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املرفق
قــرار اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الصــادر مبوج ـ
الربوتوكول االخت ياري التفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد
املرأة (الدورة الستون)
خبصوص

البالغ رقم 2013 /51

()1

املقدّم من:

ي .و( .و ميثلها احملامي نيلس  -إريك هانسن)

الضحية املزعومة:

صاحبة البالغ

الدولة الطرف:

الدامنرك

تاريخ تقدمي البالغ:

 2كانون الثاين/يناير ( 2013تاريخ الرسالة األوىل)

إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املررة  ،املنشـأة مبوجـ املـادة  17مـن اتفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
وقد اجتمعت يف  2آذار/مارس ،2015
تعتمد ما يلي:

قرار خب صوص املقبولية
 1-1صــاحبة الــبالغ هــي ي .و ، .مواطنــة صــينية مولــودة يف عــام  .1967وقــد التمســا
اللجوء يف الدامنرك ولكن طلبها قُوبل بالرفض ،وكانا وقـا تقـدب بالغهـا تنتتـر ترحيلـها إىل
الصني .وهي تدّعي أن ترحيلها سيشكل انتهاكاً من جان الدامنرك حلقوقها مبوج املـواد مـن
 1إىل  3و 12و 15من اتفاقية القضاء علي مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ،مقـروءةً بـاالقتران
مع التوصية العامة رقم  19الصـادرة عـن اللجنـة .وميثـل صـاحبة الـبالغ احملـامي نـيلس  -إريـك
__________
(  )1شاركا عضوات اللجنة الواردة أمساؤهن أدناه يف فحص هذا البالغ :آيس فريدي آكـار وغالديـس آكوسـتا فاراغـاس
وماغاليس آروتشا دومينغويس وبا ربارا بيلي ونيكالس بـرون ولـويزا شـاالل ونا لـة جـرب وهـيالره غبدميـه ورلـة حيـدر
وروث هالربين -كاداري ويوكو هاياشي وليليان هوفميستر وعصما جيهان وداليا لينارت وليـا نادارايـا وبـاميال بـاتني
وسيلفيا بيمينتل وبيانكاماريا بومريانزي وباتريشا شولتس.
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هانسن .وقد دخلا االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا حيـز النفـاذ يف الدولـة الطـر
يف  21أيار/مايو  1983و  22كانون األول/ديسمرب  ،2000على التوايل.
 2-1ويف  20حزيران/يونيــه  ،2014وعمــالً باملــادة  66مــن نتامهــا الــداخلي ،قـــررت
اللجنة وهي تتصر مـن خـالل فريقهـا العامـل املعـر بالرسـا ل املقدمـة مبوجـ الربوتوكـول
االختياري ،أن تبحث مقبولية البالغ بشكل مستقل عن أسسه املوضوعية.
معلومات أساسية عن ا لوقا ع
 1-2تـدّعي صــاحبة الــبالغ أرــا تعرضــا للتهديــد واالغتصــا واحلــر بالزيــا الســاخن
وأُكرها على ممارسة البغاء على يد جمـرمني يف الصـني دون أن دـدد تـواريخ تلـك األحـداث
أو تقــدم املزيــد مــن التفاصــيل .وتــزعم أن لوجهــا ،املولــع بالقمــار ،اقتــر نقــودًا منــهم وأرــا
أُجربت على أ ن توقِّع وثيقة تقر فيها مبسـووليتها عـن سـداد الـديون .وهـي تـدّعي أنـه مل يكـن
بوســعها أن تلــتمس احلمايــة مــن الشــرطة يف الصــني ألن الســلطات الصــينية ال تعتــرب العنــف
اجلنساين مسألة مثرية للقلق ،مشريةً يف هذا الصـدد إىل التعليقـات اتتاميـة للجنـة علـى التقريـر
الدوري السادس للصني(.)2
 2-2وتوكــد صــاحبة الــبالغ أرــا فــرت مــن الصــني قبــل عــام  2006وســافرت إىل بلــدان
عديــدة ومل تــبني بدقــة تــاريخ مغادرهتــا الصــني وال تــاريخ وصــوتا إىل الــدامنرك .وتــزعم أرــا
اضــطرت إىل الفــرار مــن البلــد والتمــاس اللجــوء يف الــدامنرك لوفــالت ممــا كانــا تواجهــه يف
الصــني مــن هتديــدات مســتمرة بــالتعر للعنــف ومــن ضــغز متزايــد .وختشــى إذا أُعيــدت إىل
الصــني ،أن تعثــر عليهــا نفــس شــبكة اقــرمني وأن تقتلــها علــى ســبيل االنتقــام ،أو أن تتعــر
لالغتصا واالستغالل اجلنسي مرة أخره إىل أن تسدد ديون لوجها.
 3-2ويف  31أيار/مايو  ،2010رفضا دا رة اتجرة الدامنركية طلبها اللجـوء باعتبـار أنـه
