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** شــارك يف دراســة الا البالغ أعاــان اللجنة التالية أ االام :غالديت أفوســتا فارغاس واريوفو أفيزوفي ونيكول أميلني
وغونار بريغيب وماريون بيثيل ولويزة شـ ـ ـ ـ ـ ــعالل ونائلة يمد جرب وايالر غبيد ا وهنلة حيدر وداليا ليناريت وروزاريو
ج -.مانالو وليا نادارايا وأرونا ديفي نارين وآنا بيالييث نارفاييث ورودا ريدوك وإلغون س ـ ـ ـ ــفروف ووينيان س ـ ـ ـ ــون
وجينوفيفا توشيفا وفرانسلني تو  -بودا وعائشة فال فرجت.
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معلومات أساسية
 1-1صــاحبة البالغ اي أ .ر .إ واي مواطنة من االحتاد الروســي من أصــل شــيشــاي مولودة يف عام
 .1995وقد التمس ـ بال طائل اللجون يف الدامنرك وتدعي أن ترحيلها إىل االحتاد الروس ــي س ــيشــكل
انتهــافــا حلقوقهــا مبوجـ املــادة ( 2ج) ( -و) واملــادة ( 5أ) من االتفــاقيــة .وفــانـ االتفــاقيــة وبروتوفوهلــا
االختيــار قــد دخال حيز النفــاذ يف الــدامنرك يف  21أيــار/مــايو  1983و  22فــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب
 2000على التوايل .ومتثل صاحبة البالغ احملامية جييت لندغارد.
 2-1وعند تس ـ ــجيل البالغ يف  22أيلول/س ـ ــبتمرب  2015طلب اللجنة متص ـ ــرفة مبوج املادة 5
من الربوتوفول االختيار واملادة  63من نظامها الداخلي إىل الدولة الطرف أن متتنع عن ترحيل صـ ــاحبة
البالغ ريثمــا تنظر اللجنــة يف قاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتهــا .ويف  24أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب  2015علق جملت طعون الالجئني
الدامنرفي ترحيل صاحبة البالغ.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 1-2فان ص ـ ــاحبة البالغ تعيش قبل وصـ ـ ـوهلا إىل الدامنرك يف بلدة ص ـ ــغرية بالقرب من غروزي يف
الشــيشــان االحتاد الروســي .وفان قد بدأت دراســة الط منل ســنة تقريبا عند اندالع النزاع املســل يف
الشــيشــان( .)1ومل تكن صــاحبة البالغ عاـوا يف أ من املنظمات الســياســية أو الدينية ومل تكن تتعاطف
مع حرفة التمرد يف الشيشان .بيد أن ابن عمها فان عاوا يف احلرفة(.)2
 2-2ويف حزيران/يونيه  2014طلب منها والدة ابن عمها معاجلته من جرح ناجم عن رص ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة
أص ــابته يف س ــاقه .ومل تتمكن ص ــاحبة البالغ من عالجه ونص ــح بأخل إىل املس ــتش ــفى ولكن عمها
رفض خوفا من تعرض ابنه لالعتقال ألنه فان من املتمردين .وأعطتهم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ رقم ااتف والدة
صـ ــديقتها اليت تعمل طبية جراحة .فحاـ ــرت الطبية لرالية ابن عم صـ ــاحبة البالغ يف اليوم نفس ـ ـه وقال
إهنا سـ ـ ــتعود يف صـ ـ ــباح اليوم التايل مبعداهتا .وبعد ذلك عادت صـ ـ ــاحبة البالغ إىل منزهلا .ويف السـ ـ ــاعات
األوىل من ص ـ ــباح اليوم التايل وص ـ ــل الس ـ ــلطات إىل منزل ص ـ ــاحبة البالغ وألق القبض عليها وعلى
شقيقها األصغر واحتجزهتا ملدة ثالثة أيام.
 3-2ويف أثنان االحتجاز اس ـ ـ ــتُجوب وتعرضـ ـ ـ ـ للا ـ ـ ــرب والدفع .فما س ـ ـ ــئل عن ارتباطها وارتباط
ش ــقيقها وابن عمها ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”العص ــابة“ أ حرفة املتمردين الش ــيش ــان .وقد نف أن تكون عاـ ـوا يف أ
”عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابة“ .وقدم هلا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات ”إقرارا بالتعاون“ وطلب منها التوقيع عليه إن فان بريئة .وقد
وقع على الوثيقة دون قرانة يتوياهتا( .)3ويف تلك الليلة أ الليلة الثانية اليت قاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها يف االحتجاز
دخل رجل إىل زنزانتها واعتدى عليها لفظيا وجنس ـ ــيا وادداا بأهنا لن ترى ض ـ ــون النهار ثانية إن أخربت
أحدا مبا حدث .ويف اليوم التايل أ يومها الثالث يف االحتجاز مل تسـ ـ ـ ـ ـ ــتجو ا السـ ـ ـ ـ ـ ــلطات؛ وبدال من
ذلك قدم هلا يتجزواا بعض الطعام ووعدوا بإطالق سـ ـراحها ألن ”أسـ ـرهتا فان لطيفة يف تعاملها“.
ويف ذلك املسـ ـ ــان أُطلق س ـ ـ ـراح صـ ـ ــاحبة البالغ بالقرب من مسـ ـ ــجد يف بلدهتا حيث اسـ ـ ــتقبلتها والدهتا
__________
( )1مل تقدم صاحبة البالغ التواريخ أو مزيداً من التفاصيل
( )2يشار إليهم أياا بـ ”املتمردين“ يف الرسائل املقدمة من صاحبة البالغ ومن الدولة الطرف.
( )3تشري صاحبة البالغ إىل أهنا مل تقرأ الوثيقة ألن السلطات مل تت هلا الفرصة للقيام بللك.
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وخاهلا الل دفع فدية مقابل اإلفراج عنها .وأما ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ تلك الليلة مع جدهتا ويف اليوم
التايل أُخلت إىل منزل خال آخر هلا خارج بلدهتا .وبعد قاــان ما بني شــهر ونصــف الشــهر إىل شــهرين
خمتبئة يف بي خاهلا ترف االحتاد الروسي يف  13آب/أغسطت .2014
 4-2وتشــري صــاحبة البالغ إىل أن الوقوع ضــحية العتدان جنســي يعترب عارا يف ثقافتها .فقد انتشــرت
األنبان يف بلدهتا عن االعتدان اجلنسي عليها من قبل السلطات وبالتايل اعتُربت ”غري علران“ .وأضاف
أن ش ـ ــقيقها األفرب أخرب والدهتا بأن االعتدان اجلنس ـ ــي عليها يعترب عارا على األس ـ ــرة وأنه ينو قتلها لرد
شرف األسرة وال ممارسة تُعرف مبا يسمى ”القتل دفاعا عن الشرف“ .وتشري صاحبة البالغ أياا إىل
أهنا ختشى العودة إىل بلدهتا ألن الوثيقة اليت وقع عليها تظهر أهنا تعاون مع السلطات الشيشانية.
