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املرفق
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة جو ـل الربوتوكـول
االختياري امللحق باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة
(الدورة التاسعة واخلمسون)
خبصوص

البالغ رقم *2013 /49
صاحبة البالغ:

س .أ( .ميثلها احملامي ويليام سلون)

الضحية املزعومة:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

كندا

تاريخ تقدمي البالغ:

 21شباط/فرباير ( 2013تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

إن اللجنة املعنيةة االقضةاع علةل التمييةز ملةد املةر  ،املنشـةة جو ـل املـادة  17مـن
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
وقد اجتمعت يف  27تشرين األول/أكتوبر ،2014
تعتمد ما يلي:

قرار بشةن املقبولية
 1-1صــاحبة الــبالغ .ــي س .أ ،.و.ــي مواكنــة مكســيكية مــن مواليــد  23كــانون الثــا /
يناير  1973كلبـ اللجـوء اىل كنـدا .وف رفـب كلـل اللجـوء وكانـ وقـ ل تقـدمي الـبالغ
تنتظر ترحيلها من كندا اىل املكسيك .و.ـي تـدعي أن ترحيلـها سيشـكىل انتـهاكنا مـن انـل
كندا للمواد  1اىل  3من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة .وميثـىل صـاحبة
البالغ احملامي وليام سلون .وقد دخل االتفاقية والربوتوكول االختيـاري حيـز النفـاذ بالنسـبة
للدولـــة ال ـــر يف  10كـــانون األول/ديســـمرب  1981و  18كـ ـانون الثا /ينـــاير ،2003
* شــارأ أعضــاء اللجنــة الــوارد أنــايف.م أدنــاغ يف فحــأ الــبالغ اكــا  :أيــأ فريــد أكــار ،نيكــول أمــيلني،
أوليندا باريريو  -بوباديا ،نـيكالس بـرون ،ناةلـة ـرب. ،ـيالري ،بدميـه ،يوكـو .اياشـي ،عصـم يهـان،
داليا لينارت ،فيوليتا نويبـاور ،تيـودورا أون نوانكـوو ،ماريـا .يلينـا لـوبيأ دي يسـأ بـريس ،بيانكاماريـا
بومريانزي ،باتريشيا شولز ،دوبرافكا سيمونوفيتش ،شياكياو زو.
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على التوا .
 2-1وقد كلبـ صـاحبة الـبالغ تـدابري ايـة موقتـة وفقـنا للمـادة  )1( 5مـن الربوتوكـول
االختياري.
 3-1ويف  1آذار/مارس  ،2013منح اللجنة التدابري املوقتـة وكلبـ اىل الدولـة ال ـر
عدم ترحيىل صاحبة البالغ مادام قضيتها معروضة على اللجنة(.)1
الوقاةع على النحو املقدم من صاحبة البالغ
 1-2يف تشــرين الثــا /نوفمرب  ،2008بــدأت صــاحبة الــبالغ يف العــيش مــع كــرمي نــا
رامرييــز سانشــيز (املعــرو أيض ـنا باســم كــرمي نــا سانشــيز كــانتو) يف واليــة موريلــوس يف
املكسيك .وقد اعتر فيما بعد بةنه فزنويلي ويعيش يف املكسيك بوثاةق .ويـة مـزورة ،وبةنـه
كان قد فرّ من السجن يف مجهورية فزنويال البوليفارية حيث أُدين جبرمية الس و املسلح ،وبةنـه
كـان عضـونا يف عصــابة زيتـاس اي راميـة يف املكســيك .وتـدعي صـاحبة الــبالغ أ ـا تعرضـ
للعنف املزن ألول مرة يف كانون األول/ديسمرب  .2008وتكررت أعمـال العنـف يف كـانون
الثا /ينــــاير وشــــباط/فرباير وآذار/مــــارس  .2009ويف أعقــــاد حادثــــة العنــــف املــــزن يف
آذار/مارس  ، 2009مكث صـاحبة الـبالغ يف املستشـفى ملـدة ثالثـة أيـام .وقـدم بعـد كـىل
حادثــة شــكو اىل الشــركة ،ولكــن مل يـ ــرتءذ أي ا ــراء يف .ــذا اخلصــوص .وخــالل حادثــة
العنف املزن يف آذار/مـارس  ، 2009أخرب.ـا عشـري.ا بةنـه كـان علـى علـم جبميـع الشـكاو
اليت رفعتها اىل السل ات.
 2-2وعنــدما خر ـ صــاحبة الــبالغ مــن املستشــفى يف آذار/مــارس  ،2009قــررت أن
تعيش عنـد صـديق .ـا .والتمسـ املشـورة القانونيـة حـول كيفيـة اكصـول علـى اكمايـة مـن
عشري.ا .ونظرا اىل أن احملامي أخرب.ا أ ا ال ميكنها أن حتصىل على اكمايـة يف املكسـيك ،فقـد
قررت أن تغادر.ا يف  25أيار/مايو  .2009وبين أن عشري.ا ،بعـد مغادرهتـا ،اتصـىل .اتفيـنا
بعاةلتها وأصدقاةها ساةالن عن مكـان و ود.ـا .وقـد قـام يف أيار/مـايو وأيلول/سـبتمرب 2011
بزيارتني اىل والدة صاحبة البالغ للسوال عن مكان و ود.ا .وخـالل الزيـارة الثانيـة كـان يف
حالة سـكر ،فهـا م والـدة صـاحبة الـبالغ وصـفعها علـى و ههـا عنـدما رفضـ ابال،ـه عـن
مكان و ود صاحبة البالغ.
__________
( )1بتاريخ  7حزيران/يونيه  ،2013كلب الدولة ال ر اىل اللجنة رفـع التـدابري املوقتـة .ويف  5آد/أ،سـ أ
 ،2013أبلغــ اللجنـــة الدولــة ال ـــر بة ــا قـــررت ايبقــاء علـــى التــدابري املوقتـــة ريثمــا تبــ يف قضـــية
صاحبة البالغ.
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 3-2وتقدم صاحبة البالغ ب لـل للحمايـة بصـفتها ال يفـة يف كنـدا بتـاريخ  30كـانون
األول/ديسمرب  2011على أساس أ ا ستقع مـن ديـد ضـحية للعنـف املـزن اذا أعيـدت اىل
املكسيك .فقام السل ات املءتصة بإ راء تقييم املءاكر قبىل الترحيىل ،نظـرا اىل أ ـا كانـ
قــد قــدم عــام  1999كلبــنا للحمايــة كال يفــة مــع عشــري.ا الســابق ،و.ــو كلــل رفــب
يف عام  .2000ويف أعقاد لسة استماع بتاريخ  22تشـرين األول/أكتـوبر  ،2012رفـب
كلــل صــاحبة الــبالغ بتــاريخ  5كــانون األول/ديســمرب  2012وف ابال،هــا بقــرار الــرفب يف
 24كــانون الثا /ينــاير  .2013وال ينفــي القــرار أن صــاحبة الــبالغ كان ـ ضــحية للعنــف
املــزن وأ ــا كلب ـ  ،دون ــدو  ،اكصــول علــى اكمايــة يف املكســيك، .ــري أنــه خلــأ اىل
و ــود امكانيــة يدــاد مــالذ بــديىل يف مكســيكو وشــدد بصــورة خاصــة علــى أن بعــب ســبىل
االنتصــا واخلــدمات متاحــة يف املكســيك ،ر،ــم أن الوضــع .نــاأ لــيأ مثالي ـنا مــن حيــث
التصــدي لعنــف الــزو  ،و.ــي ســبىل وخــدمات كــان ميكــن لصــاحبة الــبالغ أن حتصــىل عليهــا
وخصوصان يف مكسيكو .ويوكد القرار أيضنا أن صاحبة البالغ مل تـتمكن مـن شـرأل األسـباد
الــيت لعلــها ،ــري قــادرة ،يف حــال العــودة ،علــى االنتقــال اىل مكســيكو ،حيــث كانـ تعــيش
وتعمىل يف السابق وحيث ميكنها اكصول على خدمات اكماية .ناأ ،عند االقتضاء.
 4-2ويف  29كانون الثا /يناير  ،2013رفع صاحبة البالغ اىل احملكمة االحتادية كلـل
اذن اللتماس مرا عة قضاةية للقرار املورخ  5كانون األول/ديسـمرب  .2012كمـا قـدم يف
 31كانون الثا /يناير  2013كلبـنا لوقـف تنفيـذ ترحيلـها بانتظـار املرا عـة القضـاةية ،حيـث
دفع بةن امكانية اداد مالذ بديىل داخىل املكسيك ال يشكىل انبان مـن وانـل اكمايـة الـيت
تقــدمها الدولــة .وقــد رفــب كلــل وقــف التنفيــذ يف  18شــباط/فرباير  .2013وخلصــ
احملكمــة اىل أن االســتنتا املتعلــق بإدــاد مــالذ بــديىل داخــىل املكســيك كــان ضــمن موعــة
االستنتا ات املمكنة وذلك يف ضوء االعتبارات الوقاةعية والقانونية يف .ـذغ القضـية .وأُبلغـ
صاحبة البالغ عند.ا بةن موعد ترحيلها قد حدد يف  27شباط/فرباير .)2(2013
الشكو
 1-3تدعي صـاحبة الـبالغ أن قـرار كنـدا بترحيلـها اىل املكسـيك سـينتهك املـواد  1اىل 3
من االتفاقية ،مقروءةن باالقتران مع التوصية العامة رقـم  19الصـادرة عـن اللجنـة .و.ـي تـذكر
أ ا ،يف حال اعادهتا القسرية اىل املكسيك ،ستكون ضحية لعنف نسـا يوقعـه ـا عشـري.ا
__________
( )2أُشـــري يف مـــذكرة الترحيـــىل اىل أن صـــاحبة الـــبالغ م البـــة بـــالعودة اىل املكســـيك لـــول  28شـــباط/فرباير
.2013
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السابق على شكىل عنـف بـد وعقلـي و نسـي وأ ـا لـن حتصـىل علـى اكمايـة مـن السـل ات
املكسيكية.
 2-3وتقول صـاحبة الـبالغ ا ـا عانـ مـن الظلـم يف اكـار اي ـراءات الوكنيـة ألن األدلـة
اليت قدمتها كـان مصـري.ا الـرفب أو اي.ـال .و.ـي تعتـرب أن الدولـة ال ـر رفضـ منحهـا
اكماية كال يفة على أساس تقييم خاكئ أ راغ املوظف املكلف بتقييم املءـاكر قبـىل الترحيـىل،
الــذي خلــأ اىل أن اكمايــة متاحــة يف مكســيكو لضــحايا العنــف ادنســا  .و.ــي توكــد
بايضـافة اىل ذلـك أن القـرار أخ ـة عنـدما خلـأ اىل امكانيـة ادـاد مـالذ بـديىل يف مكسـيكو
حيــث كــان بإمكا ــا اكصــول علــى اكمايــة .ويف .ــذا الصــدد ،أكــدت أن واليــة موريلــوس،
حيــث كان ـ تعــيش ،ــاورة ملكســيكو بــىل تكــاد تشــكىل ضــاحية .ــا ،ــا يع ـ أن عشــري.ا
الســابق لــن يصــعل عليــه الوصــول اليهــا اذا عــادت اىل مكســيكو .وذكــرت بة ــا مل تــتمكن
سابقان من اكصول على اية فعالة من انل السل ات املكسيكية.
 3-3وفيما يتعلق باستنفاد سبىل االنتصا احمللية ،ذكرت صاحبة البالغ بةن كلبـها بوقـف
تنفيذ الترحيىل انتظارا للمرا عة القضاةية كان قد رفب ،ا يع أنـه مل يعـد متاحـان أمامهـا أي
ســبيىل اضــايف لالنتصــا  .وقارنـ قضــيتها بقضــية ضــحية أخــر مــن ضــحايا العنــف املــزن
كان مهدّدة بالترحيىل اىل باكستان حيث لن تتوفر .ا اكماية الكافية من انـل السـل ات.
وتــر صــاحبة الــبالغ أن اللجنــة يف تلــك القضــية رأت أن شــكو صــاحبة الــبالغ مقبولــة
اعتربت البالغ ،ري مقبول لعدم استنفاد سبىل االنتصا احمللية ،نظـرا اىل أن صـاحبة الـبالغ مل
ت لل مرا عة قضاةية( . )3وت لـل صـاحبة الـبالغ اىل اللجنـة أن تعلـن مقبوليـة شـكوا.ا أل ـا
كلب املرا عة القضاةية.
مالحظات الدولة ال ر

