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اعتمدته اللجنة ي دورتها  29( 129حزيران/يونيه  24 -تموز/يوليه .)2020
ش اااري ي د ارس ااة بذا البالغ أعض ااال اللجنة التالية أس اامايبم :عيا

بن عاش ااورل وعارف بلقانل وأحمد أمين تس ول وكريس ااتوف باينزل

وبا مريم كويتال ودنكان تكي موبوموزال و وتيني با ازرتزيسل و اس اايلكا س ااانس ااينل وخوس اايه مانويل س ااانتوس باييسل ويو ال ش ااانيل

وبيلين تيغرودجال وجنتيان زيبيري .وعمالً بالمادة  108من النظام الداخلي للجنةل لم تشااري ي د ارساة البالغ عضاو اللجنة السايدة
مارسيا ف .ج .كران.
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صا اااحبة البالغ بي ل .م .أ.ل من مواليد عام 1986ل وتحمل الجنسا ااية الموريتانيةل وتقدم البالغ

ور ض
أصا ااال ًة عن نفسا ااها ونياب ًة عن ابنها القاصا اارل س .س.ل وبو مواطن كندي من مواليد عام ُ .2014
منس ص ا اااحبة البالغ اللجول ي كندا وأُمرا بمغادرة البلد ي  30آذار/مارس  .2017وتد ع بأن من ش ا ااأن

ترحيلهااا مع ابنهااا للى موريتااانيااا أن ينتهااب حقو همااا بموجا المااادتين  6و 7من العهاادل وكااذلااب المااادة 2ل
مقرولة بات تران مع المادة 6ل من العهد .ويمثل صا ا ا اااحب وة البالغ وابنها المحامية ميريام روي ِل ْيكِوّييل من مكت
المحاماة "ستيوارا استفانفي".
ال بالمادة  94من نظامها الداخلي وبواساطة مقرربا
2-1
و ي  30آذار/مارس 2017ل ررا اللجنةل عم ً
الخاااص المعني بااالبالغاااا الجاادياادة والتاادابير المم تااةل الموا قااة على طلا ا ّتخاااذ تاادابير مم تااة الااذي اادمتااه
صاحبة البالغ وناشدا الدولة الطرف أت تبعدبا للى موريتانيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر ي بالغها.

3-1

و ي  29أيلول/سا ا ا اابتمبر  2017و 3كانون الثاني/يناير 2018ل طلبت الدولة الطرف للى اللجنة

أن تلغي التدابير المم تة التي منحت لصاااحبة البالغ .و ي  15شااباف /براير 2019ل ررا اللجنةل عن طريق
مقررباا الخااص المعني باالبالغااا الجاديادة والتادابير المم تاةل اتس ا ا ا ا ا ااتجااباة لطلا الادولاة الطرف بر ع التادابير

المم تة الممنوحة.

الوقائع نما عرضتها صاحبة الي
1-2

تنتمي صااحبة البالغ للى بيلة أوتد بساباعل وبي بيلة موريساكية ذاا مكانة عالية ي المجتمع

الموريتاني .و ي عام 2009ل التقت بالش ا ااخص الذي أص ا اابس زوجها تحقاًل وبو أ .س .س.ل المنحدر من
بيلة الحراطين العبيدل التي تعتبر اآلن حرة انوناًل لكنها ت تزال تتعر للتمييز العنصا ا ا ا ااري واتجتماعي.

ويشا ا ا اااري أ .س .س .ي مكا حة التمييز منذ عام 1998ل وأنشا ا ا ااأ ي عام  2008جمعية تسا ا ا اامى منظمة

نجدة العبيد .و د أدى نش ا اااطه للى اعتقاتا تعس ا اازية واحتجاز وتعذي  .وتش ا اادد ص ا اااحبة البالغ على أنهل
خطير على النشا ااطال التحدن علناً عن التمييز ي موريتانيا( .)1والتقت صا اااحبة البالغ
حتى اليومل ت يزال
اً
وأ .س .س .بفضل ابتمامهما المشتري بمكا حة عدم المساواة و ر ار أن يقيما بينهما عال ة سرية.

2-2

الل تزوج الرفيقان دون موا قة أسا ارة ص اااحبة
و ي ش ااباف /براير 2011ل و د كانت ص اااحبة البالغ حام ً
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و ي آذار/مارس 2013ل س ا ا ا ااا را ص ا ا ا اااحبة البالغ للى الوتياا المتحدة مع عمها للعالج .و ي

البالغ .وعندما اكتش اافت أسا ارتها زواجهمال حبس ااها أش ااقايبا وضا اربوبا وأجبروبا على الص اايامل األمر الذي
ِ
فر للى الوتياا المتحدة األمريكية.
لجها تلقائي .أما زوجها
أدى للى ْ
طورد وأُجبر على مغادرة البلدل ّ

بذه المرحلة اكتشفت أن زوجها بناي .وبعد عودتها للى موريتانيال بذلت صارى جهدبا لاللتحاق به .و ي

حزيران/يونيه 2013ل تمكنت من العودة للى الوتياا المتحدة واس ا ااتقرا مع زوجها .و ي آب/أغس ا ااطس 2013ل
حملت مرة أخرىل لكن الحمل كان ص ااعباً .وزوجهال الذي يعمل س اااعاا طويلةل ت يس ااتطيع أن يعتني بها
العناية التي تحتاجهاا لذلب ررا اتلتحاق بأخواتها ي كندا .وأثنال وجودبا ي كندال حصا اال زوجها على
صفة الالجئ ي الوتياا المتحدة وتقدم بطل
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للحصول على نفس الصفة لزوجته وابنه.