 5-2ويف  15آب/أغسـ ـ ــطت  2014وصـ ـ ــل صـ ـ ــاحبة البالغ إىل الدامنرك وطلب اللجون يف اليوم
نفس ـ ـ ـ ــه .وأجرت دائرة اهلجرة الدامنرفية مقابلة معها يف  30فانون الثاي/يناير  2015و  18حزيران/يونيه
 .2015ويف  26حزيران/يونيه  2015رفاـ ـ ـ ـ الدائرة طلبها اللجون مش ـ ـ ــرية إىل أهنا لن تتعرض خلطر
االضطهاد أو عقوبة اإلعدام أو التعلي أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة مبوج املادتني 7
و  31من قانون األجان الدامنرفي إذا أُعيدت إىل االحتاد الروسـ ـ ــي .وأضـ ـ ــاف الدائرة أن قصـ ـ ــتها تبدو
”ملفقة“ و ”مس ـ ـ ــتبعدة“ ورفا ـ ـ ـ ادعاناا أن الكثريين يف جمتمعها احمللي س ـ ـ ــيعرفون مس ـ ـ ــألة االعتدان
اجلنســي عليها( )4وخلص ـ إىل أهنا ليس ـ معرضــة خلطر ”فوهنا مطلوبة بصــورة يددة وشــخصــية“ من
قِبل الســلطات الشــيشــانية( .)5ويف  19آب/أغســطت  2015اســتأنف صــاحبة البالغ قرار الدائرة أمام
جملت طعون الالجئني .ويف  31آب/أغس ـ ـ ـ ــطت  2015رفض اجمللت االس ـ ـ ـ ــتئناف مش ـ ـ ـ ـريا إىل أهنا لن
تتعرض للخطر على النحو املبني يف املادة  7من قانون األجان إذا أُعيدت إىل االحتاد الروسـ ــي .وخلص
اجمللت إىل أن قص ـ ـ ــتها ”غري ذات مص ـ ـ ــداقية“ وال س ـ ـ ــيما ادعاناهتا أن الس ـ ـ ــلطات الش ـ ـ ــيش ـ ـ ــانية ال تزال
تطلبها( )6وأن أسـ ـرهتا س ــوف تا ــطهداا( .)7وعمال بالقرار طُل من ص ــاحبة البالغ مغادرة الدامنرك يف
غاون  15يوما.
 6-2واسـ ـ ــتفسـ ـ ــرت دائرة اهلجرة الدامنرفية وجملت طعون الالجئني صـ ـ ــاحبة البالغ عن السـ ـ ــب الل
جعل والدهتا جتمع املال من أجل ارو ا خارج االحتاد الروس ـ ـ ــي بدال من اس ـ ـ ــتخدامه لدفع الفدية املطلوبة
لإلفراج عن شـ ــقيقها األصـ ــغر .ووفقا ملا ذفرت صـ ــاحبة البالغ فإن والدهتا فان تعلم ما تتعرض له املرأة
عندما تلقي السلطات القبض عليها وما كن أن حيدث إذا أُلقي القبض عليها مرة أخرى ولللك رأت
__________
( )4يتامن القرار ما يلي” :يبدو من غري املرج أن شقيقك وأال قريتك فانوا سيعلمون أنك تعرض ِ العتدان جنسي .ولقد
أوض ـ ــح أن الناس فانوا س ـ ــيعرفون ذلك ألنك امرأة وقد احت ِ
جزت ملدة ثالثة أيام .ومع ذلك ال نعتقد أن الا كن أن
ُ
يؤد إىل تغيري يف التقييم ألنك ِ
ذفرت أن خالك الل ختفي ِ يف منزله مل يكن يعلم باالعتدان إطالقا“.
( )5يتا ـ ـ ـ ـ ـ ــمن القرار البيان التايل” :ال يبدو من املرج أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات ال تزال تطلبك عندما احتجزت ابن عمك يف الوق
نفسه“.
( )6يش ــري القرار إىل أن ص ــاحبة البالغ ”مل تكن ض ــمن املتمردين وال تتعاون معهم أو لديها معرفة م وأن الس ــلطات فان
تعلم ذلك وأن دوراا فان ثانويا متاما عندما زعم أهنا فحص ابن عمها الل مل تتمكن من مساعدته“.
( )7يش ـ ـ ــري اجمللت يف قرار إىل أنه نيبدو من غري املعقول أن تكون والدة ص ـ ـ ــاحبة البالغ وخاليها قد س ـ ــاعدواا على الرغم من
شائعات االغتصاب بينما أخواا األفرب فقط او الل فان يريد قتلهان.
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أنه من املهم إخراجها من البلد .وتش ــري ص ــاحبة البالغ إىل أن اتص ــاهلا بوالدهتا فان يدودا منل مغادرهتا
وأن والدهتا قد أبلغتها بأن السلطات ال تزال تطلبها وأن األسرة ال تزال تتلقى استدعانات موجهة إليها.
 7-2وتقول ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إهنا اس ـ ـ ـ ــتنفدت مجيع س ـ ـ ـ ــبل االنتص ـ ـ ـ ــاف احمللية ألن قرار اجمللت هنائي
وال كن الطعن فيه أمام احملافم .واملس ـ ــألة ليس ـ ـ ـ يل دراس ـ ــة من قبل ايئة أخرى من ايئات التحقيق
الدويل أو التسوية الدولية.
الشكوى
 1-3تدعي ص ـ ــاحبة البالغ أن ترحيلها إىل االحتاد الروس ـ ــي س ـ ــيش ـ ــكل انتهافا حلقوقها مبوج املادة
( 2ج)(-و) واملادة ( 5أ) من االتفاقية.
 2-3وتدعي صــاحبة البالغ أن ترحيلها ســيشــكل انتهافا من جان الدولة الطرف للمادة ( 2ج) و (د)
من االتفاقية بالنظر إىل أهنا أبلغ الســلطات الدامنرفية بأن الســلطات الشــيشــانية تعترباا شــخصــا يدعم
حرفة املتمردين الش ـ ــيش ـ ــان اليت ينتمي إليها ابن عمها .وتش ـ ــري إىل تقرير ص ـ ــادر عن دائرة اهلجرة الدامنرفية
يلفر أن اإلناث من أفراد أسـ ـ ـ ــر املتمردين املشـ ـ ـ ــتبه فيهم يتعرضـ ـ ـ ــن خلطر االغتصـ ـ ـ ــاب وفقدان الوظائف
والدعاوى امللفقة املقامة ض ـ ــدان وأن حوادث االغتص ـ ــاب قلّما يبلَّ عنها ألن معرفة اجملتمع ا تس ـ ــب
مزيدا من املشافل للاحايا.