بشةن املقبولية

 1-4بتــاريخ  7حزيران/يونيــه  ،2013قــدم الدولــة ال ــر مالحظاهتــا بشــةن مقبوليــة
الــبالغ واعترض ـ علــى مقبوليتــه ألســباد ثالثــة .وتــر الدولــة ال ــر  ،أوالن ،أن صــاحبة
البالغ مل تستنفد مجيع سبىل االنتصـا احملليـة فيمـا يتعلـق بادعاةهـا بـةن نظـام ايـة الال ـيفني
الكندي متييزي .ثانيان ،تعترب الدولة ال ر أن ما ورد يف ادعاءات صاحبة البالغ من أن كنـدا

__________
( )3البالغ رقم  ،2005/10قضية ن .س .ف .ملد اململكة املتحةد لييطاييةا العىمةل و يرلنةدا اليةمالية ،قـرار
املقبولية املعتمد يف  30أيار/مايو  .2007رأت اللجنة أن صـاحبة الـبالغ مل تسـتنفد سـبىل االنتصـا احملليـة،
وأعلن على .ذا األساس أن الـبالغ ،ـري مقبـول جو ـل املـادة  )1( 4مـن الربوتوكـول االختيـاري .وعـدم
ل مـن األسـباد الرةيسـية الـيت
قيام صاحبة الـبالغ بإثـارة مسـةلة التمييـز ادنسـي أمـام السـل ات الوكنيـة سـب ا
أدت اىل االستنتا الذي توصل اليه اللجنة ،اليت مل تب يف األسباد األخر للمقبولية.
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عليها التزام بعدم ايعاد ة القسـرية ال يتفـق مـع االتفاقيـة .ثالثـان ،تقـول الدولـة ال ـر انـه مـن
الواضــح أن الــبالغ ال يســتند اىل أســاس ســليم وأن صــاحبة الــبالغ مل تقــدم أدلــة كافيــة دعمـنا
الدعاةها أ ا ستتعرض خل ر التعذيل أو املوت اذا أعيدت اىل املكسيك.
 2-4وفيمــا يتعلــق بوقــاةع القضــية ،أشــارت الدولــة ال ــر اىل أن صــاحبة الــبالغ دخلـ
كندا جو ل تةشرية دخول سياحية ،وعندما انته فتـرة تةشـريهتا ،وصـىل اىل علـم السـل ات
يف كــانون األول/ديســمرب  2012أ ــا قــد لــاوزت الفتــرة املســموأل ــا .واحتجــزت صــاحبة
البالغ ومنح امكانية تقييم املءاكر قبىل الترحيىل .وتشدد الدولة ال ـر علـى أن .ـذغ .ـي
املــرة الثانيــة الــيت ت لــل فيهــا صــاحبة الــبالغ اكمايــة يف كنــدا ،حيــث ا ــا قــدم كلب ـنا أو نال
جو ــل قــانون ا.جــرة و ايــة الال ـيفني رفــب يف عــام  .1999صــدر قهــا أمــر ترحيــىل
لكنها ،ادرت كندا كواعية اىل املكسيك يف نيسان/أبريىل 2000.
 3-4وتابعـ الدولــة ال ــر موضــح نة أن صــاحبة الــبالغ صــدر بشــة ا قــرار ســابق يتعلــق
ب لل اللجوء ،مـع أن ذلـك القـرار صـدر يف اكـار كلـل آخـر ،وبالتـا فـإن ادعاء.ـا ادديـد
بإمكانية تعرضها لالض هاد واملوت أو تعرضها للتعذيل أو املعاملة أو العقوبة القاسـية أو ،ـري
العادية ،ر تناوله من خالل ا ـراء تقيـيم املءـاكر قبـىل الترحيـىل بـد نال مـن اختـاذ قـرار آخـر
يتعلــق بــاللجوء .وبين ـ الدولــة ال ــر أن كلبــات تقيــيم املءــاكر قبــىل الترحيــىل ينظــر فيهــا
موظفــون حاصــلون علــى تــدريل خــاص وم العــون علــى االلتزامــات الدوليــة اخلاصــة قــو
اينسان ،جا يف ذلك ما يتعلـق باملسـاةىل ادنسـانية وشـوون األكفـال ،واملءـاكر الـيت يوا ههـا
خصيصــنا ضــحايا العنــف املــزن  ،نظــرا اىل أن االضــ هاد الــذي يقــوم علــى أســاس ــنأ
الشءأ ،جا يف ذلك العنف املزن  ،ميكن أن يشكىل أساسان ل لل اكماية يف كندا.
 4-4وذكرت الدولة ال ر بالوقاةع اليت عرضتها صـاحبة الـبالغ يف كلبـها املتعلـق بتقيـيم
املءاكر قبىل الترحيىل ،وأشارت اىل أ ا أوردت أيضنا أدلة تتعلق جا تعرض لـه يف املاضـي مـن
عنف مزن يف املكسيك ،ومن بني تلك األدلة افادات كبيـة ورسـاةىل مـن أفـراد أسـرهتا تشـهد
علـى السـلوأ املسـيء الـذي أبـداغ عشـري.ا السـابق ووثـاةق صـادرة عـن السـل ات املكسـيكية
تثب الشكاو اليت رفعتها اىل السل ات املءتصة .وقدم صاحبة الـبالغ أيضـان عـدة تقـارير
أعدهتا .ييفات حقو اينسان عـن حالـة ضـحايا العنـف ادنسـا يف املكسـيك .وعلـى الـر،م
من أن ادهات املءتصة يف الدولة ال ر و دت أن ادعاءاهتـا قابلـة للتصـديق ،فإ ـا رأت أن
ال يف املكسـيك ،وأ ـا مل تقـدم أدلـة قاكعـة علـى
صاحبة البالغ كان بإمكا ا أن لد مالذان بدي ن
أ ا ،ري قادرة على أن تعود للعيش بعيدان عن عشري.ا السابق يف من قة أخر من البلد.
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 5-4وبين الدولة ال ر أن االستنتا ات مل يتوصىل اليها خـرباء تقيـيم املءـاكر وحـد.م
بىل توصل اليها أيضان حمكمة مستقلة رفض دفع صـاحبة الـبالغ الـذي مفـادغ أ ـا سـتتعرض
شءصــيان ملءــاكر كــبرية اذا عــادت اىل املكســيك .ويف .ــذا الصــدد ،تشــري الدولــة ال ــر اىل
قرار احملكمة االحتادية املورخ  18شـباط/فرباير  2013والـذي رفضـ احملكمـة جو بـه كلـل
صاحبة البالغ وقف تنفيذ ا راءات الترحيىل .و اء يف القرار أيضنا أن صاحبة الـبالغ أع يـ
الفرصــة لتقــدمي أدلــة اضــافية يف أعقــاد لســة االســتماع الشــفوية لــدحب االســتنتا الــذي
ال كـان متاحـنا لصـاحبة الـبالغ داخـىل املكسـيك .وقـد نظـر موظـف تقيـيم
موداغ أن مالذنا بدي ن
املءاكر قبىل الترحيـىل يف األدلـة بكـىل عنايـة، ،ـري أنـه قـرر يف ايـة امل ـا أن صـاحبة الـبالغ
كــان بإمكا ــا ادــاد مــالذ بــديىل داخــىل بلــد.ا وأن األدلــة ايضــافية الــيت قدمتــها ال تفنــد .ــذا
االستنتا  .وأضاف الدولة ال ر أن احملكمة االحتادية مل تب بعـد يف كلـل صـاحبة الـبالغ
ايذن بالتمــاس مرا عــة قضــاةية لــذلك القــرار ،وأن ال لــل ــد ذاتــه ال يترتــل عليــه بصــورة
تلقاةية وقف ا راء الترحيىل الذي اتءذ جو ل قرار صاحل ونافذ(.)4
 6-4وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبىل االنتصــا احملليــة ،الحظ ـ الدولــة ال ــر أن صــاحبة
البالغ كان قد قدم  ،يف شباط/فرباير  ،2000كلبـان للحصـول علـى اقامـة داةمـة ألسـباد
انسانية ولدواعي الرأفة ،ولكنـها مل لـدد كلبـها منـذ قـدومها اىل كنـدا يف عـام  ،2009ر،ـم
أنه مل يكن .ناأ أي عاةق قانو مينعها من القيام بـذلك علـى أسـاس وضـعها الفعلـي ادديـد.
وأوضح الدولة ال ر أنه ،نتيجة التعـديالت الـيت أُدخلـ علـى التشـريعات املتعلقـة بنظـام
الال يفني يف عام  ،2010فـإن ال لبـات امل قدمـة علـى أسـاس أسـباد انسـانية ولـدواعي الرأفـة
مل تعد تستند اىل تقيـيم املءـاكر وا ـا اىل املشـقة الـيت أتمـىل أن يوا ههـا مقـدمو ال لبـات يف
بلــدا م األصــلية( .)5ولــذا تــر الدولــة ال ــر أنــه بايضــافة اىل أن ال لــل املقــدم ألســباد
انسانية ،الذي مل ينظر فيه بعد ،ال مينـع التر حيـىل ،كـان .نـاأ سـبىل انتصـا أخـر متاحـة مل
تلجة اليها صاحبة البالغ.
__________
( )4ال تــدعي الدولــة ال ــر عــدم اســتنفاد ســبىل االنتصــا احملليــة ألن احملكمــة االحتاديــة مل تكــن قــد أصــدرت
قرار.ـا بعـد خبصـوص املرا عـة القضــاةية .فهـي اكتفـ جالحظـة أن اي ــراءات مل تنتـه بعـد وسـلم بة ــا،
على أية حال ،لن توقـف تنفيـذ قـرار ترحيـىل صـاحبة الـبالغ .وأصـدرت احملكمـة االحتاديـة قرار.ـا بتـاريخ 7
حزيران/يونيه  ،2013على النحو الوارد يف الفقرتني  7-7و  6-8أدناغ.