و ي  21تشا ا ا ا ا ا ارين الثااني/نو مبر 2013ل ادمات ص ا ا ا ا ا ا اااحباة البالغ طلا

اللجول ي كنادا .و ي

أيار/مايو 2014ل ولد ابنها ي كندا وحص اال على الجنس ااية الكندية .و ي  10حزيران/يونيه 2014ل ر ض
سم حماية الالجئين باللجنة الكندية للهجرة والالجئين طل

اللجول الذي دمته صاحبة البالغ بسب

انعدام

المص اادا،يةل بما ي ذلب المش اااكل المزعومة التي نش ااأا عن زواج ص اااحبة البالغ .و ي  7تشا ارين األول/

أكتوبر 2014ل ر ضت المحكمة اتتحادية مراجعة رار اللجنة.

__________
( )1

انظر(ي) منظمة العفو الدوليةل "موريتانيا :يج اإل راج عن المرش ا ا ا ااس الرئاس ا ا ا ااي الس ا ا ا ااابق والناشا ا ا ا ا المنابض للرق"ل  15كانون
الثاني/يناير 2015ا ومنظمة العفو الدوليةل "يتعين على موريتانيا أن تو ف مع ناشااطي مكا حة الرق"ل بيان صااحفيل  12تش ارين

الثاني/نو مبر .2014
2
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و ي كانون األول/ديسا ا اامبر 2014ل طلبت صا ا اااحبة البالغ الحصا ا ااول على اإل امة الدائمة تعتباراا

لنسا ا ااانية ودواعي ال أر ةل لكن طلبها ر ض ي  21تش ا ا ارين الثاني/نو مبر  .2016ورأا سا ا االطاا الدولة الطرفل
بوجه خاصل أن مصالس الطفل الفضلى واألوضاع ي البلد األصلي ت تبرران بذا الطل  .وتحظت أن الطفلل
وية ي كندا وأن مص االحته تكمن أوتً ي أن يكون مع والديه.

لص ااغر س ا ّانهل ت يمكن أن يكون أ ام رواب
ونظ اًر للى كون صاااحبة البالغ من وس ا ت يعاني الحرمانل خلص الموظف المكلف بتقييم الطل

للى أن

الطفل لن يواجه المشاااكل التي أثارتها صاااحبة البالغ والتي بي " ي المقام األول حكر على األطفال الفقرال".
ثم تقدمت صاحبة البالغ بطل

للحصول على لذن ومراجعة ضائية لقرار ر ض اإل امة الدائمة تعتباراا

لنسانية ودواعي ال أر ةل وبو ارر ر ضته المحكمة اتتحادية ي  23أيار/مايو .2017

و ي الو ت نفس ااهل دمت ص اااحبة البالغ ي  19حزيران/يونيه  2015طلباً لتقدير المخاطر بل
6-2
الترحيلل لكنه ُر ض ي  18تشارين الثاني/نو مبر  2016على أساااس أن صاااحبة البالغ لم تثبت أن ترحيلها
للى موريتانيا يعرضا ااها للتعذي

أو اتضا ااطهادل أو المعاملة أو العقوبة القاسا ااية أو الاللنسا ااانية أو المهينةل

أو يعر حياتها للخطر .وتمكد السا االطاا الكنديةل على وجه الخصا ااوصل أنها لم تثبت لثباتاً ُمرضا ااياً أن
زوجها ينتمي للى طبقة من العبيد وأنها واجهت مشاكل مع أسرتها بسب زواجها خارج طبقتها اتجتماعية.
و ي آذار/مارس 2017ل دمت صا اااحبة البالغ طلباً للحصا ااول على لذن ومراجعة ضا ااائية للقرار ال ار ض
لطلبها تقدير المخاطر بل الترحيلل لكن المحكمة اتتحادية ر ضته ي  2حزيران/يونيه .2017

و ي  15آذار/ماارس 2017ل ر ض ا ا ا ا ا ا اات وكاالاة الخاادمااا الحاادودياة الكناادياة طلبااً بتعليق ترحياال
7-2
صا اااحبة البالغ .وتقول صا اااحبة البالغ لن ابنها معر لالضا ااطهاد والتمييز ألنه ت يمكنه طل الجنسا ااية
الموريتاانياة بال بلوغاه  17عاا اماً و قااً للقوانين الموريتاانياة .وردا الوكاالاة باأن "خياار تري الطفال ي كنادا مع
خالته التي يعر ها منذ وتدته أكثر من ممكن" .ويض اااف للى ذلب أن على زوج ص اااحبة البالغ أن يرعابما

لكونه تجئاً ي الوتياا المتحدةل "ل وذنل هي سااتنفصاال عن ابنها لفترة صاايرة"ل وبو أمر "غير مثالي لكنه
ابل للتحقيق".
و ي  22آذار/مارس 2017ل أرسلت صاحبة البالغ طلباً بو ف الترحيل .واستُمع لليها شفوياً ي
8-2
ور ض طلبها ي اليوم التالي.
المحكمة اتتحادية ي  28آذار/مارس 2017ل ُ
9-2

وتدعي صاحبة البالغ أنها استنفدا جميع سبل اتنتصاف المحلية.