 3-3وتدعي ص ـ ــاحبة البالغ فللك أن ترحيلها س ـ ــيش ـ ــكل انتهافا للمادة ( 2و) من االتفاقية ألهنا
معرضــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”خطر حقيقي“ يتمثل يف القتل دفاعا عن الشــرف الل ادد به شــقيقها األفرب( .)8وتدفع
صاحبة البالغ بأن السلطات الشيشانية ال توفر محاية فعالة من الا اخلطر ألن القتل دفاعا عن الشرف
يعترب من الطقوس التقليدية .ومل تقدم ص ــاحبة البالغ تفاص ــيل إض ــافية عن ادعاناا أن ترحيلها س ــيش ــكل
انتهافا للمادة ( 2ا) واملادة ( 5أ) من االتفاقية.
 4-3وترى ص ــاحبة البالغ أن جملت طعون الالجئني اس ــتند يف قرار إىل تص ــور عدم مص ــداقية روايتها
لألحداث دون تقييم للمخاطر الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية اليت قد تواجهها إذا ما ُر ّحل  .وترى صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن
اجمللت مل ينظر يف ما إذا فان اناك خرق لالتفاقية على الرغم من أهنا أثارت ال املس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة يف الدعاوى
املعروضة عليه.
 5-3وحتتج صــاحبة البالغ بأنه على الرغم من أن اجمللت مل يشــر يف رفاــه إىل أنه كنها اإلقامة يف
مكان آخر يف االحتاد الروس ــي فإنه يس ــتحيل على امرأة من الش ــيش ــان يف حالتها فعل ذلك .وتش ــري إىل
تقرير ص ـ ــادر عن اجمللت الدامنرفي للالجئني يلفر أنه من الص ـ ــع للغاية إن مل يكن من املس ـ ــتحيل أن
يقيم الش ــيش ــان يف أمافن أخرى يف االحتاد الروس ــي( .)9وتش ــري ص ــاحبة البالغ إىل أن الش ــيش ــان جي أن
يكونوا مس ـ ـ ــجلني لدى الس ـ ـ ــلطات احمللية حىت يبقوا يف مكان معني من الناحية القانونية وأن الس ـ ـ ــلطات
الشيشانية تصادر يف فثري من األحيان وثائق اهلوية ملنع الا التسجيل .وعالوة على ذلك تدفع صاحبة
__________
( )8تلفر صاحبة البالغ أهنا معرضة خلطر شديد بشكل خاص ألن أصول أسرهتا من ”قرية متشددة وتقليدية للغاية“.
( )9تقدم صاحبة البالغ نسخة من تقرير مؤرخ  30تشرين الثاي/نوفمرب .2012
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البالغ بأن املرأة الشــيشــانية إذا ترف عائلتها وحاول اإلقامة يف مكان آخر فإهنا ســتفقد الدعم وتتواىل
عليها املتاع (.)10
مالحظات الدولة الطرف بش المقبولية
 1-4قدم الدولة الطرف يف ملفرة شـ ـ ـ ــفوية مؤرخة  18تش ـ ـ ـ ـرين الثاي/نوفمرب  2015مالحظاهتا
بش ـ ـ ــأن مقبولية البالغ .وتطل إىل اللجنة النظر يف مقبولية البالغ مبعزل عن األُس ـ ـ ــت املوض ـ ـ ــوعية .وترى
الــدولــة الطرف أنــه ينبغي اعتبــار البالغ غري مقبول مبوجـ املــادة ( )2( 4ج) من الربوتوفول االختيــار
إذ من الواضـ ـ ـ ـ أنه يس ـ ـ ــتند إىل أُس ـ ـ ــت وااية وأن ص ـ ـ ــاحبة البالغ مل تثب وجود دعوى ظاارة الوجااة
ألغراض املقبولية.
 2-4وتل ّفر الدولة الطرف بالوقائع الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية للقاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وبقرار جملت طعون الالجئني الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف
 31آب/أغســطت  .)11(2013فما تقدم معلومات عن تكوين اجمللت واختصــاصــاته واألســاس القانوي
لقراراته والدعاوى املعروضة عليه.
 3-4وتالحظ الدولة الطرف أن ص ــاحبة البالغ مل تبني ادعاناا أن ترحيلها س ــيش ــكل انتهافا للمادة
( 2ا) واملادة ( 5أ) من االتفاقية .وتدفع بأن صاحبة البالغ ختتلف جمرد اختالف مع تقييم جملت طعون
الالجئني ملص ـ ــداقيتها وتطل من اللجنة إعادة تقييم قا ـ ــيتها .وحتتج الدولة الطرف بأن ص ـ ــاحبة البالغ
مل توض ـ ـ ـ ـ ـ أ خمالفة شـ ـ ـ ـ ــاب عملية اختاذ القرار أو أ عوامل مل يأخلاا اجمللت يف اعتبار فما جي ؛
وبدال من ذلك فإهنا تسـ ـ ــعى يف تقدمي البالغ إىل اللجنة إىل اسـ ـ ــتخدام اللجنة ايئة اسـ ـ ــتئناف من أجل
إعــادة تقييم الظروف الوقــائعيــة اليت دفع ـ ــا دعمــا لطلبهــا اللجون .فمــا تالحظ أن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ
مل تقدم أ معلومات جديدة ويددة عن حالتها إض ـ ـ ـ ــافة إىل املعلومات اليت اس ـ ـ ـ ــتند إليها طل اللجون
املرفوض .وباإلشارة إىل السوابق القاائية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشري الدولة الطرف إىل أن اللجنة
املعنية بالقا ــان على التمييز ض ــد املرأة ينبغي أن تقيم وزنا فبريا للحقائق اليت خلص إليها اجمللت واو يف
وضـ ـ ــع أفاـ ـ ــل لتقييم الظروف الوقائعية لقاـ ـ ــية صـ ـ ــاحبة البالغ( .)12وتل ّفر بأن اجمللت بعد إجران تقييم
ش ــامل ملص ــداقية ص ــاحبة البالغ والظروف احملددة واملعلومات األس ــاس ــية املتاحة خلص إىل أنه من غري
احملتمل أن تواجه االضطهاد أو اإليلان الل يربر طل اللجون إذا ما جرى ترحيلها.
 4-4وترفض الدولة الطرف ادعان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن جملت طعون الالجئني مل يأخل االتفاقية يف
االعتبار يف تقييمه لقاــيتها .وتؤفد من جديد أن اجمللت ملزم قانونا مبراعاة التزامات الدامنرك الدولية فما
تؤفد أن عدم إشارة اجمللت صراحة إىل االتفاقية يف قرار ال يعين أن أحكامها مل تؤخل يف االعتبار.

__________
( )10تشري صاحبة البالغ إىل التقرير املؤرخ  16متوز/يوليه  2014الصادر عن املرفز النروجيي للمعلومات عن البلدان األصلية.
( )11أرفق الدولة الطرف نسخة من القرار.