( )5تقدم الدولة ال ر بعب األمثلة على .ـذغ املشـقة ،ومـن بينـها انعـدام الرعايـة ال بيـة أو الصـحية األساسـية،
والتمييــز الــذي ال يصــىل اىل حــد االضــ هاد ،واألحــوال الق ريــة الســييفة الــيت .ــا أثــر ســل مباشــر علــى
مقدم ال لل.
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 7-4اضــافة اىل ذلــك ،تــر الدولــة ال ــر أن االتفاقيــة ال تتضــمن التزام ـان صــرأنا بعــدم
ايعادة القسرية ،على خال املادة  3من اتفاقية منا.ضة التعذيل و،ريغ من ضـرود املعاملـة
أو العقوبــة القاســية أو الالانســانية أو املهينــة ،أو املــادتني  6و  7مــن العهــد الــدو اخلــاص
باكقو املدنية والسياسـية .وعلـى .ـذا األسـاس ،فـإن املـواد مـن  1اىل  3مـن اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ال تنأ على ضمانة بعـدم ايعـادة اىل بلـد قـد يوا ـه فيـه
شءأ ما خ ر التعـرض للعنـف ادنسـا  .وتـدفع الدولـة ال ـر بـةن اللجنـة مل تعتمـد قـ
مثىل .ذا الرأي يف ا تهاداهتا السابقة ،جا يف ذلـك يف قضةية ن .س .ف .ملةد اململكةة املتحةد
لييطاييا العىمل و يرلندا اليمالية ،واليت اعتربت اللجنة فيهـا أن الـبالغ ،ـري مقبـول نظـرنا اىل
عدم استنفاد سـبىل االنتصـا الداخليـة دون أن تبـ يف مسـةلة مـا اذا كانـ االتفاقيـة حتمـي
مبدأ عدم ايعادة القسرية .كما تـر الدولـة ال ـر أن تفسـري املعـا العـادي لـنأ االتفاقيـة
سن نية يف ضوء موضوع االتفاقية ومقصد.ا ال يدعم و ود التـزام ضـم مـن .ـذا القبيـىل،
وتشــري اىل األعمــال التحضــريية وتــذكألر بــةن األكــرا املتفاوضــة مل تفكــر قـ يف ادرا .ــذا
االلتـزام ومل تعتـزم ذلــك اكالقـان .وتعتــرب الدولـة ال ـر أن علــى اللجنـة ،بنــاء علـى ذلــك ،أال
تسعى لتوسيع ن ا تفسري االتفاقية يث تشمىل ضمانة بعدم ايعادة القسرية.
 8-4وتتــابع الدولــة ال ــر لتــذكر بــةن الــدول .ــي مــن حتــدد ،يف اكــار ارســة ســل اهتا
الســيادية ،شــروط دخــول األ انــل اىل أراضــيها وايقامــة فيهــا ،جــا يف ذلــك ال راةــق اخلاصــة
بالترحيىل ،وأن االنتهاكات األشد خ ورة كقو اينسان وحـد.ا .ـي الـيت ميكـن أن تشـكىل
االستثناءات ،مثـىل اكـاالت الـيت يتعـرض فيهـا الشـءأ الـذي اضـع ل عـادة اىل ضـرر كـبري
ال ميكن اصـالحه .وتالحـا الدولـة ال ـر أن اللجنـة املعنيـة قـو اينسـان توخـ اكـذر
عند القبول بالتزام ضم من انـل الـدول األكـرا بعـدم اعـادة األفـراد  ،وأن علـى اللجنـة
أن تةخــذ بنــهر حــذر اثــىل .وعليــه ،تــر الدولــة ال ــر أن الــبالغ ال يتفــق مــع أحكــام
االتفاقية.
 9-4وتضــيف الدولــة ال ــر أن الــبالغ يســتند أساســنا اىل عــدم موافقــة صــاحبته علــى
التقييمات والنتاةر اليت توصىل اليها موظف تقييم املءـاكر قبـىل الترحيـىل والـيت أدت اىل رفـب
كلبها  ،والسيما ما يتعلق بتوفر امكانية اداد مالذ بـديىل داخـىل البلـد .وتعتـرب الدولـة ال ـر
أن رد ابداء عدم املوافقة ال يكفي يثبـات ادعـاءات صـاحبة الـبالغ بـةن املـواد مـن  1اىل 3
مــن االتفاقيــة انتهك ـ  .وتشــري الدولــة ال ــر اىل أنــه لــيأ مــن دور اللجنــة أن تعيــد تقيــيم
الوقاةع واألدلة اال اذا كان واضحان أن التقييم الذي أ رتـه السـل ات الوكنيـة كـان تعسـفيان أو
يرقــى اىل انكــار العدالــة .فالــدفوع والوثــاةق الــيت قدمتــها صــاحبة الــبالغ ال ميكــن أن تــدعم
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استنتا ان بةن القرارات املتءذة على املستو الوك تعتريها شواةل .وتالحا الدولـة ال ـر
أيضنا أن تقارير .ييفات حقو اينسان عن العنـف العـام يف املكسـيك الـيت تشـري اليهـا صـاحبة
البالغ كان قد قُدم اىل موظف تقييم املءاكر الذي أوال.ا االعتبار الوا ل.
 10-4وتـر الدولـة ال ــر أن صـاحبة الــبالغ مل تقـدم أدلــة كافيـة تثبـ أن خ ـر العنــف
املزن الذي ستوا هه عنـد عودهتـا يصـىل اىل مسـتو خ ـر تعرضـها لالضـ هاد أو املـوت أو
التعذيل أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو ،ري العادية ،وأن املكسيك ،ـري مسـتعدة كمايتـها يف
و ه .ذا اخل ر أو ،ـري قـادرة علـى ذلـك .وتعتـرب الدولـة ال ـر أيضـنا أن صـاحبة الـبالغ مل
تــبني أ ــا ،ــري قــادرة علــى العــيش يف أمــان يف أكــاء أخــر مــن املكســيك اذا تعرض ـ خل ــر
العنف املزن يف والية موريلوس ،ومل تقدم الدليىل علـى أن املشـقة النامجـة عـن انتقا.ـا ل قامـة
يف من قة أخر ميكن اعتبار.ا جثابة انتهاأ خ ري كقو اينسان دوز معـه ت بيـق االتفاقيـة،
.ــذا اذا رأت اللجنــة أن االتفاقيــة تتضــمن التزام ـنا بعــدم ايعــادة القســرية( .)6وتعتــرب الدولــة
ال ر أنه ينبغي اعالن ادعاءات صاحبة البالغ ،ري مقبولة ،نظـرا اىل أنـه مـن الواضـح أ ـا ال
تقوم على أسأ سليمة وال تدعمها صاحبة البالغ بةدلة كافية.
 11-4وتالحــا الدولــة ال ــر أن االنتــهاكات الــيت تــدعي صــاحبة الــبالغ وقوعهــا تتصــىل
أيضـان فيمــا يبــدو باملعاملــة التمييزيــة الــيت توا ههــا يف الدولــة ال ــر الال يفــات الــال يــدعني
التعرض للعنف ادنسا  .ويف .ذا الصدد ،توكد الدولة ال ر أ ا ال متيز ضـد النسـاء الـال
يقدمن كلبات تستند اىل العنف ادنسا و.ي تـدحب أي ادعـاء مـن انـل صـاحبة الـبالغ
يتعلق بالتمييز املنهجي ضد النساء يف اكار نظام ا.جرة لديها ،وأن مثىل .ذا االدعاء ال أسـاس
له .وعالوة على ذلك تـر ال دولـة ال ـر أن صـاحبة الـبالغ مل تقـدم اكالقـنا أي دليـىل علـى
.ذغ االدعاءات .كما أن صـاحبة الـبالغ مل تـبني كيـف أن ،يـاد أي خ ـر حقيقـي للتعـرض
للعنــف املــزن بفضــىل تــوفر امكانيــة حقيقيــة يدــاد مــالذ بــديىل داخــىل املكســيك يشــكىل بــةي
شكىل من األشكال متييزان منهجيان أو حالة خاصة للتمييز مـن انـل السـل ات .وعلـى عكـأ
ذلــك ،تعتــرب الدولــة ال ــر أن الســل ات تقيــدت علــى كــو صــارم بــالقوانني والسياســات
واملمارسات املن بقة يف حالة صاحبة الـبالغ الـيت عوملـ معاملـة منصـفة وعادلـة وخاليـة مـن
التمييــز .وختلــأ الدولــة ال ــر اىل أن الــبالغ ،مــن حيــث ادعاةــه و ــود متييــز ضــمن نظــام