ال كوى
1-3

تش ا ااير ص ا اااحبة البالغ للى انتهاي المادة  2من العهدل مقرولة بات تران مع المادة 6ل ألن الدولة

تقيم جدياً خطر الموا الذي سا ا ا ااتواجهه لن ُرحلت للى موريتانيا .هي ترى أن جميع األدلة التي
الطرف لم ّ
دمتها بعد رار س ا اام حماية الالجئين الص ا ااادر ي  10حزيران/يونيه ُ 2014ر ض ا اات دون أس ا ااباب انونية

ص ا ااح يحة .وتمكد أنها لن كانت لم تقدم بذه األدلة بلذايل ألنها لم تكن متاحة .وتمكد من ثم أنه ت يوجد

سبيل انتصاف عال يتيس لها تقديم أدلة جديدة ي سياق ترحيلها.

وتد ع ص ا اااحبة البالغ أيضا ا ااً بأن من ش ا ااأن لبعادبا للى موريتانيا أن ينتهب حقو ها الناش ا اائة عن
2-3
المادتين  6و 7من العهد .وتزعم أن احتمال تعرضها للموا كبيرل وكذلب لالعتدال الجنسي والمعنوي والبدني
واتضا ااطهادل على يد أ راد أس ا ارتهال بمن يهم لخوتهال الذين يعتبرون زواجها من رجل من طبقة أدنى جريمة

ض ًا الذي ينتقد بشاادة الزواج بين طبقاا مختلفة .وتمكد صاااحبة
شاارف خطيرةل وعلى يد المجتمع الموريتاني أي ا
البالغ أن ابنها معر أيضا اًا لهذا الخطرل وأنه سا اايعتبر منبوذًا ي موريتانيا ألنه ت يحمل الجنسا ااية الموريتانية.
تبرأا منهال هنه لن ُيسا ا ا ا ا ا اامس له بالعيت على األ ارضا ا ا ا ا ا ااي الموريتانية .ونتيجة لذلبل
ولما كانت أسا ا ا ا ا ا ارتها ّ
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لن يمكنه الحص ا ا ا ااول على الخدماا الص ا ا ا ااحيةل علماً بأنه مص ا ا ا اااب بالربول ويمكنل لض ا ا ا ااا ة للى ذلبل أن
تسااتعبده أسارة ثرية .وتمكد أنه ت توجد أي آلية حماية لها وتبنها ي موريتانيا .وإضااا ة للى ذلبل تد ع بأن
موريتانيا تشهد انتهاكاا جسيمة وممنهجة للحقوق()2ل ت سيما حقوق المرأة.
م حظات الابلة الطرف ب ن مقيولية الي
1-4

بأسس الموضوعية

ي  29أيلول/سا ا اابتمبر 2017ل دمت الدولة الطرف مالحظاتها بشا ا ااأن مقبولية البالغ وأس ا ا اسا ا ااه

الموضااوعية .و ي التاريخ نفسااهل طلبت للى اللجنة أن تر ع التدابير المم تة التي منحت لصااالس صاااحبة البالغ.

وترى الدولة الطرف أنه ينبغي لعالن عدم مقبولية البالغ لألس ااباب التالية( :أ) أن ادعالاا ص اااحبة البالغ
مع العهد من حيث اتختصا ا ا اااص الموضا ا ا ااوعيا

انتهاي المادة  2من العهد غير مدعومة بأدلة كافية وتتعار

(ب) أن ص اااحبة البالغ لم تدعم بأدلة كافية ادعالاتها بمقتض ااى المادتين  6و 7من العهدل وكذلب وجود ض اارر

ت يمكن جبرهل لن ُرحلت للى موريتانياا (ج) أن ابن صاحبة البالغل وبو مواطن كنديل ت يخضع ألمر لبعاد.
2-4

وتمكد الدولة الطرف الو ائع التي وص اافتها ص اااحبة البالغل وتض ااين أن بذه األخيرة تش اايرل ي

استمارة طل اللجولل للى أنها لم تتقدم بشكوى للى الشرطة ضد أسرتها "ألن السلطاا ت تنحاز للى أي شخص
ضد أسرته"ل وأنها لم تتمكن من اللجول للى منطقة أخرى من البلد ألن أسرتها كانت ستعثر عليها بناي.

3-4

وتشادد الدولة الطرف على أن ادعالاا صااحبة البالغ تهدف أسااساًا للى ل ناع اللجنة بمراجعة ارراا

الهيئاا الكندية وإبطالها .وتذ ّكر ي بذا الصا ا اادد بأن اللجنة ليسا ا اات "بيئة رابعة"  .وتشا ا اادد الدولة الطرف
()3

على أن جميع اتدعالاا التي دمتها صا ا اااحبة البالغ ي بالغها خضا ا ااعت لتد يق صا ا ااارم من بيئاا متعددةل

وحللتها حس ا األص ااول بيئاا وطنية مس ااتقلة ونزيهة و قاً للقانون الكندي والتزاماا كندا الدولية ي مجال
حقوق اإلنس ا ااانل وذلب ي لطار احترام مبدأ اإلنص ا اااف .وتس ا ااتعر الدولة الطرف التاريخ اإلجرائي لحالة
ص اااحبة البالغ لدى الهيئاا الوطنيةل وتمكد أن مس ااتش ااارة انونية مثلتها ي جميع المراحلل وأنه ُو را لها
سا اابل انتصا اااف إلثباا األسا ااس الموضا ااوعية تدعالاتها واألدلة المقدمة .وتمكد الدولة الطرف أن صا اااحبة

البالغ لم تثبت أن ارراا السلطاا الكندية شابها عي

يبرر تدخل اللجنة.