( )12تشري الدولة الطرف دعما ملوقفها إىل قاية السيد ”س“ والسيدة ”س“ ضد الدامنرك ( )CCPR/C/112/D/2186الفقرة
75؛ ب .ت .ضد الدامنرك ( )CCPR/C/113/2272/2013الفقرة 73؛ ن .ضد الدامنرك ()CCPR/C/114/D/2426/2014
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة 66؛ ز .ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــدامن ـ ــرك ( )CCPR/C/114/D/2329/2014الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرة  .74و ك .ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــدامن ـ ــرك
( )CCPR/C/114/D/2393/2014الفقرتان  74و .75
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تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش المقبولية
 1-5يف  22فـانون الثـاي/ينـاير  2016قـدمـ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة البالغ تعليقـاهتا على مالحظـات الـدولة
الطرف بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املقبولية .واي تؤفد أهنا قد تتعرض لالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطهاد القائم على نوع اجلنت إذا أعيدت إىل
االحتاد الروسي.
 2-5وتدفع صاحبة البالغ بأن ممارسة القتل دفاعا عن الشرف قد أصبح أفثر انتشارا يف الشيشان
يف الس ــنوات األخرية وأن اجلناة قلّما يواجهون أ عواق قانونية( .)13وتش ــري إىل أن الرئيت الش ــيش ــاي
رماان قديروف أيّد ال املمارسة عالنية وأدىل بتصرحيات متييزية ضد املرأة( .)14وتكرر صاحبة البالغ
أن أسـرهتا ال تزال تعتقد أهنا ”فتاة فقدت علريتها“ األمر الل جييز لألســرة قتلها .وتدعي أهنا ســتكون
عرضة ألن تصب ضحية للقتل دفاعا عن الشرف إذا جرى ترحيلها.
 3-5وتقدم صـ ــاحبة البالغ معلومات جديدة مفاداا أن السـ ــلطات الشـ ــيشـ ــانية تزور منزل والدهتا يف
فثري من األحيان حبثا عنها واو ما تدعي أنه يؤيد خوفها من التعرض ملزيد من االعتدان اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من
قِبل تلك السـلطات .ويف  14فانون الثاي/يناير  2016قدم صـاحبة البالغ اسـتدعانين من الشـرطة
مؤرخني  9و  21نيس ـ ــان/أبريل  .2015وقد أُخربت أيا ـ ــا بالزيارات اليت تقوم ا الس ـ ــلطات يف مكاملة
ااتفية مع والدهتا يف  17فانون الثاي/يناير  2015أو يف تاريخ قري من ذلك .وأوض ـ ـ ــح والدهتا أن
الســلطات الشــيشــانية ألق القبض على الشــقيق األفرب لصــاحبة البالغ قبل وق قصــري من  31فانون
األول/ديسـ ـ ـ ــمرب  2015واحتجزته ملدة يومني .وذفرت والدة صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أياـ ـ ـ ــا أهنا ال تعرف مكان
وجود شقيقها األصغر.
 4-5وعالوة على ذلك ترى صـ ــاحبة البالغ أن النزاع الدائر يف الشـ ــيشـ ــان قد تفاقم .فقد رد الرئيت
قديروف بقوة على ”اجمات غروزي“ اليت وقع يف  4فانون األول/ديس ـ ــمرب  2014فما اس ـ ــتهدف
أقارب املتمردين بإصــدار أوامر بطردام من الشــيشــان وتدمري مســافنهم( .)15وتالحظ صــاحبة البالغ أنه
بعــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر من البيــان الــل أدىل بــه الرئيت قــديروف ُدمر مــا ال يقــل عن  15منزال( .)16وتــل ّفر بــأهنــا
تلتمت اللجون ألهنــا تُعترب ”ر يــا“ ”على األقــل من مؤيــد املتمردين“ بــالنظر إىل أهنــا عــاجل ـ ابن
عمها واو من املتمردين الشيشان من إصابة تزعم أنه تعرض هلا يف أثنان النزاع مع السلطات الشيشانية.
 5-5وتدعي ص ـ ـ ــاحبة البالغ أن املعلومات امللفورة أعال تؤفد املعلومات اليت قدمتها إىل الس ـ ـ ــلطات
الدامنرفية يف طلبها احلص ــول على اللجون واو ما ترى أنه يثب مص ــداقيتها .وتش ــري إىل أنه من الص ــع
تقدمي أدلة بسـ ــب خطر االعتدان عليها من جان فل من السـ ــلطات الشـ ــيشـ ــانية وأس ـ ـرهتا .وتل ّفر بأن
الدولة الطرف ال كنها إعادة ملتمت اللجون إىل بلد األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي إذا فان اناك خطر وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيك من أنه
سـ ـ ــيتعرض لإليلان .وتشـ ـ ــري إىل قاـ ـ ــية ”أ .ف .ضـ ـ ــد الدامنرك“ اليت أشـ ـ ــارت فيها اللجنة إىل أن الدول
األطراف ينبغي أن تاـ ــع يف احلسـ ــبان أال يسـ ــتند املسـ ــتوى األدىن لقبول طلبات اللجون إىل االحتماالت

__________
( )13تشري صاحبة البالغ إىل تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان لعام  2012الل سلط الاون على ”تقارير متواترة عن جرائم
الشرف“ يف الشيشان.
( )14قدم صاحبة البالغ نسخة من مقال نُشر يف صحيفة ”موسكو تا زن بتاريخ  23تشرين الثاي/نوفمرب .2014
( )15قدم صاحبة البالغ نسخة من مقال نُشر يف صحيفة ” “Eurasia Daily Monitorبتاريخ  12آذار/مارس .2015
( )16قدم صاحبة البالغ نسخة من مقال نُشر بصحيفة ” “The Telegraphبتاريخ  17فانون الثاي/يناير .2015
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وإمنا إىل ترجي احتمال معقول لوجود خوف له ما يربر لدى ُمقدِّمة الطل من االض ـ ـ ــطهاد أو من أهنا
ستتعرض له عند إعادهتا( .)17وتؤفد أهنا تعرض لالغتصاب واملعاملة القاسية والالإنسانية اليت تصل إىل
حد التعلي  .وتش ــري ص ــاحبة البالغ إىل قرار جلنة منااا ــة التعلي يف قا ــية ”رون ض ــد أس ـياليا“
اليت أشارت فيه إىل أنه قلّما يكون متوقعاً من ضحايا التعلي حتر الدقة التامة يف إفاداهتم( .)18وتشري
أيا ــا إىل رأ فرد أبدا عا ــو يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنس ــان يف قا ــية ”ب .ت .ض ــد الدامنرك“
جان فيه فيما خيص النهج العام يف تفس ـ ــري املس ـ ــائل املعروض ـ ــة عليها أن اللجنة جي أن تقرر يف حالة
الشك اخليار األفال للاحية املزعومة(.)19
 6-5وعالوة على ذلك ترفض صاحبة البالغ دفع الدولة الطرف بأن جملت طعون الالجئني قد أخل
االتفاقية بعني االعتبار يف قرار املؤرخ  31آب/أغسـ ـ ــطت  .2015وتشـ ـ ــري إىل قاـ ـ ــية ”م .ن .ن .ضـ ـ ــد
الدامنرك“ وقاــية ”أ .ضــد الدامنرك“ اللتني خلص ـ فيهما اللجنة املعنية بالقاــان على التمييز ضــد املرأة
إىل أن الدولة الطرف س ـ ــتنتهك االتفاقية إذا أعادت ش ـ ــخص ـ ــا إىل دولة أخرى حيث من املتوقع حدوث
عنف جنسـ ــاي خطري( .)20وتل ّفر صـ ــاحبة البالغ بأن والدهتا قد أبلغتها أن شـ ــقيقها يعتزم ارتكاب جر ة
قتلها دفاعا عن الشرف.