__________
( )6تشري الدولة ال ر اىل البال،ني التاليني املقدمني اىل دنة منا.ضة التعذيل ،وفيهما أعربـ اللجنـة عـن رأي
مفادغ أن االنتقال اىل ناحية أخر من نواحي البلد املع  ،مـع أنـه يتسـبل يف مشـقة ،ال ميثـىل تعـذيبان :الـبالغ
رقم  ،2001/183قضية ب.س.س .ملد كنةدا اآلراء املعتمـدة يف  12أيار/مـايو  ،2004الفقـرة ،5-11
والـــبالغ رقـــم  ،2004/245قضةةةية س.س.س .ملةةةد كنةةةدا ،القـــرار املعتمـــد يف  16تشـــرين الثـــا /نوفمرب
 ،2005الفقرة .5-8
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ا.جــرة الكنــدي، ،ــري مقبــول عم ـالن باملــادة  )1( 4مــن الربوتوكــول االختيــاري بســبل عــدم
استنفاد سبىل االنتصا احمللية .كما تعترب أن .ذا ادانل من البالغ ،ـري مقبـول ألنـه ال يقـوم
على أساس سليم وال تدعمه أدلة كافية.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة ال ر

بشةن املقبولية

 1-5بتاريخ  7متوز/يوليه  ،2013قدم صاحبة الـبالغ تعليقاهتـا علـى مالحظـات الدولـة
ال ر خبصوص املقبوليـة .و.ـي تـر أن علـى الدولـة ال ـر التزامـنا بعـدم ايعـادة القسـرية
جو ل االتفاقيـة وأن الدولـة ال ـر تتحمـىل مسـوولية اآلثـار املباشـرة واملتوقعـة ألفعا.ـا ،أي
اآلثار اليت ستترتل على اعادهتا اىل املكسيك .وتكرر صـاحبة الـبالغ قو.ـا ان اللجنـة أكـدت
و ود .ـذا االلتـزام ،علـى األقـىل أل،ـراض املقبوليـة ،وذلـك يف قضـية ن.س . .ضـد اململكـة
املتحدة لربي انيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية .ووفقـنا لتفسـري صـاحبة الـبالغ .ـذغ القضـية فـإن
الل جنــة مل تعتــرب أن االدعــاء املســتند اىل خ ــر التعــرض للعنــف ادنســا عنــد الترحيــىل اىل
باكستان يشكىل أساسان لعدم املقبولية.
 2-5وتوكد صاحبة البالغ ،على خال مـا تـتحجر بـه الدولـة ال ـر  ،أن األذ الـذي
ستتعرض له اذا أعيدت اىل املكسيك يشكىل هتديدان كياهتا وأن االعتداء البـد الـذي تعرضـ
له يشكىل عقوبة أو معاملة قاسية أو ،ري عادية اعترف ا اللجنة يف توصـيتها العامـة رقـم 19
باعتبار.ــا متييــزان ضــمن معــا املــادة  1مــن االتفاقيــة .كمــا تنــازع صــاحبة الــبالغ يف أن علــى
ا.ييفات املنشةة جو ل معا.دات التزامات تقتصر علـى ”االنتـهاكات األشـد خ ـورة كقـو
اينسان وحد.ا“ ،يف سيا الترحيىل اىل دولة أخر  .و.ـي تالحـا أن اللجنـة املعنيـة قـو
اينسان و دت يف قضايا الترحيىل أن الدول األكرا عليها التزامات تتجاوز تلك املنصـوص
عليهـا يف املــادتني  6و 7مــن العهــد الــدو اخلــاص بــاكقو املدنيــة والسياســية ،نظــرا اىل أ ــا
كان قد خلص يف السابق اىل حدوث انتهاكات للمادة ( )1( 17التـدخىل التعسـفي و،ـري
القــانو يف شــوون األســرة) واملــادة  ( 23ايــة األســرة كوحــدة) واملــادة  ( )1( 24ايــة
القاصرين) من العهد(.)7
 3-5وفيما يتعلق بقول الدولة ال ـر انـه لـيأ مـن دور اللجنـة أن تعيـد النظـر يف التقيـيم
الذي تقوم به السل ات الوكنية للوقاةع واألدلة  ،تعترب صاحبة البالغ أن القرار الصـادر قهـا
__________
( )7انظر البالغ رقم  ،2001/1011قضةية مةاداي ض ملةد سةتراليا ،اآلراء املعتمـدة يف  26متوز/يوليـه 2004؛
والبالغ رقم  ،2000/930قضية ويناتا ملد ستراليا ،اآلراء املعتمدة يف  26متوز/يوليه .2001
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ميثــىل انكــارنا للعدالــة ألن كلبــها كــان معقــوالن وألن األدلــة الــيت قدمتــها مل توخــذ يف االعتبــار
وبالتا فإنه يتعني عدم تنفيذ قرار ترحيلها.
 4-5وتدعي صاحبة البالغ أن الدولة ال ر قد انتهك املـادة  2مـن االتفاقيـة، ،ـري أ ـا
تقول ا ا مل تعامىل معاملـة متييزيـة مـن انـل السـل ات يف سـيا لهيـز كلـل اللجـوء الـذي
قدمتــه .فهــي ال تــدعي ارتكــاد ســل ات الدولــة ال ــر أي فعــىل مييــز علــى أســاس نســا
خــالل ا ــراءات ا.جــرة أو يف ســيا نظــام ا.جــرة ،وتــبني أن شــكوا.ا املقدمــة اىل اللجنــة ال
تتصىل اال باخل ر الذي ستتعرض له اذا أعيدت اىل املكسيك.
 5-5وفيما يتعلق باسـتنفاد سـبىل االنتصـا احملليـة ،تـر صـاحبة الـبالغ أن كلـل ايقامـة
ال فعـا نال لالنتصـا ألنـه ال يوقـف
الداةمة على أساس انسـا ولـدواعي الرأفـة ال يشـكىل سـبي ن
ترحيلها من الد ولة ال ر  ،وألن املوظفني املعنيني لـن يكونـوا قـادرين فيمـا بعـد علـى مراعـاة
اخل ــر املزعــوم بــالتعرض لالض ـ هاد أو التعــذيل أو املعاملــة القاســية .و.ــي تشــري أيض ـنا اىل
ا تهادات سابقة للجنة منا.ضة التعـذيل الـيت قضـ بـةن ال لـل املقـدم علـى أسـاس انسـا
ال
ولدواعي الرأفـة ا ـا يسـتند اىل معـايري انسـانية تـة ،و.ـو أخالقـي ب بيعتـه وال يشـكىل سـبي ن
لالنتصا ال بد من استنفادغ للوفاء باملت لبات الضرورية(.)8
مالحظات اضافية قدمتها الدولة ال ر