4-4
وفيما يتعلق بادعالاا انتهاي المادة  2من العهدل تذ ّكر الدولة الطرف بأن المادة  2ت تمنس حقاً
()4
مسااتقالً ي الجبرل وإنما تحدد ق نطاق اتلتزاماا القانونية للدول األطراف  .ولذلب يج اتحتجاج بها
البالغ( .)5وعلى بذال هن اتدعالاا بمقتض ا ااى

بات تران مع مادة من مواد العهد التي تمنس حقاً لص ا اااح
المادة  2ت يمكن أن تدعم ي حد ذاتها التظلم ي بالغ مقدم بموج

وع ورضا ااًل لن
البروتوكول اتختياري .و
رأا اللجنة أنه يمكن النظر ي ادعالاا ص ا اااحبة البالغ ي ضا ا ول المادة  2من العهد منفردةًل هن الدولة

الطرف تمكد أن صااحبة البالغ لم تساتطع لثباا األساس الموضاوعية لذلبل لذ ليس بناي ما يشاير للى أن

،يموا
تقيم ادعالاتها المتعلقة بالمخاطر تقييماً جدياً .وتوضا ااس الدولة الطرف أن خبرال ّ
السا االطاا الكندية لم ّ
جميع األدلةل وأن لكل بيئة واعدبا الخاصااةل وأنه لن كانت الساالطاا الكندية ر ضاات بعض األدلةل ألن
بذه األدلة ت تندرج ي نطاق تعرين الدليل الجديد بموج

القوانين الكندية.

__________

4

( )2

انظر(ي)ل ي جمل ااة أمورل Freedom House, Freedom in the World 2014 – Mauritania, Refworld, 21

( )3

انظر(ي)ل ي جملا ا ااة أمورل تا ا ااارلو ضا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد كنا ا اادا ()CCPR/C/95/D/1551/2007ل الفقرة 4-7ا وكور ضا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد كنا ا اادا
()CCPR/C/94/D/1455/2006ل الفقرة 3-7ا وتادمان وبرنتيس ضد كندا ()CCPR/C/93/D/1481/2006ل الفقرة .3-7

( )4

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانل التعليق العام ر م )2004(31ل الفقرة .3

( )5

انظر(ي)ل ي جملة أمورل م .م .دي وس ضا ا ا ا ااد بولندا ()CCPR/C/84/D/1192/2003ل الفقرة 3-6ا وب .ي .ضا ا ا ا ااد كندا

August 2014ل متاح على الراب التالي.www.refworld.org/docid/53fae99c8.html :

()CCPR/C/89/D/1234/2003ل الفقرة .6-7
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وتالحظ الدولة الطرف أن صااحبة البالغ لم تثر صاراح ًة انتهاكاً للمادة  )1(24من العهد التي
5 -4
()6
تكرس حق الطفاال على أسا ا ا ا ا ا اارتااه وعلى المجتمع والاادولااة ي الحمااايااة  .ولكنل حتى لو علاات ذلاابل ااهن

جوانا

البالغ باذه لن تكون مقبولاة بموجا

الماادة  3من البروتوكول اتختيااري والماادة (99د) من النظاام

الداخلي للجنةل ألن اتدعالاا المقدمة تتعار

من حيث اتختصا اااص الموضا ااوعي مع المادة  24من

العهد .ولما كان ابن صاااحبة البالغ ت يخضااع ألمر لبعادل هن بو غادر كندال ساايكون ذلب ألن والدته

ار لزال
ررا اصااطحابه للى موريتانيا .وحتى لو كانت اللجنة ترى أن الدولة الطرف بي التي اتخذا ر اً
ِ
المرح لة بعدم اإلعادة القس ا ا ا اريةل وينبغي معالجة بذه
ابن صا ا ا اااحبة البالغل هن المادة  24ت تلزم الدولة
ّ
المساألة معالجة مناسابة ي لطار المادتين  6و 7من العهد .وتحيل الدولة الطرف اللجنة ي بذا الصادد

لل ى تعليقاتها على بذه المواد.

وتمكد الدولة الطرف أن ادعالاا صاحبة البالغ المستندة للى المادتين  6و 7من العهد لم تُدعم
6-4
بما يكفي من األدلة لقبول البالغ .وادعالاا ص اااحبة البالغ بي أس اااسا ااً نفس اتدعالاا التي نظرا يها
السالطاا الكندية النزيهة والمساتقلة ووجدا أنها ت أسااس لها من الصاحة .وتكشاف بذه اتدعالاال حسا

الدولة الطرفل عن بعض التعارضاااال مثل كونها ذببت للى الوتياا المتحدة ي آذار/مارس  2013بل

عودت هااا للى موريتااانيااال أو أنهااا لم تطل ا

اللجول ي الوتياااا المتحاادةل أو أنهااا لم تلتمس

الحمااايااة ي

موريتانيا أو دمت أدلة على عدم وجود حماية لن بي أعيدا للى موريتانيا .وإض ا ااا ة للى ذلبل س ا اائلت ص ا اااحبة
البالغل ي جلسا ا ا ااة المحكمة اتتحادية المعقودة ي  18آذار/مارس 2017ل عن تقديم طلبين باسا ا ا اامها ي