مالحظات الدولة الطرف بش األسس الموضوعية
 1-6قدم الدولة الطرف يف ملفرة ش ـ ــفوية مؤرخة  22فانون األول/ديس ـ ــمرب  2016مالحظاهتا
على األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعية للبالغ( .)21وتعيد الدولة الطرف تأفيد أنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبول
مبوج املادة ( )2( 4ج) من الربوتوفول االختيار إذ من الواض ـ ـ ـ ـ أنه يسـ ـ ـ ــتند إىل أُسـ ـ ـ ــت وااية وأن
صــاحبة البالغ مل تثب وجود دعوى ظاارة الوجااة ألغراض املقبولية .فإذا اعتربت اللجنة البالغ مقبوال
فإن الدولة الطرف تدفع بأن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل تقدم دليال فافيا يثب أهنا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتواجه خطرا حقيقيا
وش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــيا ومنظورا يتمثل يف تعرض ـ ـ ـ ــها ألش ـ ـ ـ ــكال جس ـ ـ ـ ــيمة من العنف اجلنس ـ ـ ـ ــاي يف حال إعادهتا إىل
االحتاد الروسي.
 2-6وتشــري الدولة الطرف إىل طليب صــاحبة البالغ املؤرخني  17أيلول/ســبتمرب  2015و  22فانون
الثاي/يناير  .2016وتالحظ أنه ال يبدو أهنا تاـ ـ ــمن أ معلومات جديدة ويددة عن حالتها إض ـ ــافة
إىل املعلومات اليت استند إليها جملت طعون الالجئني يف رفض طلبها اللجون وبالتايل تشري إىل مالحظاهتا
املؤرخـة  15تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاي/نوفمرب  .2015وتكرر الـدولـة الطرف أن اجمللت قـد نظر بـدقـة يف ادعـانات
صاحبة البالغ يف سياق خلفيتها ووجد أهنا غري متسقة و ”ليس ذات مصداقية“.

__________
( )17أ .ضد الدامنرك ( ) CEDAW/C/62/D/53/2013الفقرة .93
( )18رون ضد اسياليا ( )CAT/C/49/D/416/2010الفقرة .75
( )19ب .ت .ضد الدامنرك املرفق الثاي الفقرة  3رأ فرد أبدا عاو اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فابيان سالفيويل.
( )20م .ن .ن .ضد الدامنرك (.)CEDAW/C/55/D/33/2011
( )21يف  12متوز/يوليــه ّ 2016قررت اللجنــة اإلبقــان على طلبهــا التــدابري املؤقتــة وحبــث مسـ ـ ـ ـ ـ ــألــة مقبوليــة البالغ إىل جــانـ
أسسه املوضوعية.
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 3-6وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ــدول ـ ــة الطرف إىل أن جملت طعون الالجئني ق ـ ــد خلص يف قرار الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف
 31آب/أغس ـ ــطت  2015إىل أن ص ـ ــاحبة البالغ مل تثب أهنا س ـ ــتتعرض لالض ـ ــطهاد أو س ـ ــون املعاملة
مبوج املادتني  )1( 7و ( )2من قانون األجان إذا أُعيدت إىل الشيشان.
 4-6وتش ـ ـ ـ ـ ــري الدولة الطرف إىل أن جملت طعون الالجئني رفض طل اللجون الل قدمته ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ ألنه مل يعترب روايتها لألحداث ذات مصـ ـ ـ ـ ــداقية أو من احملتمل أن تكون فللك( .)22وتشـ ـ ـ ـ ــري إىل
تقرير صـادر عن دائرة اهلجرة الدامنرفية يف فانون الثاي/يناير  2015ورد فيه أنه ”سـيكون من النادر إن
حدث على اإلطالق أن هتتم السلطات الشيشانية باألقارب البعيدين وأن مثل اؤالن األقارب ال يعاقبوا
أو يتعرض ـوا للاــرب أو التعلي “( .)23وبالنظر إىل أن صــاحبة البالغ دخل الدامنرك جبواز ســفر مؤق
صحي أصدرته السلطات يف غروزي يف  4آب/أغسطت  2014ترى الدولة الطرف أنه من غري احملتمل
أن تصــدر هلا الســلطات وثيقة تســم هلا مبغادرة االحتاد الروســي إذا فان ال تزال مطلوبة لديها .وعالوة
على ذلك تشـ ـ ـ ــري الدولة الطرف إىل أن جملت طعون الالجئني رفض ادعاناا بأهنا معرضـ ـ ـ ــة خلطر الوقوع
ض ـ ــحية القتل دفاعا عن الش ـ ــرف( .)24وبالنظر إىل ادعان ص ـ ــاحبة البالغ أهنا أخربت والدهتا فقط مبس ـ ــألة
االغتص ـ ـ ـ ـ ــاب وأن والدهتا نف الش ـ ـ ـ ـ ــائعات املتداولة يف البلدة ترى الدولة الطرف أنه من غري املرج أن
يصــدق شــقيقها مع ذلك تلك الشــائعات .فما ترى أنه من غري املرج أن يكون شــقيق صــاحبة البالغ
او الش ــخص الوحيد الل يريد قتلها وأن بقية أفراد أسـ ـرهتا إما أهنم مل يس ــمعوا الش ــائعات أو ظلوا على
استعداد ملساعدهتا على الرغم مما حدث.
 5-6وفيما يتعلق باالس ـ ـ ـ ـ ــتدعانين املؤرخني  9نيس ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2015و  21نيس ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل 2015
الللين قدمتهما صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ يف  22فانون الثاي/يناير  2016تدفع الدولة الطرف بأن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة
البالغ قــد أُتيحـ هلــا فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــافيــة لتقــدمي معلومــات جــديــدة يف أثنــان إجرانات اللجون .وتــل ّفر الــدولـة
الطرف بأن صاحبة البالغ فان تعلم بأمر االستدعانين منل  26حزيران/يونيه  2015وترى من الغرابة
أهنا مل تقدمهما إال يف  14فانون الثاي/يناير .2016
 6-6وتل ّفر الدولة الطرف بأن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ يف تعليقاهتا املؤرخة  17أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب 2015
رفا ـ ـ تقييم جملت طعون الالجئني للوقائع واألدلة ولكنها مل تثب أن التقييم فان تعسـ ــفيا أو بل حد
احلرمان من العدالة .وتؤفد مرة أخرى أن ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل حتدد أ خمالفة ش ـ ـ ـ ــاب عملية اختاذ اجمللت
لقرار أو أ عوامل مل يأخلاا اجمللت يف اعتبار على النحو الواج  .وعالوة على ذلك تالحظ الدولة
الطرف أن ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل تعيض على تقييم املص ـ ـ ـ ـ ــداقية الل أجرا اجمللت .وفيما يتعلق بتقييمات
()25
املص ـ ـ ـ ــداقية بوجه عام فإهنا تش ـ ـ ـ ــري إىل القا ـ ـ ـ ــايا املعروض ـ ـ ـ ــة على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان
__________
( )22تشـ ــري الدولة الطرف إىل القرار الصـ ــادر يف  31آب/أغسـ ــطت  2015والل ذفر فيه اجمللت أنه ال كن أن يقبل ادعان
صاحبة البالغ بأن لديها ”خالف مع السلطات ونتيجة لللك مع أسرهتا“.