بشةن املقبولية

 1-6بتــاريخ  8تشــرين األول/أكتــوبر  ،2013قــدم الدولــة ال ــر مالحظــات اضــافية
خبصـوص عــدم املقبوليـة ،وكــررت تةكيــد األسـباد الــيت كانـ قــد قدمتــها فيمـا يتعلــق بعــدم
مقبولية البالغ.
 2-6والدولة ال ر اذ تشري اىل ا تهاد اللجنة يف قضـية م .ن .ن .ضـد الـدا رأ( ،)9فإ ـا
تعترض على تفسري االتفاقية الذي قدمته اللجنـة ومفـادغ أن مبـدأ عـدم ايعـادة القسـرية ميكـن
أن يدر يف االتفاقية .وذكرت الدولة ال ر ددان بةن التفسري السليم للمعـا العـادي لـنأ
االتفاقية ،يف ضوء موضـوع االتفاقيـة ومقصـد.ا ،ال يـدعم و ـود التـزام ضـم بعـدم ايعـادة
القسرية .وتوكد الدولة ال ر مـرة أخـر أن األعمـال التحضـريية ال تشـري اىل أن األكـرا
املتفاوضة فكرت يف أي وق كـان تضـمني االتفاقيـة ضـمانة ضـد الترحيـىل يف حـال التعـذيل
__________
( )8انظـــر الـــبالغ رقـــم  ،1999/133قضةةةية يةةةالكون رايةةةوس ملةةةد كنةةةدا ،اآلراء املعتمـــدة يف  23تشـــرين
الثا /نوفمرب  ،2004الفقرة .3-7

( )9الــبالغ رقــم  ،2011/33قضــية م.ن.ن .ملةةد الةةدا ر  ،قــرار بشــةن عــدم املقبوليــة ،اعتمــد يف  15متــوز/
يوليه .2013
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أو مـا شـابه ذلـك مــن التهديـد كيـاة الشــءأ وأمنـه .وذكـــارت الدولــة ال ـر بـةن التركيــز
ينصل يف االتفاقية على العمىل الوك لتحسني وضع املـرأة يف ااـاالت الـيت تغ يهـا االتفاقيـة،
ويع ذلك أن على النساء الال يوا هن أشـكا نال مـن التعـذيل أو خ ـرنا علـى اكيـاة أو ،ـري
ذلك من األضرار اليت ال ميكن اصالحها أن يسـتءدمن اآلليـات القاةمـة لتقـدمي الشـكاو اىل
اللجنة املعنية قـو اينسـان و/أو دنـة منا.ضـة التعـذيل ،بوصـفهما ا.ييفـتني اللـتني ختتصـان
بتقييم تلك املءاكر.
 3-6اضافة اىل ذلك ،وعلى خال ما توكدغ صاحبة البالغ ،فإن الدولة ال ر تعتـرب أن
تعريف التمييز الوارد يف املادة  1من االتفاقية ال يتضمن التزامان بعدم ايعادة القسـرية يف حـال
تعرض النساء ملءاكر العنف ادنسا  .ولذا فإن الدولة ال ر تـدعي أن قبـول تةكيـد اللجنـة
يوســع بــال مــربر ن ــا التزامــات الــدول األكــرا يف االتفاقيــة .وتــر الدولــة ال ــر أن
ادعاءات صاحبة البالغ ال تدخىل ضمن اختصاص االتفاقيـة اال اذا كانـ تـدعي و ـود متييـز
نســا يف النظــام الكنــدي لال ـيفني واكمايــة أو و ــود عنــف مــزن يف كنــدا دون اســتجابة
السل ات الكندية له بصورة كافية .وتذكر الدولة ال ر أن ادعـاءات صـاحبة الـبالغ تتصـىل
بعدم و ود استجابة كافية من انل السل ات املكسيكية ،وعلى .ذا األساس فـإن شـكوا.ا
ينبغي أن تو ـه اىل املكسـيك .فالدولـة ال ـر ال ميكنـها أن تكـون مسـوولة عـن متييـز دـري
ضمن حدود دولة أخر .
مالحظات الدولة ال ر

على األسأ املوضوعية

 1-7قدم الدولة ال ر أيضان ،بتاريخ  8تشرين األول/أكتوبر  ،2013مالحظاهتا علـى
األســأ املوضــوعية للــبالغ .و.ــي تــر أنــه ال يو ــد أســاس موضــوعي للــبالغ ألن صــاحبة
البالغ مل تـتمكن مـن اع ـاء أسـباد معقولـة تـدعو اىل االعتقـاد بة ـا سـتوا ه خ ـر التعـرض
لضرر ال ميكن اصالحه اذا أعيدت اىل املكسيك.
 2-7وتر الدولة ال ر أن مبدأ عدم ايعادة القسرية ،يف القـانون الـدو  ،يت لـل حـدنا
أدىن مرتفعان ،من حيث أنه ال بد من و ـود خ ـر حقيقـي وشءصـي ومتوقـع للتعـرض لضـرر
ال ميكن اصالحه يف بلد العـودة ،مـن قبيـىل خ ـر علـى اكيـاة أو خ ـر التعـذيل ،لكـي تكـون
الدولة ملزمة بعدم ايعادة القسرية .و.ي تعترب أن خ ر انتهاأ أي حق مـن حقـو اينسـان،
من قبيىل اكق يف عدم التمييز ،ال ميكن أن يفرض التزامان بعدم ايعادة القسرية .وتشدد الدولـة
ال ــر علــى أن اللجنــة املعنيــة قــو اينســان واحملكمــة األوروبيــة كقــو اينســان أرســتا
التزامات ضمنية بعـدم ايعـادة القسـرية ولكـن يف سـيا اكـاالت األشـد خ ـورة النتـهاكات
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حقو ا ينسان فق  ،وذلك بغية قصر اآلثـار املترتبـة علـى صـكوأ حقـو اينسـان والواقعـة
خار الوالية القضاةية على الظرو االستثناةية(.)10
 3-7وتالحا الدولة ال ر أن مبدأ عدم ايعادة القسـرية املعـرّ يف اتفاقيـة عـام 1951
املتعلقــة جركــز الال ــيفني ميكــن أن يتضــمن أشــكال االضــ هاد املتصــلة بالعامــىل ادنســا .
كما تالحا أن دنة منا.ضة التعذيل أدر أشكال العنف ادنسـا باعتبار.ـا تقـع ضـمن
ن ــا التعــذيل .وتتضــمن اتفاقيــة منا.ضــة التعــذيل التزام ـان صــرأنا بعــدم ايعــادة القســرية.
وتوكد الدولة ال ر أنه اذا كان ن ا املادة  1من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز
ضد املرأة يتضمن مبدأ عدم ايعادة القسـرية ،فـإن .ـذا االلتـزام ينبغـي أن يفسـر أيضـنا تفسـرينا
حذران وضيقان .و.ي لذلك تر أن االتفاقية بوسـعها أن تفـرض التزامـنا بعـدم اعـادة النسـاء اىل
بلدان قد يوا هن فيها خ ر التعرض للعنف ادنسـا فقـ عنـدما يكـون .ـذا اخل ـر حقيقيـنا
وشءصينا ومتوقعنا وأن يتسبل يف ضرر ال ميكـن اصـالحه مـن قبيـىل تعـريب اكيـاة للء ـر أو
اخضاع الشءأ املع للتعذيل أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة.
 4-7وتعترض الدولة ال ر على ما أكدته صاحبة الـبالغ مـن أن قضـية مـادافرييري ضـد
أستراليا وقضية ويناتا ضد أستراليا تشكالن مثالني علـى ت بيـق اللجنـة املعنيـة قـو اينسـان
ملبدأ عدم ايعادة القسرية فيما يتعلق ماية حياة األسرة .و.ي تر أن القضـيتني تتنـاوالن يف
الواقع مبدأ خمتلفنا نظـرا اىل أن اللجنـة اعتـربت أن التـدخىل يف حيـاة األسـرة الـذي تسـبب فيـه
الدولة القاةمة بالترحيىل يشكىل انتهاكان للعهد الدو اخلاص بـاكقو املدنيـة والسياسـية .فهـو
ال يتعلق خب ر قاةم يف بلد العودة.
 5-7كمــا تــر الدولــة ال ــر أن صــاحبة الــبالغ مل تثب ـ أ ــا توا ــه خ ــرنا شءصــينا
بالتعرض لضرر ال ميكن اصالحه نتيجة العنف ادنسا  .و.ي تذكر ،على عكـأ ذلـك ،بـةن
صاحبة البالغ لديها امكانية معقولة يداد مالذ بديىل داخىل بلد.ا .وتشري الدولـة ال ـر اىل
املبادئ التو يهية ذات الصلة والصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشوون الال ـيفني( ،)11واىل
__________
( )10تشري الدولة ال ر اىل البالغ رقـم  ،2004/1302قضةية اةان ملةد كنةدا ،قـرار عـدم املقبوليـة املعتمـد يف
 25متوز/يوليه  ،2006الفقرة  ،6-5وتستشهد بالتعليق العـام رقـم  ،31الصـادر عـن اللجنـة املعنيـة قـو
اينسان ،الفقرة 12؛ وقضية سورينغ ملد اململكة املتحد  ،اككم الصادر يف  7متوز/يوليه .1989