أيلول/ساابتمبر  2010وآب/أغسااطس  2011للحصااول على تأشاايرة دخول للى الوتياا المتحدة .وادعت صاااحبة
البالغ أنها لم تكن على علم بذلبل موضا ا ا ا ا ااحة أن اللغة العربية بي اللغة الوحيدة التي تسا ا ا ا ا ااتطيع رالتها.
ثم تس ا ا ا ا ا اااللت الدولة الطرف عن كونها تمكنت مع ذلب من ترتي
بزوجها ي حزيران/يونيه  .2013ومن جان

س ا ا ا ا ا اافربا للى الوتياا المتحدة لاللتحاق

آخرل لم تقتنع السا ا ا ا ا ا االطاا الكندية بانحدار زوجها من العبيد

ألنهل و قاً لرواية صا ا اااحبة البالغل اسا ا ااتطاع اتلتحاق بالجامعة والعمل ي منص ا ا ا
وبو أمر نادر الحدون بالنسبة لشخص منحدر من العبيد ي بذا البلد.
7-4

حكومي ي موريتانيال

وتشا ا اادد الدولة الطرف على أن السا ا االطاا الكندية نظرا ي الرسا ا ااائل التي يقوم على أسا ا اااسا ا ااها

البالغل باسا ا ا ا ا ااتثنال رسا ا ا ا ا ااالة زوج صا ا ا ا ا اااحبة البالغل ولم تُولِها ابتماماً كبي اًر لعدم وجود أي دليل يمكد بوية
أصا ااحابها والتحقق من صا ااحتها أو مصا اادربال وأن بعض المعلوماا تتعار مع شا ااهادة صا اااحبة البالغ.
وتااذ ّكر الاادولااة الطرف بااأن اللجنااة ينبغي أت تعيااد تقييم الو ااائع مااا لم يكن تقييم المحاااكم المحليااة للو ااائع
واألدلة واضاس التعساف أو أساال تطبيق أحكام العدالة( .)7و ي القضاية محل النظرل حللت السالطاا الكندية

ادعالاا صاحبة البالغ و قاً للقانون واإلنصافل وت ُيثبت البالغ بأي حال من األحوال أن ارراا سلطاا
الدولة الطرف شابها أي عي .
8-4

وأحالت الدولة الطرف للى الس ا اوابق القضا ااائية للجنة أكدا أن ادعالاا صا اااحبة البالغ واألدلة

ضفاضة للى حد ت يمكن معه لثباا أنها ستواجه خط اًر متو عاً وحقيقياً وشخصياً بأن تكون حياتها مهددة
أو بأن تتعر للتعذي أو أي ض اارر آخر ت يمكن جبره( )8لن بي أعيدا للى موريتانيا .ومع أن التقارير

__________
( )6

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانل التعليق العام ر م )1989(17ل الفقرة .1

( )7

كيبالي ضا ا ا ا ااد كندا ()CCPR/C/93/D/1562/2007ل الفقرة 4-6ا و ام ضا ا ا ا ااد كندا ()CCPR/C/93/D/1534/2006ل الفقرة 4-7ا

وتادمان وبرنتيس ضااد كندال الفقرة 3-7ا وب .ي .ضااد كندال الفقرة 3-7ا وساايمز ضااد جامايكا ()CCPR/C/53/D/541/1993ل
الفقرة 2-6ا وغ .أ .ان مويرس ضد بولندال ()CCPR/C/39/D/215/1986ل الفقرة .1-7

( )8
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ويلفريد ضا ا ااد كندا ()CCPR/C/94/D/1638/2007ل الفقرة 3-4ا وس .ف .ضا ا ااد كندا ()CCPR/C/105/D/1827/2008ل
الفقرة .8-8
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تمكد وجود مقاومة ثقافية للزواج بين الطبقاا ي موريتانيا()9ل هن كندا ترى أن ادعالاا صاحبة البالغ المتعلقة

بوجود احتمال تنتهاي المادتين  6و 7من العهد ت تكفي إلنشال اتلتزام بعدم اإلعادة القسرية ي حقها.
9-4

وفيما يتعلق بحالة ابن صاااحبة البالغل تمكد الدولة الطرف أن الساالطاا الكندية ساابق أن نظرا

يها .وإضا ا ااا ة للى الحج التي سا ا اايقت آنفًال تضا ا ااين الدولة الطرف أنه لذا كانت موريتانيا ت تعترف بالجنسا ا ااية
المزدوجةل هنه يمكن لصا اااحبة البالغ أن تتخلى ي نهاية المطاف عن جنسا ااية ابنها الكندية .وتشا اايرل من

جهة أخرىل للى أن صاااحبة البالغ اختارا بمحض لرادتها اتسااتقرار ي كندال مع علمها بأنها د تُضااطر
للى المغادرة مع طفل مولود ي بذا البلد .وتالحظ الدولة الطرف أن والد الطفلل حس ا ا ا

صا ا اااحبة البالغل

اعتُرف به تجئاً ي الوتياا المتحدةل وأنه دم طلباً للحصا ا ااول على صا ا اافة الالجئ يهال ُم ِ
ورداً فيه زوجته
وابناه .وتالحظ الادولاة الطرفل دون أن تقف مو فا اً من واعاد الهجرة ي الوتيااا المتحادةل أن ص ا ا ا ا ا ا اااحباة
البالغ لم تقدم أي دليل على أن الطفل ت يمكنه العيت مع والده .وعن ادعالاا ص ا ا ا اااحبة البالغ أن ابنها