( )23تش ـ ــري الدولة الطرف إىل الص ـ ــفحة  52من التقرير ”األمن وحقوق اإلنس ـ ــان يف الشـ ــيشـ ــان وحالة املواطنني الشـ ــيشـ ــان يف
االحتاد الروسي“.
( )24تش ــري الدولة الطرف إىل قرار اجمللت الص ــادر يف  31آب/أغس ــطت  2015الل خلص فيه إىل أن زعم ص ــاحبة البالغ
أن أسرهتا تطارداا ”غري ذ مصداقية“.
( )25تشـ ـ ـ ـ ــري الدولة الطرف إىل قاـ ـ ـ ـ ــية ر .س .ضـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ـويد (الطل رقم  )07/41827الفقرة  52اليت تاـ ـ ـ ــمن البيان التايل:
”إن السلطات الوطنية فمبدأ عام اي األقدر من غرياا ليت على تقييم الوقائع فحس بل وباألخص مصداقية الشهود“.
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والبالغات املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان واليت علل بأن الدولة الطرف يف وض ـ ـ ـ ــع أفا ـ ـ ـ ــل
لتقييم الوقائع واألدلة يف قاـ ــية صـ ــاح البالغ ومصـ ــداقيته( .)26ولللك فإن الدولة الطرف تعتمد على
القرار الل اختل اجمللت يف  31آب/أغس ــطت  2015والل ص ــدر يف أعقاب النظر على حنو ش ــامل
يف قاــية صــاحبة البالغ حيث أُتيح هلا فرصــة عرض وجهات نظراا خطيا وشــفويا مبســاعدة يامية.
وتؤفد الدولة الطرف من جديد أن صــاحبة البالغ لن تكون عرضــة الضــطهاد أو إيلان يربر اللجون إذا ما
أُعيدت إىل االحتاد الروسي وأن إعادهتا لن تشكل انتهافاً لالتفاقية.
 7-6وترفض الدولة الطرف ادعان صاحبة البالغ أن جملت طعون الالجئني مل يأخل االتفاقية يف االعتبار
يف تقييمه لقا ـ ـ ـ ــيتها .وتؤفد من جديد أن اجمللت يعترب االتفاقية جزنا أص ـ ـ ـ ــيال من تقييماته فما تؤفد أن
عدم إش ــارة اجمللت صـ ـراحة إىل االتفاقية يف قرار ال يعين أن أحكامها مل تؤخل يف االعتبار .وتش ــري الدولة
الطرف إىل اآلران اليت اعتمدهتا اللجنة يف قاية ب .ه .أ .ضد الدامنرك واليت أشارت فيها إىل أن اللجنة
تعترب أن ص ــاحبة البالغ مل تثب الكيفية اليت تثري ا اإلش ــارة إىل االتفاقية مس ــائل منفص ــلة عن تلك اليت
سبق أن نظر فيها اجمللت يف سياق طل اللجون املقدم من صاحبة البالغ(.)27
 8-6وتؤفد الدولة الطرف أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ مل تثب وجود دعوى ظاارة الوجااة ألغراض املقبولية
وأنه مبوج املادة ( )2( 4ج) من الربوتوفول االختيار فإن البالغ ال يســتند بوضــوح إىل أ أســاس
وبــالتــايل ينبغي اعتبــار غري مقبول .وإذا أعلنـ اللجنــة مقبوليــة البالغ فــإن إعــادة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة البالغ إىل
االحتاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي لن تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل انتهافا لالتفاقية .وتوجه الدولة الطرف االنتبا إىل اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ــانات املتعلقة
بـاالجتهـادات القـانونيـة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات اهلجرة الـدامنرفيـة اليت تبني معـدالت مرتفعـة فيمـا خيص املوافقـة على
طلبات اللجون املقدمة من أفرب عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جمموعات وطنية من طاليب اللجون اليت ب َّ فيها اجمللت يف الفية
من عام  2013إىل عام .2015
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش األسس الموضوعية
 1-7قدم صاحبة الشكوى يف  28شباط/فرباير  2017تعليقاهتا على مالحظات الدولة الطرف
بشأن األست املوضوعية للبالغ.
 2-7وأفدت صاحبة البالغ جمددا أن السلطات الشيشانية ال تزال تزور أسرهتا يف الشيشان وتطلبها
لالس ـ ـ ـ ـ ــتجواب .وتش ـ ـ ـ ـ ــري إىل أهنا جتد ص ـ ـ ـ ـ ــعوبة يف احلديث على اهلاتف مع والدهتا اليت ختش ـ ـ ـ ـ ــى أن تكون
الســلطات تتنص ـ على ااتفها فما ختشــى الشــقيق األفرب لصــاحبة البالغ .وتل ّفر صــاحبة البالغ بأهنا
من احملتمل أن تتعرض للماــايقة واالضــطهاد من شــقيقها األفرب ألنه يعترب اغتصــا ا من قِبل الســلطات
الشـيشـانية عاراً على األسـرة .وعالوة على ذلك تشـري صـاحبة البالغ إىل أن شـقيقها األصـغر الل ألقي
__________
( )26تشــري الدولة الطرف إىل قاــية ب .ت .ضــد الدامنرك الفقرة  73اليت ذ ّفرت فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنســان باجتهاداا
الل يفيد بأنه ينبغي إعطان وزن اام للتقييم الل جتريه الدولة الطرف ما مل يتا ـ ـ ـ ـ ـ أن ذلك التقييم فان ص ـ ـ ـ ـ ــارخاً يف
تعسفه أو أنه يرقى إىل احلرمان من العدالة وأنه يعود بوجه عام إىل ايئات الدول األطراف يف العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية مراجعة الوقائع واألدلة لتحديد وجود ذاك اخلطر من عدمه.