( )11مفوضية األمم املتحدة لال يفني” ،املبـادئ التو يهيـة بشـةن اكمايـة الدوليـة’،خيـار الفـرار الـداخلي أو اعـادة
التــوكن داخليـان‘ يف ســيا املــادة  1ألــف ( )2مــن اتفاقيــة عــام  1951و/أو بروتوكــول عــام  1967املتعلــق
بوضع الال يفني“ املبدأ التو يهي رقم .)HCR/GIP/03/04( 4
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اال تهادات السابقة للجنـة منا.ضـة التعـذيل( )12وللمحكمـة األوروبيـة كقـو اينسـان(،)13
و.ي تر أن من الراسخ يف القانون الدو لال يفني أن على األشءاص أن يعملـوا علـى اكـد
من تعرضهم لألذ  ،حيثما أمكن ذلـك ،مـن خـالل االنتقـال أو اعـادة التـوكن داخليـنا ضـمن
دولتهم نفسها .واملبدأ معتر به أيضـنا يف الفقـه القضـاةي الـوك للـدول األكـرا يف اتفاقيـة
عام  1951املتعلقة جركز الال ـيفني .ولـذا فـإن القـانون الكنـدي يعتـرب أن تـوفر امكانيـة ادـاد
مالذ يف الداخىل يشكىل زءان أساسيان من عملية حتديد وضع الال يفني.
 6-7وتعتــرب الدولــة ال ــر أن مبــدأ عــدم ايعــادة القســرية ال يقضــي بــةن متتنــع الــدول
األكرا عـن ترحيـىل ،ـري املـواكنني ألن بلـد.م األصـلي ال يضـمن سـالمتهم يف حالـة انتشـار
العنف الشديد .وتر الدولة ال ر أن انتشـار العنـف املـزن يف املكسـيك يعتـرب مصـدر قلـق
شــديد، .ــري أنــه اســتنادنا اىل اال تــهادات الســابقة للجنــة منا.ضــة التعــذيل ،تالحــا الدولــة
ال ر أن و ود من االنتهاكات الصارخة أو ادسـيمة كقـو اينسـان يف بلـد معـني ال
يشكىل أساسنا كافيـنا لالسـتنتا أن شءصـنا مـا سـيتعرض خل ـر املـوت أو التعـذيل أو املعاملـة
الالانسانية عند عودته اىل ذلك البلد( .)14ويتعني على صاحبة البالغ أن تقيم الـدليىل علـى أ ـا
معرضة شءصيان للء ر .وتشري الدولة ال ر اىل أ ـا و ـدت ،يف حالـة صـاحبة الـبالغ ،أن
املءــاكر املزعومــة ال ترقــى اىل مســتو االض ـ هاد أو التعــذيل أو التهديــد ادــدي للحيــاة أو
املعاملة القاسية و،ري العادية .والدولـة ال ـر اذ تسـلم بـةن حالـة النسـاء املكسـيكيات الـال
يوا هن العنف املزن ،ري مثاليـة ،تشـري اىل أن املوظـف املكلـف بتقيـيم املءـاكر قبـىل الترحيـىل
الحــا أن بعــب خــدمات اكمايــة متــوفرة ،وخصوص ـنا يف مكســيكو ،حيــث كان ـ صــاحبة
البالغ تعيش وتعمىل لعدة سنوات ،و.ي مل تثب أ ا مل تتمكن مـن اكصـول علـى مـالذ آمـن
يف ناحيــة أخــر مــن املكســيك ،خــار مدينتــها األصــلية .كمــا أن املوظــف نظــر يف تقــارير
حقو اينسان اليت قدمتها صاحبة البالغ ،وناقش ايحاكة اليت قدمتـها منظمـة العفـو الدوليـة
__________
( )12تشري الدولة ال ر اىل قضية س .س .س .ملةد كنةدا (اكاشـية  14أعـالغ) ،الفقـرة  ،5-8وفيهـا الحظـ
دنة منا.ضة التعذيل ما يدل على توفر امكانية اداد مـالذ يف الـداخىل ،وخلصـ اىل أن صـاحل الشـكو
ميكن أن يعيش يف مةمن من التعذيل يف مناكق أخر من ا.ند.

( )13نظــرت احملكمــة األوروبيــة كقــو اينســان يف تــوفر امكانيــة ادــاد مــالذ بــديىل يف الــداخىل يف ســيا تقييمهــا
لالنتهاكات املمكنة للمـادة  3مـن اتفاقيـة ايـة حقـو اينسـان واكريـات األساسـية .ويف قضةية ييلااراجةا
وآاةةريض ملةةد اململكةةة املتحةةد  ،اعتــربت أن أ ــزاء واســعة مــن ســري النكــا بقيـ يف حالــة ســلم وخلصـ
بالتا اىل عدم و ود انتهاأ للمادة ( 3الفقرة .)109
( )14تشري الدولة ال ر اىل البالغ رقم  ،2005/282قضةية س.ب . .ملةد كنةدا ،القـرار املعتمـد يف  7تشـرين
الثـــا /نوفمرب  ،2006الفقـــرة 7-7؛ والـــبالغ رقـــم . 2002/203ر.ملةةةد نولنةةةدا ،القـــرار املعتمـــد يف
 14تشرين الثا /نوفمرب  ،2003الفقرة .3-7
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أمــام اللجنــة عــام  .2012وخلــأ املوظــف اىل أن الوثيقــة تعكــأ صــورة عامــة صــادقة عــن
العنف املمارس ضد املرأة يف املكسيك ،لكنها ال تنفي أن صاحبة البالغ كان لـديها امكانيـة
يدــاد مــالذ بــديىل داخــىل املكســيك .عــالوة علــى ذلــك ،تشــري الدولــة ال ــر اىل التقــارير
الصادرة موخرنا عن حالـة حقـو اينسـان والـيت تسـل الضـوء علـى الصـعوبات الكـثرية الـيت
يوا هها ضحايا العنف الزو ي يف املكسيك ،وتوكد مع ذلك أن بعـب التقـدم حتقـق بالفعـىل
بعــد اعتمــاد اككومــة اصــالحات كــبرية يف القـوانني االحتاديــة وقــوانني الواليــات بغيــة حتســني
اكماية(.)15
 7-7وتشري الدولة ال ر اىل أن صاحبة البالغ استفادت من تقيـيمني مسـتقلني للمءـاكر
اليت ادع أ ا سـتوا هها عنـد العـودة اىل املكسـيك .وتـذكر أن كلـل صـاحبة الـبالغ ايذن
بالتماس مرا عة قضاةية رفب دون بيان األسباد بتاريخ  7حزيران/يونيه 2013.
 8-7وأخــريان ،تكــرر الدولــة ال ــر قو.ــا ان علــى اللجنــة أال تعمــىل كدر ــة أخــر مــن
در ــات االس ـتيفنا  .وتوكــد مــن ديــد أن االســتنتا ات الــيت توصــىل اليهــا صــناع القــرار
الوكنيون ،جا يف ذلك توفر امكانية انتقـال صـاحبة الـبالغ بصـورة آمنـة اىل ناحيـة أخـر مـن
نواحي املكسيك ،ليس تعسفية وال تشكىل انكارنا للعدالة يسوّغ التدخىل من انـل اللجنـة.
وتوكد الدولة ال ر أيضنا أن نظام ا.جرة لـديها ال يقلـىل مـن املءـاكر احملـددة الـيت توا ههـا
النساء ا.اربات من العنف أو االض هاد، ،ـري أ ـا تـر أن ال لـل الـذي تقـدم بـه صـاحبة
البالغ من أ ىل اكصول على اكماية حظي بتقييم منصف.
 9-7وتعترب الدولة ال ر أن البالغ يستند اىل نفأ الوقـاةع واألدلـة الـيت كانـ عرضـتها
علــى الســل ات الوكنيــة ،و.ــي تــر أن صــاحبة الــبالغ مل تقــدم أدلــة كافيــة تثب ـ أن خ ــر
العنف املزن الذي توا هه .و خ ر يعـم البلـد كلـه ويرقـى اىل مسـتو االنتـهاكات اخل ـرية
كقو اينسان ،من قبيىل التعذيل أو أي خ ر شديد آخر على حياة الشءأ وأمنه.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولـة ال ـر
ومالحظاهتا على أسسه املوضوعية