يحتاج للى متابعة منتظمةل تد ع الدولة الطرف بأن لبعاد ش ااخص للى بلد ت يس ااتطيع تو ير رعاية ص ااحية

من نفس النوعية التي تو ربا كندا ت يمدي للى التزام بعدم اإلعادة القسا ا ا ارية ما لم تكن بناي ظروف اس ا ا ااتثنائيةل

واألمر ليس كذلب ي القضية موضع النظر.
10-4

وترجو الادولاة الطرف من اللجناةل بادتً من ذلابل لن بي أعلنات أن البالغ مقبولل أن تعتبر أناه

ت أساس له لألسباب المبينة أعاله.
لعليقات صاحبة الي

1-5

على م حظات الابلة الطرف

ي  8آذار/ماارس 2019ل ادمات ص ا ا ا ا ا اااحباة البالغ تعليقااتهاا على مالحظااا الادولاة الطرف .وكررا

روايتها للو ائع وأض ا ا ااا ت أنه لم يعد بهمكانها اتعتماد على لمكانية الحص ا ا ااول على وض ا ا ااع ي الوتياا المتحدة
بس ااب طال ها من زوجها ي  24آذار/مارس  .2018وأض ااا ت أيضا ااً أنها دمت طل ل امة دائمة جديداً
ي  14أيار/مايو  2018تعتباراا لنسا ااانية ودواعي ال أر ة .لكن الطل ُر ضل وأُبلغت بالقرار ي كانون األول/

ديسا ا اامبر  .2018و دمت صا ا اااحبة البالغ طلباً جديداً إلجرال مراجعة ضا ا ااائيةل وبو حالياً يد النظر .لكن
بذا الطل ليس له أثر ليقا ي على أمر اإلبعاد .وأشا ا ااارا صا ا اااحبة البالغ أيضا ا ااً للى أنها اسا ا ااتدعيت للى

وكاالاة الخادمااا الحادودياة الكنادياة ي  14آذار/ماارس 2019ل وأعربات عن خشا ا ا ا ا ا اايتهاا من أن تنفاذ عملياة

الترحيل ي ذلب الموعد.
2-5

وتمكااد ص ا ا ا ا ا ا اااحبااة البالغ أن معااالجااة مختلف الطعون التي اادمتهااا ت تحترم ت الميثاااق الكناادي

للحقوق والحرياال وت س ا ا اايما المادتين  7و12ل وت العهدل ألنها ت تس ا ا اامس بتقييم موض ا ا ااوعي ونزيه لملفها.

وتش ا ا اادد على أن تقدير المخاطر بل الترحيل ت يتس ا ا ااق مع العهد ألنه ت يتيسل من الناحية العمليةل أي رص ا ا ااة

معقولااة لالعتراف بوجود خطر عناادمااا ير ض سا ا ا ا ا ا اام حمااايااة الالجئين ملفااً .وتمكااد أن الموظفين المكلفين
بتقدير المخاطر بل الترحيل ت يدرسا ااون الملفاا د ارسا ااة مسا ااتقلةل وأن الق ارراا السا االبيةل ي حالتهال ُبررا

باعتباراا لجرائية .وتعتقد ص ا ا اااحبة البالغ أيض ا ا ااً أنها تس ا ا ااتو ي معظم المعايير التي يتعين النظر يها ي
طل ل امة دائمة تعتباراا لنسااانية ودواعي ال أر ةل وأن ملفها لم يعال معالجة معقولةل وأن عناصا ر ملفها
عولجت معالجة مجزأةل وليس بوصا اافها ُكالهل وبو ما يتعار مع السا اوابق القضا ااائية الكندية( .)10وترى أن
الدولة الطرف ت تسمس باللجول للى سبل اتنتصاف الفعالة ي حال اتخاذ رار سلبي أول.

__________

6

( )9

الوتياا المتحدةل و ازرة الخارجيةل .Mauritania 2016 Human Rights Report, p. 21

()10

المحكمة اتتحادية الكنديةل Webb v. Canada (Citizenship and Immigration), 2012 FC 1060, judgment of 7

.September 2012, para. 19
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3-5

وتذ ّكر صا ا ا ا ا اااحبة البالغ بأن المادتين  )3(2و 7من العهد تنطويان على الت ازم بتحقيق نتائ وأن

الدولة الطرف ت تتقيد بهذا المعيار بسااب

الق ارراا غير المعقولة التي تنتهب حقو ها األساااسااية

 .وتذ ّكر

()11

أيض ا ااً بأن المعايير التي حددبا دليل مفوض ا ااية األمم المتحدة الس ا ااامية لش ا اامون الالجئين بش ا ااأن اإلجرالاا
والمعايير الواج تطبيقها ولتحديد وض ا ا ا ا ا ااع الالجئ( )12يج أن تطبق ي اإلجرالاا الداخليةل ت س ا ا ا ا ا اايما

فيماا يتعلق بعا ل اإلثبااال لذ لناه " ي كثير من األحياانل اد ت يكون طاالا

اادر على دعم بياانااتاه
اللجول اً

بالمساتنداا( ")13وأنهل لن ُوجدا ل اداا من المساتحيل تقديم أدلتهال "ينبغي لعطايه رينة الشابل لت لذا كانت ثمة

أساباب وجيهة تحول دون ذلب"( .)14وترى صااحبة البالغ أنها دمت أدلة كافية ونوعيةل وأن ع ل اإلثباا
المفرو