( )27تش ـ ــري الدولة الطرف إىل قا ـ ــية ب .ه .أ .ضـ ــد الدامنرك ( )CEDAW/C/65/D/61/2013الفقرة  .67ويف تلك القاـ ــية
خلص ـ ـ ـ ـ اللجنة إىل أن الا اجلزن من البالغ ال تدعمه أدلة فافية ألغراض املقبولية وبالتايل فهو غري مقبول مبوج املادة
( )2( 4ج) من الربوتوفول االختيار .
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القبض عليه واحتُجز يف نفت وق احتجازاا مل يُفرج عنه بعد .وال تدر اي وال والدهتا مكان وجود
بالابط وما إذا فان ال يزال مسجونا أو حىت على قيد احلياة.
 3-7وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل أن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيقها األفرب احتُجز بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببها( )28مرتني يف  23فانون
األول/ديس ـ ـ ــمرب  2015و  28حزيران/يونيه  .)29(2016ووفقا لص ـ ـ ــاحبة البالغ فإنه تعرض للما ـ ـ ــايقة
والتهديد من جان السلطات الشيشانية منل مغادرهتا الشيشان إذ فان تستدعيه ااتفيا لالستجواب
األمر الل اضـ ـ ـ ــطر لالختبان منل ذلك الوق  .فما تشـ ـ ـ ــري إىل أن احلالة تفاقم بوصـ ـ ـ ــول رئيت جديد
لوحدة الش ـ ــرطة الش ـ ــيش ـ ــانية يف املنطقة .وتش ـ ــري إىل تقرير املرفز النروجيي للمعلومات عن البلدان األص ـ ــلية
املؤرخ  4تش ـ ـ ـ ـرين األول/أفتوبر  2016الل يشـ ـ ـ ــري إىل أن أفراد أسـ ـ ـ ــر املتمردين ومناص ـ ـ ـ ـريهم ال يزالون
يعانون ردود أفعال الس ــلطات الش ــيش ــانية وأن أفراد األس ــر خيا ــعون للمراقبة ويتعرض ــون للتهديد دف
تقدمي معلومات عن أقار م باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل جمموعة من العقوبات وأن مناخ اخلوف ال يزال يس ـ ـ ـ ـ ـ ــود يف
الش ـ ــيش ـ ــان .ويش ـ ــري التقرير أيا ـ ــا إىل أن تقدمي العالج الطيب للمتمردين يعترب جر ة يعاقَ عليها مبوج
القانون اجلنائي الروســي .وتدفع صــاحبة البالغ بأن الوضــع صــع على حنو خاص بالنســبة للنســان الاليت
يناصـ ــرن أو يُزعم أهنن يناصـ ــرن املتمردين بالنظر إىل أن النسـ ــان عرضـ ــة خلطر العنف والتحرش اجلنسـ ــي
واالعتدان اجلنسي من جان السلطات الشيشانية(.)30
 4-7وتل ّفر ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ ببيان الدولة الطرف يف تعليقاهتا املؤرخة  22فانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب
 2016ومفاد أنه حىت إذا أعلن اللجنة مقبولية البالغ كن مع ذلك إعادة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل
االحتاد الروس ـ ـ ـ ــي .وتؤفد ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن ترحيلها س ـ ـ ـ ــيش ـ ـ ـ ــكل خرقاً للمادة ( 2ج) و (د) و (و) من
االتفاقية .وتؤفد أن فوهنا امرأة مطلوبة لدى الســلطات الشــيشــانية بســب مســاعدهتا للمتمردين ســيجعلها
معرض ـ ـ ـ ـ ـ ــة خلطر املعاملة القاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية واملهينة والعنف اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــي بس ـ ـ ـ ـ ـ ــب نوع جنس ـ ـ ـ ـ ـ ــها إذا ما أُعيدت إىل
االحتاد الروسي.
 5-7وتل ّفر ص ــاحبة البالغ بأن الدولة الطرف أش ــارت إىل تقرير ص ــادر عن دائرة اهلجرة الدامنرفية يف
 15فانون الثاي/يناير  .2015وتدفع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ بأن التقرير صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر قبل اهلجوم على غروزي يف
 4فانون األول/ديس ـ ــمرب  2014ويش ـ ــري بإجياز فقط إىل الوض ـ ــع املتوتر عق اهلجوم .وتش ـ ــري ص ـ ــاحبة
البالغ إىل أن الرئيت قديروف قال بعد اهلجوم إنه يدعو إىل املسؤولية اجلماعية والعقاب.
 6-7وتشــري صــاحبة البالغ إىل قرار اللجنة يف قاــية  .و .ضــد الدامنرك الل أشــارت فيه اللجنة
إىل أن االتفاقية يتجاوز أثراا حدود الوالية اإلقليمية وأن املادة ( 2د) تفرض التزاما باالمتناع عن مباشــرة
أ عمل متييز أو ممارسة متييزية ضد املرأة وففالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة وفقا لللك(.)31
وتشــري اللجنة يف تلك القاــية أياــا إىل أنه إذا اختلت دولة طرف قراراً يتعلق بأحد األشــخاص اخلاضـعني

__________
( )28أبلغ يامية ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ اللجنة أهنا مل تتلق معلومات عن أخ ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ األفرب يف وق أبكر ألن اجتماعها
السابق مع صاحبة البالغ فان قبل عيد امليالد  2015بفية وجيزة.
( )29مل تقدم صاحبة البالغ مزيداً من التفاصيل.
( )30لدعم الا االدعان تشـ ـ ـ ـ ــري صـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ إىل تقرير املكت األورو لدعم اللجون املعنون ”تقرير معلومات عن البلدان
األص ـ ـ ــلية :الش ـ ـ ــيش ـ ـ ــان املرأة :الزواج والطالق وحا ـ ـ ــانة األطفال (أيلول/س ـ ـ ــبتمرب EASO Country of Origin “)2014
).Information Report: Chechnya – Women, Marriage, Divorce and Child Custody (September 2014
( )31قاية  .و .ضد الدامنرك ( )CEDAW/C/60/D/51/2013الفقرة .7-8
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لواليتها وفان النتيجة احلتمية واملرتقبة لللك اي تعرض حقوق الش ــخص لالنتهاك مبوج االتفاقية يف
والية خمتلفة فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون منتهكة لالتفاقية.
 7-7وردا على مالحظات الدولة الطرف بشـ ـ ـ ــأن الوضـ ـ ـ ــع يف الشـ ـ ـ ــيشـ ـ ـ ــان تؤفد صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أن
الشيشان جزن من االحتاد الروسي ولكن لديها حكومة قوية ومستقلة بقيادة الرئيت قديروف.
مالحظات إضافية من الدولة الطرف
 - 8يف  10متوز/يوليــه  2017أبلغـ الــدولــة الطرف اللجنــة بــأهنــا لن تقــدم أ تعليقــات ردا على
رسـ ـ ــالة صـ ـ ــاحبة البالغ املؤرخة  28شـ ـ ــباط/فرباير  .2017وتؤفد أن البالغ يفتقر بشـ ـ ــكل واض ـ ـ ـ إىل
األس ـ ـ ـ ــاس الس ـ ـ ـ ــليم وأنه بالتايل غري مقبول .وإن رأت اللجنة أن البالغ مقبول فإن الدولة الطرف تدفع
بأن صاحبة البالغ مل تثب أن إعادهتا إىل االحتاد الروسي ستكون خمالفة لالتفاقية.
القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة

طل التدابري املؤقتة
 - 9تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف علق يف  24أيلول/س ـ ــبتمرب  2015عن طريق جملت طعون
الالجئني ترحيل ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ وذلك بنان على طل اللجنة يف  22أيلول/س ـ ـ ـ ــبتمرب  2015مبوج
املادة  5من الربوتوفول االختيار واملادة  63من نظامها الداخلي .وتشيد اللجنة بالدولة الطرف المتثاهلا
لطل اللجنة اختاذ تدابري مؤقتة لوقف ترحيل صاحبة البالغ ريثما يُنظر يف قايتها.

النظر يف املقبولية
 1-10جي ـ على اللجنــة أن تقرر وفقــا للمــادة  64من نظــامهــا الــداخلي مــا إذا فــان البالغ مقبوال
أم ال مبوج الربوتوفول االختيار  .وجيوز للّجنة عمال باملادة  66أن تقرر النظر يف مقبولية البالغ إىل
جان أسسه املوضوعية.
 2-10وفقا للمادة ( )2( 4أ) من الربوتوفول االختيار فإن اللجنة مقتنعة بأن املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
مل تُبحث وال جير حبثها مبوج أ إجران آخر من إجرانات التحقيق أو التسوية الدولية.
 3-10وتالحظ اللجن ــة أن ال ــدول ــة الطرف تطعن يف مقبولي ــة البالغ مبوجـ ـ امل ــادة ( )2( 4ج) من
الربوتوفول االختيار على أس ــاس أن ادعانات ص ــاحبة البالغ من الواضـ ـ أهنا تس ــتند إىل أس ــت وااية
ومل تُدعم بأدلة فافية.
 4-10وتالحظ اللجنة أياــا أنه من حيث اجلوار فإن ادعانات صــاحبة البالغ هتدف إىل الطعن يف
الطريقة اليت قيّم ا س ـ ـ ـ ــلطات الدولة الطرف مالبس ـ ـ ـ ــات قا ـ ـ ـ ــيتها وطبق ا أحكام القانون الوطين
وتوص ـ ــل إىل اس ـ ــتنتاجاهتا .وتش ـ ــري اللجنة إىل أنه يعود عموما إىل س ـ ــلطات الدول األطراف يف االتفاقية
تقييم الوقائع واألدلة أو تطبيق القانون الوطين يف قاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية معينة( )32ما مل يثب أن التقييم فان متحيزا
أو قائما على قوال منطية جنســانية تشــكل متييزا ضــد املرأة أو أنه فان تعســفيا بشــكل واضـ أو يشــكل

__________
( )32انـظـر مـثـالً ر .ب .ب .ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـفـلـبـني ( )CEDAW/C/57/D/34/2011الـفـقـرة 75؛ ن .م .ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــدامنـرك
( )CEDAW/C/67/D/78/2014الفقرة 86؛ و م .ك .م .ضد الدامنرك ( )CEDAW/C/71/D/81/2015الفقرة .10
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حرمانا من العدالة( .)33وتالحظ اللجنة أنه ال يوجد يف امللف ما يظهر أ أوجه قص ـ ــور اتص ـ ــف ا نظر
الس ــلطات يف ادعانات ص ــاحبة البالغ فيما يتعلق مبخاوفها من املخاطر اليت س ــتتعرض هلا إذا عادت إىل
الش ـ ـ ـ ــيش ـ ـ ـ ــان .وتالحظ اللجنة أنه رغم اإلفادات العمومية الطابع اليت قدمتها يامية ص ـ ـ ـ ــاحبة البالغ عما
َّع بأهنا بلغ حد التمييز
يُتصور بأنه أوجه عدم ففانة يف إجرانات اللجون املتبعة يف الدولة الطرف مل يُد َ
أو تس ـ ـ ــبب يف حدوثه أو جعل القرارات اليت اختلهتا الس ـ ـ ــلطات يف قا ـ ـ ــية ص ـ ـ ــاحبة البالغ متعسـ ـ ــفة.
وعالوة على ذلك يتعني على فل دولة طرف ذات سـ ـ ـ ــيادة حتديد طبيعة ايكل وإجرانات النظام اخلاص
ا لتحديد ص ـ ـ ـ ـ ــفة الالجئ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـريطة احيام الا ـ ـ ـ ـ ــمانات اإلجرائية األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية املنص ـ ـ ـ ـ ــوص عليها يف
القانون الدويل.
 5-10وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اللجنــة أياـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إىل أنــه ينبغي إعطــان وزن فبري للتقييم الــل أجرتــه الــدولــة الطرف
ما مل يتا ـ ـ أن ذلك التقييم فان تعس ـ ــفياً بش ـ ــكل واض ـ ـ أو أنه يش ـ ــكل حرمانا من العدالة .ويف ال
القاــية ترى اللجنة أنه ال يوجد يف امللف ما يفاــي إىل اســتنتاج أن ســلطات اهلجرة الدامنرفية والســيما
جملت طعون الالجئني قد أخفق يف أدان واجباهتا عند النظر يف قاـ ـ ـ ــية صـ ـ ـ ــاحبة البالغ أو أن قراراهتا
فان تعسفية أو أهنا تشكل حرمانا من العدالة.
 6-10وتالحظ اللجنة أنه يف ال القا ـ ـ ـ ـ ـ ــية فإن س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات اهلجرة يف الدولة الطرف بعد النظر يف
الطلبات على حنو ما قدمتها ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة البالغ خلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ إىل أن روايتها تفتقر إىل املص ـ ـ ـ ـ ــداقية بس ـ ـ ـ ـ ــب
التناقاـ ـ ـ ـ ـ ــات وعدم وجود أدلة .وترى اللجنة أنه ال يوجد يف امللف ما يدل على أنه فان اناك خمالفات
يف نظر السلطات الدامنرفية يف ادعانات صاحبة البالغ جتعل اللجنة ختلص إىل أن سلطات الدولة الطرف
مل تف بواجبها املتمثل يف إجران تقييم س ــليم للمخاطر اليت س ــتتعرض هلا ص ــاحبة البالغ يف حال ترحيلها
إىل االحتاد الروسي.
 - 11وبنان على ذلك تقرر اللجنة ما يلي:
(أ )

أن البالغ غري مقبول مبوج املادة ()2(4ج) من الربوتوفول االختيار ؛

(ب )

أن تُبلّ الدولة الطرف وصاحبة البالغ لا القرار.

__________
( )33انظر على سـ ــبيل املثال ن .ك .ض ــد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش ــمالية ()CEDAW/C/63/D/62/2013
الفقرة 66؛ ون .م .ضد الدامنرك الفقرة .86
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