ايضـافية بشـةن مقبوليـة الـبالغ

 1-8يف  20كانون األول/ديسمرب  ،2013علق صاحبة البالغ علـى مالحظـات الدولـة
ال ر خبصوص األسأ املوضوعية للبالغ .و.ي تشري اىل عرضها السـابق وتكـرر تةكيـد مـا
__________
( )15تشري الدولـة ال ـر اىل تقريـر أعدتـه يف عـام  2011وزارة اخلار يـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،ورد
فيــه أن .نــاأ كــو  70ملجــة للنســاء وأكفــا.ن متو.ــا ،زةيـان علــى األقــىل ،اككومــة .ومعظــم تلــك املال ــئ
خمصأ لضحايا العنف ادنسا .
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دفع به يف السابق من أن كندا تتحمىل املسوولية عـن النتـاةر املتوقعـة ألفعا.ـا اذا أعادهتـا اىل
املكســيك ،حيــث ســتتعرض اىل عنــف نســا  .كمــا تشــدد صــاحبة الــبالغ علــى أن اللجنــة
اعتمدت موقفان اثالن يف قرار.ا يف قضية م .ن .ن .ضد الدا رأ.
 2-8وتكـرر صـاحبة الـبالغ قو.ـا ان الـدول األكـرا عليهـا التـزام باالمتنـاع عـن ترحيــىل
األشــءاص اذا كــان لقــرار الترحيــىل آثــار متوقعــة تتمثــىل يف انتــهاأ حقــو اينســان .ــوالء
األشـءاص جو ـل العهـد الـدو اخلـاص بـاكقو املدنيـة والسياسـية ،حـا يف اكـاالت الــيت
ال يصــىل فيهــا االنتــهاأ اىل حــد اخل ــر علــى اكيــاة أو خ ــر التعــذيل أو املعاملــة القاســية
أو الالانسانية أو املهينة .و.ي تعترب ،على أية حال ،أن اخل ر املزعـوم يرقـى بالفعـىل اىل در ـة
هتديد اكياة وأن االعتداء البد الذي تعرض له والذي ستتعرض له مـرة أخـر عنـد العـودة
يشكىل أيضان عقوبة أو معاملة قاسية أو ،ري عادية.
 3-8وتكرر صاحبة الـبالغ تةكيـد ادعاةهـا أ ـا ضـحية انكـار العدالـة مـن انـل سـل ات
ا.جرة الكندية ،األمر الذي يربر تـدخىل اللجنـة ،نظـرا اىل أن تقيـيم امكانيـة ادـاد مـالذ بـديىل
د اخىل املكسيك مـن انـل موظـف تقيـيم املءـاكر قبـىل الترحيـىل اسـتند اىل اسـتءدام انتقـاةي
ال أن املوظــف لا.ــىل بصــورة
لــبعب األدلــة املوثوقــة الــيت قدمتــها دعمـان ل لبــها .مــن ذلــك مــث ن
تعســفية تقريــر منظمــة رصــد حقــو اينســان بشــةن املكســيك وخلــأ اىل اســتنتا ات ،ــري
من قية من ايحاكـة الـيت قد متـها منظمـة العفـو الدوليـة أمـام اللجنـة .واضـافة اىل ذلـك ،تعتـرب
صاحبة البالغ أن احملكمة االحتادية ،يف قرار.ا اخلاص ب لبها وقف تنفيذ ترحيلها ،مل تشـر اىل
اكجـــر والوثـــاةق الـــيت قدمتـــها صـــاحبة الـــبالغ اىل احملكمـــة وال اىل الســـوابق القضـــاةية الـــيت
استشهدت ا.
 4-8وتنازع صاحبة البالغ يف املوقف الذي اختذته الدولـة ال ـر يف مـذكرهتا املقدمـة اىل
احملكمة االحتادية ،مشريةن اىل أن توفر اكماية ال يشكىل عامالن حاننا أدد مـا اذا كانـ مدينـة
مكسيكو تشكىل مالذان آمنان داخىل البلد.
 5-8وتشري صاحبة البالغ اىل أن تقارير أخر صدرت يف عام  2013عـن منظمـة رصـد
حقــو اينســان ومنظمــة العفــو الدوليــة وتتحــدث عــن عــدم و ــود ايــة لضــحايا العنــف
ادنسا يف املكسيك أو عدم كفاية تلك اكماية.
 6-8وفيما يتعلق باستنفاد سبىل االنتصا احمللية ،تشري صـاحبة الـبالغ اىل أن كلبـها ايذن
بالتمــاس املرا عــة القضــاةية لقــرار تقيــيم املءــاكر قبــىل الترحيــىل رفــب دون بيــان األســباد يف
 7حزيران/يونيه  ،2013وأنه مل يعد .ناأ أمامها أية سبىل حملية أخر لالنتصا .
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املساةىل واي راءات املعروضة على اللجنة خبصوص املقبولية
 1-9عمالن باملادة  64من النظام الداخلي ،يـتعني علـى اللجنـة أن تقـرر مـا اذا كـان الـبالغ
مقبوالن أم ال جو ل الربوتوكول االختيـاري .وعمـالن باملـادة  ،)4( 72يـتعني علـى اللجنـة أن
تقوم بذلك قبىل النظر يف األسأ املوضوعية للبالغ.
 2-9وقــد تةكــدت اللجنــة ،علــى كــو مــا تقضــي بــه املــادة ( )2( 4أ) مــن الربوتوكــول
االختيـاري ،مــن أن املســةلة نفســها مل تــدرس وليسـ قيــد الدراســة حاليـنا يف اكــار أي ا ــراء
آخر من ا راءات التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
 3-9وتالحا اللجنة أن صاحبة البالغ تـدعي أن ترحيلـها اىل املكسـيك سيشـكىل انتـهاكنا
للمــواد  1اىل  3مــن االتفاقيــة ،مقــروءةن بــاالقتران مــع التوصــية العامــة رقــم  19الصــادرة عــن
اللجنة ،علـى أسـ اس اخل ـر املزعـوم الـذي سـتوا هه يف حـال اعادهتـا اىل املكسـيك ،نظـرنا اىل
كو ــا كان ـ ســابقان ضــحية للعنــف املــزن وألن الســل ات املكســيكية مل تــوفر .ــا اكمايــة.
وتالحا اللجنة أن الدولة ال ر تعترض على مقبولية البالغ على أسـاس عـدم اسـتنفاد سـبىل
االنتصا احملليـة جو ـل املـادة  )1( 4مـن الربوتوكـول االختيـاري .كمـا تالحـا اللجنـة أن
ال باملـادة ( )2( 4د) و ( )
الدولة ال ـر تـر أن الـبالغ ينبغـي أن يعتـرب ،ـري مقبـول عمـ ن
من الربوتوكول االختيـاري ،علـى أسـاس أن ادعـاءات صـاحبة الـبالغ ال تتماشـى مـع أحكـام
االتفاقية ومن الواضح أ ا ال تقوم على أسأ سليمة ومل تدعم بةدلة كافية.
 4-9وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبىل االنتصا احمللية ،تالحـا اللجنـة دفـع الدولـة ال ـر
الــذي مفــادغ أن صــاحبة الــبالغ كــان بإمكا ــا أن ت لــل ايقامــة الداةمــة ألســباد انســانية
ولدواعي الرأفة ،ري أ ا مل تقم بذلك .وتالحا اللجنـة مـا ورد يف مالحظـات الدولـة ال ـر
من أن تقدمي كلل على .ذغ األسأ ال يوقف الترحيىل وأن ال لبات املقدمة ألسـباد انسـانية
ولدواعي الرأفة مل يعد ينظر فيها استنادنا اىل تقيـيم املءـاكر يف حـال العـودة .ولـذا فـإن اللجنـة
تعتــرب أن صــاحبة الــبالغ ،ب لبــها الــذي رفعتــه اىل احملكمــة االحتاديــة مــن أ ــىل وقــف الترحيــىل
واملرا عة القضاةية للقرار السل املتعلق بتقييم املءاكر قبىل الترحيىل واملورخ  5كـانون األول/
ديسمرب  ،2012استنفدت بالفعىل سبىل االنتصا املتاحة حمليان أل،راض املقبولية ،ويع ذلـك
أن مت لبـــات املـــادة  )1( 4مـــن الربوتوكـــول االختيـــاري قـــد اســـتوفي ( .)16ويف ظـــىل .ـــذغ
الظرو  ،تر اللجنـة أن عـدم قيـام صـاحبة الـبالغ بتقـدمي كلـل ألسـباد انسـانية ولـدواعي
__________
( )16انظر ،علـى خـال ذلـك ،الـبالغ رقـم  ،2010/26قضةية ووادالةوب ن يةرا رياة ا ملةد كنةدا ،قـرار عـدم
املقبولية املعتمد يف  18تشرين األول/أكتوبر .2011
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الرأفــة ال يــوثر يف مبــدأ اســتنفاد ســبىل االنتصــا احملليــة وأن تقــدمي مثــىل ذلــك ال لــل ،ــري
ضروري الستيفاء الشروط املنصوص عليها يف املادة  )1( 4من الربوتوكول االختياري.
 5-9وفيما يتعلق بادعاء الدولة ال ر الـذي مفـادغ أن مـزاعم صـاحبة الـبالغ ال تتماشـى
مع أحكام االتفاقية ،تر اللجنة أن االتفاقية ال تتضمن التزامنا بعدم ايعـادة القسـرية .وتـذكر
اللجنة بةن الدول األكرا تعهدت جو ل املـادة ( 2د) مـن االتفاقيـة باالمتنـاع عـن مباشـرة
أي عمىل متييزي أو ارسة متييزية ضد املرأة وبكفالة تصر السل ات واملوسسـات العامـة جـا
يتفق مع .ذا االلتزام .كما تشدد اللجنة على أنه ،وفقان ال تهاداهتا السـابقة ،فـإن املـادة ( 2د)
تشمىل التزام الدول األكرا ماية املرأة من كىل خ ـر حقيقـي وشءصـي ومتوقـع يتمثـىل يف
تعرضها لألشكال اخل رية من العنف ادنسا بغب النظر عما اذا كان .ـذغ النتـاةر حتصـىل
خار اكدود ايقليمية للدولـة ال ـر القاةمـة بالترحيـىل( .)17كمـا تـذكر اللجنـة بـةن العنـف
ادنسا .و شكىل من أشكال التمييز ضد املـرأة ويشـمىل األفعـال الـيت تلحـق بـاملرأة ضـررنا أو
أملان سديان أو نسيان أو نفسيان ،والتهديدات بارتكاد أفعـال مـن .ـذا القبيـىل ،أو ايكـراغ ،أو
،ري ذلـك مـن أشـكال اكرمـان مـن اكريـة(، .)18ـري أن اللجنـة كانـ قـد خلصـ اىل أن مـا
يرقى اىل األشكال اخل رية من العنف ادنسا اليت تترتل عليها اكماية جو ـل املـادة ( 2د)
يتوقف على ظرو كىل قضية وحتددغ اللجنة على أساس كىل حالـة علـى حـدة عنـد النظـر يف
األسأ املوضوعية ،ور.نان بةن يقدم صاحل البالغ ما يثب أن لديـه دعـو ظـا.رة الو ا.ـة
أمام اللجنة ويدعم ادعاءاته باألدلة الكافية(.)19
 6-9وتالحــا اللجنــة أن الدولــة ال ــر ال تنــازع يف أن صــاحبة الــبالغ ضــحية للعنــف
املزن يف املكسيك وأ ا كلب  ،دون دو  ،اية السل ات املكسيكية .وتسلم اللجنـة بـةن
النســاء والفتيــات يف املكســيك يــوا هن عنف ـنا نســانيان واســع االنتشــار ،جــا يف ذلــك العنــف
املزن ، .ري أن اللجنة تالحا أن صاحبة البالغ مل تقدم عناصر كافية لعىل اللجنـة تسـتنتر أن
عشري.ا السابق يبقـى م صـدر هتديـد .ـا بعـد مضـي وـأ سـنوات علـى األحـداث الـيت يـزعم
وقوعها يف الفترة بني كـانون األول/ديسـمرب  2008وآذار/مـارس  .2009ويف .ـذا الصـدد،
تالحــا اللجنــة أن العشــري الســابق ،وفق ـنا للمعلومــات املتاحــة يف امللــف ،ســةل آخــر مــرة عــن