عليها مفرف .وتطل

من ثم للى اللجنة أن تر ض حج الدولة الطرف لعدم وجود أسااس انوني

ولتقييم و ائعي غير سااليم لألدلة الواردة ي الملف .وترى صاااحبة البالغ أن األسااباب المحت ّ بها للتشااكيب
ي مص ا اادا يتها غير كافيةل وأن ش ا اال عملياا اللجول للى س ا اابل اتنتص ا اااف التي تلت ذلب تعود للى عدم

استعداد سلطاا الدولة الطرف لتصحيس أخطائها.
4-5

وفيما يتعلق بوضا ا ااع ابنهال تمكد صا ا اااحبة البالغل كما ذكرا الدولة الطرفل أن مصا ا ااالس الطفل

الفضالى بي أن يكون مع والديه .وترى أن مصاالس الطفل الفضالى لم تمخذ ي الحسابان عند النظر ي طل

اإل امة الدائمة تعتباراا لنسا ااانية ودواعي ال أر ة .ولم ُيجر أي تقييم معقول لمصا االحته والظروف المعيشا ااية
التي يتعين عليه تحملها لن ُرحلت والدته للى موريتانيال واستخلص الموظف نتائ غير صحيحة بشأن وضعه
ي موريتانيا .ولم يمخذ ي الحساابان أيضا ًا أنه لن يتمكن من عالج الربو أو اتلتحاق بالمدرسااة ي موريتانيال
أو أنه لن يتمكن من الحصول على ضمانة لإل امة المطولة.

5-5

ترحل للى موريتانيا.
وتدعو صاحبة البالغ اللجنة أيضاً للى لعادة العمل بالتدابير المم تة كيال ّ

القضايا باإللراءات المعربضة على اللجنة

النظر ي المقبولية
1-6

بل النظر ي أي ادعال يرد ي بالغ مال يج

على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا ا ا ا ااان أن تقررل

و قااً للماادة  97من نظاامهاا الاداخليل ماا لذا كاان البالغ مقبوتً أم ت بموجا
بالعهد.

البروتوكول اتختيااري الملحق

و د اسااتيقنت اللجنةل و قاً لما تقتضاايه المادة ()2(5أ) من البروتوكول اتختياريل من أن المسااألة
2-6
نفسها ليست يد النظر ي لطار أي لجرال آخر من لجرالاا التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
وتحي اللجنة علماً بادعال ص اااحبة البالغ أنها اس ااتنفدا جميع س اابل اتنتص اااف المحلية الفعالة
3-6
المتاحة لها .وبالنظر للى عدم وجود أي اعت ار من الدولة الطرف ي بذا الصددل ترى اللجنة أن مقتضياا

الفقرة (2ب) من المادة  5من البروتوكول اتختياري د استو يت.

وتحي اللجنة علمًا بادعالاا صا اااحبة البالغ أنها معرضا ااة للموا أو التعذي أو المعاملة أو العقوبة
4-6
القاسااية أو الاللنسااانية أو المهينة على يد أ راد أس ارتها أو المجتمع الموريتانيل لن بي ُرحلت للى موريتانيا
__________
()11

انظر(ي) شكيل ضد كندا ()CCPR/C/108/D/1881/2009ا وشودري ضد كندا (.)CCPR/C/109/D/1898/2009

()12

ضا اا ى
مفوض ا ا ااية األمم المتحدة الس ا ا ااامية لش ا ا اامون الالجئينل دليل اإلجرالاا والمعايير الواج تطبيقها لتحديد وض ا ا ااع الالجئ بمقت ا
اتفا،ية  1951وبروتوكول  1967الخاصين بوضع الالجئينل الوثيقة .HCR/1P/4/FRE/REV.3

()13

المرجع نفسهل الفقرة .196

()14

المرجع نفسه.
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بس ااب زواجها المحظورل دون موا قة أسا ارتهال مع ش ااخص من طبقة أدنى من طبقتها .وتحي اللجنة علماً
أيضااً بزعم صااحبة البالغ أن ابنها لن يتمكن من الحصاول على تأشايرة دائمة ي موريتانيال وأنه سايتعر
للتمييز واتض ااطهاد .وتالحظ اللجنةل لض ااا ة للى ذلبل أن ص اااحبة البالغ تدعي أنها وابنها لن يتمكنا من
الحصول على الحماية من السلطاا الموريتانية.

ِّ
وتذكر اللجنة بالفقرة  12من تعليقها العام ر م  )2004(31حيث تش ا ااير للى اتلتزام المفرو
5-6
الدول األطراف بعدم تسااليم أي شااخص أو لبعاده أو طرده أو لخراجه بأي طريقة أخرى من ل ليمها لن ُوجدا
أساباب موضاوعية تحمل على اعتقاد وجود خطر حقيقي ينت عنه ضارر ت يمكن جبرهل مثلما بو منصاوص
على

عليه ي المادتين  6و 7من العهد( .)15وأشا ااارا اللجنة للى أن الخطر يج أن يكون شا ااخصا ااياً وأن يوجد
()16
وبنال
احتمال كبير أن ُتقدم أسا ااباب موضا ااوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينت عنه ضا اارر ت يمكن جبره ً .

على ذلبل يج أن ُتمخذ ي اتعتبار جميع الو ائع والمالبساااا ذاا الصاالةل بما ي ذلب الوضااع العام لحقوق
()17
وتذكر اللجنة بأن أجهزة الدول األطراف بي التي يتعين عليها
اإلنساان ي البلد األصالي لصااح البالغ ّ .