__________
( )17انظر على سبيىل املثال قضية م.ن.ن .ملد الدا ر (اكاشـية  9أعـالغ) ،الفقـرات  5-8اىل 10-8؛ والـبالغ
رقـــم  ،2011/35قضةةةية م. .ن .ملةةةد الةةةدا ر  ،قـــرار عـــدم املقبوليـــة املعتمـــد يف  26متوز/يوليـــه ،2013
الفقرات  4-8اىل 9-8؛ والبالغ رقـم  ،2012/39قضةية ن .ملةد نولنةدا ،قـرار عـدم املقبوليـة املعتمـد يف
 17شباط/فرباير  ،2014الفقرات  6-6اىل .8-6

( )18انظر التوصية العامة رقم  ،19الفقرة .6
( )19انظر اكاشية  17أعالغ.
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مكان و ود صاحبة البالغ يف أيلول/سـبتمرب  2011عنـدما ذ.ـل اىل مـزنل والـدهتا و.ـو يف
حالة سكر( . )20اضافة لذلك ،تالحا اللجنـة أن صـاحبة الـبالغ مل تقـدم أيـة معلومـات حـول
أســباد عــدم متكنــها مــن االنتقــال اىل مكــان آخــر يف املكســيك اذا قــررت أن تغــادر واليــة
موريلوس لتجنل التعـرض للعنـف علـى يـد عشـري.ا السـابق( .)21وتالحـا اللجنـة كـذلك أن
صاحبة البالغ ،ادرت املكسيك بعد شهرين من تاريخ آخر حادث عنف مزن ومل تقـدم أيـة
معلومــات عــن ســبىل االنتصــا األخــر الــيت مارســتها يف املكســيك بعــد أن تــبني .ــا أن
الشكاو اليت رفعتها اىل دواةر الشركة مل تع نتيجـة .ويف ظـىل .ـذغ الظـرو  ،تـر اللجنـة
أن صاحبة البالغ مل تقدم معلومات كافية تبني أ ا ستوا ه خ ـرنا حقيقيـان وشءصـينا ومتوقعـنا
يتمثــىل يف تعرضــها ألشــكال خ ــرية مــن العنــف ادنســا يف حــال اعادهتــا اىل املكســيك ،ومل
تثب صـحة ادعاةهـا جو ـل املـادتني  1و  2مـن االتفاقيـة ،مقـروءتني بـاالقتران مـع التوصـية
العامة رقم 19.
 7-9اضافة اىل ذلك ،تالحا اللجنة أن صـاحبة الـبالغ مل تـبني ملـاذا وكيـف .ـي تعتـرب أن
حقوقها جو ل املادة  3من االتفاقية ،واليت تتعلق بالنهوض قو املرأة ،قد انتهك بسـبل
رفب الدولة ال ر كلل اللجوء الذي قدمته وقرار الدولة ال ر ترحيلها اىل املكسيك.
 8-9وتذكر اللجنة بـةن املـادة  ) ( )2( 4مـن الربوتوكـول االختيـاري ال ليـز .ـا اعـالن
مقبولية بالغ ما كان ،ري مدعم بةدلة كافيـة .ويف ضـوء مـا تقـدم ،ونظـرنا اىل عـدم تـوفر أيـة
معلومات أخر ذات صلة ،فإ ا تعترب أن الوقـاةع الـيت عرضـتها صـاحبة الـبالغ ال تسـمح .ـا
بــةن تســتنتر أن صــاحبة الــبالغ قــدم أدلــة كافيــة ،أل،ــراض املقبوليــة ،تثب ـ ادعاء.ــا أن
ترحيلها من كنـدا اىل املكسـيك سـيجعلها توا ـه خ ـرنا حقيقيـنا وشءصـينا ومتوقعـنا بـالتعرض
ألشــكال خ ــرية مــن العنــف ادنســا  .وبنــاء عليــه ،تــر اللجنــة أن صــاحبة الــبالغ مل تقــدم
دعو ظا.رة الو ا.ة تثب ادعاءاهتـا بانتـهاأ الدولـة ال ـر للمـواد  1اىل  3مـن االتفاقيـة،
وختلأ اىل عدم مقبولية البالغ جو ل املادة  ) ( )2( 4من الربوتوكول االختياري.
 -10لذا ،فإن اللجنة تقرر ما يلي:
(أ)

عدم مقبولية البالغ جو ل املادة  ) ( )2( 4من الربوتوكول االختياري؛

(د) احالة .ذا القرار اىل الدولة ال ر

واىل صاحبة البالغ.

__________
( )20ال تذكر صاحبة البالغ أية حادثة بعد ذلك ،ال يف كلبها لتقييم املءاكر قبىل الترحيىل وال أمام اللجنة.

( )21انظــر الــبالغ رقــم  ،2012/40قضةةية م .س .ملةةد الةةدا ر  ،قــرار عــدم املقبوليــة املعتمــد يف  22متوز/يوليــه
 ،2013الفقرة .8-7
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