عموماً د ارسااة و ائع القضااية وأدلتها بغية تحديد ما لذا كان بذا الخطر ائماًل ما لم يثبت أن تقييم تلب الو ائع
واألدلة اتسم بالتعسف أو انطوى على خطأ واضس أو على لنكار للعدالة(.)18

تقيم خطر و وع ضا اارر
6-6
وتحي اللجنة علماً بادعال صا اااحبة البالغ أن سا االطاا الدولة الطرف لم ّ
ت يمكن جبره تقييماً موضااوعياً ونزيهاًل وبادعالاتها أن لجرالاا اللجول اإلدارية التي تتخذبا الدولة الطرف

ت تسا اامس بسا االوي سا اابل انتصا اااف عالة عند صا اادور رار سا االبي من المحكمة اتبتدائية .وتحي علمًا أيضا ا ًا
باادعاائهاا أن الموظف الاذي نظر ي طلا اإل ااماة الادائماة تعتبااراا لنسا ا ا ا ا ا ااانياة ودواعي ال أر اة لم ينظر على

النحو الواج ي مصاالس ابنها الفضالى .وتحي علمًال لضاا ة للى ذلبل بمالحظاا الدولة الطرف التي تمكد
أن ارراا الموظف المكلف بطل اإل امة الدائمة ألس ا ا ااباب لنس ا ا ااانية ودواعي ال أر ةل والموظف المكلف بتقدير
المخاطر بل الترحيلل ووكالة الخدماا الحدودية الكنديةل التي خلصا ا اات للى أن صا ا اااحبة البالغ وابنها لن

يعرض ااهما للض اارر عند عودتهما للى موريتانيال كانت نتيجة تحليالا د،يقةل وأن جميع
يكونا ي خطر ش ااديد ّ

بذه الهيئاا خلصاات للى أن ادعالاا صاااحبة البالغ تفتقر للى المصاادا،ية .وتالحظ اللجنة أيض اًا أن الدولة
الطرف تعتقد وجود تنا ضااا ي ادعالاا صااحبة البالغ وأدلتها .وتالحظ أيضااً أن الدولة الطرف أوضاحت

أن ابن صااحبة البالغ غير معني بالترحيل للى موريتانيال وتمكد أنه لن ررا صااحبة البالغ عدم اصاطحاب
ابنها معها للى موريتانيال هن ترتيباا الحض ا ااانة متاحةل سا ا اوال مع خالته ي كندا أو مع والده ي الوتياا

المتحدة .وترى اللجنة أن صاحبة البالغ لم تثبت بما يكفي أن تقييم السلطاا الكندية طل اللجول الذي دمته

البين أو لنكار العدالة( .)19وترى أن صا اااحبة البالغ تعتر
كان واضا ااس التعسا ااف أو يبلط حد الخطأ ِّ
اتس ااتنتاجاا الو ائعية التي انتهت لليها س االطاا الدولة الطرفل غير أن المعلوماا التي بين يديها ت تس اامس
على

بهثباا أن بذه اتس ا ااتنتاجاا منافية للعقل بش ا ااكل واض ا ااس( .)20وعليهل ترى اللجنةل دون لخالل بالمس ا اامولية

الثابتة الوا عة على الدولة الطرف عن مراعاة الحالة الرابنة الس ا ا ا ااائدة ي البلد الذي س ا ا ا ااتُبعد لليه ص ا ا ا اااحبة
البالغ ودون التقليل من ش ااأن الش اواغل التي د يكون من المش ااروع اإلعراب عنها بخص ااوص الحالة العامة
__________

8

()15

أ .ضد الدانمري ()CCPR/C/116/D/2357/2014ل الفقرة .4-7

()16

انظر(ي)ل ي جملة أمورل ألف وبال ضد الدانمري ()CCPR/C/117/D/2291/2013ل الفقرة .3-8

()17

انظر(ي)ل ي جملة أمورل ألف وبال ض ااد الدانمريل الفقرة 3-8ا وس .ض ااد النروي ()CCPR/C/115/D/2474/2014ل الفقرة 3-7ا

()18

انظر(ي)ل ي جملاة أمورل ل .م .ي .ضا ا ا ا ا ا ااد الادانمري ()CCPR/C/117/D/2559/2015ل الفقرة 6-7ا وي .ضا ا ا ا ا ا ااد الادانمري

()19

انظر(ي)ل ي جملة أمورل أ .ضد الدانمريل الفقرة .4-7

()20

ر .ج .وآخرون ضد الدانمري ()CCPR/C/115/D/2351/2014ل الفقرة .7-7

و الن ضد كندا ()CCPR/C/115/D/2366/2014ل الفقرة .3-9
()CCPR/C/116/D/2357/2014ل الفقرة .4-7
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لحقوق اإلنسا ااان ي موريتانيا()21ل أن ادعالاا صا اااحبة البالغ بموج المواد  2و 6و 7من العهد لم تُدعم
بما يكفي من األدلةل ولذلب تعتبر غير مقبولة بمقتضى المادة  2من البروتوكول اتختياري.
-7

وبنال على ذلبل تقرر اللجنة ما يلي:
المادة  2من البروتوكول اتختياريا

(أ)

أن البالغ غير مقبول بموج

(ب)

لحالة بذا القرار للى الدولة الطرف وإلى صاحبة البالغ.

__________
()21
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انظر(ي)ل على سبيل المثالل CCPR/C/MRT/CO/2ا و.A/HRC/34/54/Add.1
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