ال يستند إىل أساس واضح وفقما تقضي به املادة  )2( ) ( 53من قانون األجانـ  .وتـزعم
ال
صاحبة البالغ أن السلطات الدامنركية مل تعيِّن تا حمامياً أثناء جتهيز قضيتها ومل تُـتح تـا سـبي ً
للحصـول علــى مسـاعدة قانونيــة إىل حـني مت احتجالهــا يف كـانون الثاين/ينــاير  .2010وتــذا
الســب مل تشــر يف التماســاهتا إشــارةً مباشــر ًة إىل أحكــام االتفاقيــة ،وإن كانــا مســألة العنــف
اجلنساين قد أثريت بالفعل أثنـاء معاجلـة قضـيتها.ومل تقـدم صـاحبة الـبالغ تفاصـيل إضـافية إيل
بالغها للجنة.
__________
( )2انتر  ،CEDAW/C/CHN/CO/6الفقرات  20إىل .22
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 4-2وتـدّعي صــاحبة الــبالغ أرــا اســتنفدت مجيــع ُســبل االنتصــا احملليــة ألن قــرار دا ــرة
اتجــرة الدامنركيــة رــا ي وال ضــع ألي طعــن ،ســواء لــده جملــس طعــون الالج ـ ني أو لــده
حمكمة .وهي تدّعي أيضا أرا ما لالا رهن االحتجال يف خميم لالجـ ني باعتبارهـا طالبـة جلـوء
رُفض طلبها وتنتتر ترحيلها القسري.
الشكوه
 1-3ت ـدّعي صــاحبة الــبالغ أن ترحيلــها إىل الصــني سيشــكل انتــهاكاً حلقوقهــا مبوج ـ املــواد
مـــن  1إىل  3و  12و  15مـــن االتفاقيـــة ،مقـــروء ًة بـــاالقتران مـــع التوصـــية العامـــة رقـــم 19
الصادرة عن اللجنة.
 2-3وتـزعم صـاحبة الـبالغ أن رفــض طلبـها اللجـوء باعتبــاره ال يسـتند إىل أسـاس واضــح
وحرمارا من حق الطعن ،إجراءان يشكالن متييزًا ضدها بوصـفها امـرأة ألرـا حُرمـا يف رايـة
املطا من اللجوء إىل القضاء على قدم املساواة مـع الرجـال .وهـي تـذكر دديـدًا أن طالبـات
اللجوء ال يُسمح تن باحلصول على حماكمة عادلة من خـالل االسـتعانة مبحـامأ وأن حقهـن يف
الطعــن مقّيــد مقارنــة بطــالا اللجــوء .وتــره أن النتــر إىل مــزاعم طالبــات اللجــوء العالبــات
باعتبارها مفتقرة إىل أدلة داعمة وال تسـتند إىل أسـاس واضـح هـو فيمـا يبـدو ممارسـة تـنم عـن
ديز جنساين .ولذلك داجج بأن النتام القـانوين الـدامنركي ال يراعـي اجلانـ اجلنسـاين ،ومـا
يوكــد ذلــك حس ـ قوتــا أن عــدد طالبــات اللجــوء العالبــات الال ــي ُيــرفض طلبــهن بســب
افتقـــاره إىل أســـاس واضـــح وجيـــري ترحيلـــهن دون مـــنحهن حـــق الطعـــن ،أكـــرب نســـبياً مـــن
عــدد الــذكور طــالا اللجــوء .ومــن تــدعي صــاحبة الــبالغ أن حقوقهــا مبوج ـ املــواد مــن
 1إىل  3و  15من االتفاقية قد انتهكتها الدولة الطر .
 3-3وتدفع صـاحبة الـب الغ أيضـًا بـأن الدولـة الطـر برفضـها طلبـها اللجـوء ،مل تـوفر تـا
احلماية ومل تتخذ ،على وجه اتصوص ،مجيـع التـدابري املناسـبة لوضـع حـد للتمييـز ضـد املـرأة
من جان أي شخص من أجل ضمان ممارستها حلقو اإلنسـان واحلريـات األساسـية ومتتعهـا
بتلــك احلقــو واحلريــات علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ومحايتــها مــن العنــف الــذي يعــرِّ
صحتها وحياهتا للخطر ،األمر الذي يشكّل انتهاكاً للمواد من  1إىل  3و  12من االتفاقية.
 4-3وتفيد صاحبة البالغ أرا تعرّضا للعنف ولوكـراه علـى ممارسـة البغـاء ولويـذاء البـدين
ألرا امرأة .وتشري إىل التوصـية العامـة رقـم  19الصـادرة عـن اللجنـة الـع تعتـرب العنـف اجلنسـاين
مندرجًا ضمن نطـا االتفاقيـة .وتـدّعي أن االتفاقيـة ،لكورـا تنطبـق علـى مجيـع النسـاء يف إقلـيم
الدولة الطـر  ،جيـ أن تنطبـق أيضـًا علـى النسـاء مـن البلـدان األخـره الال ـي يطلـل اللجـوء.
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وتــره أن علــى الدولــة الطــر التزام ـاً مايــة هــوالء النســاء مــن التمييــز يف بلــدارن األصــلية
والسماح تن بالبقاء مـ كـان ذلـك ضـرورياً ،وتشـري أيضـًا إىل مـا خلصـا إليـه اللجنـة مـن أن
املادة  )2( 4من االتفاقية تنص على وجود التزام إجيايب على الدول األطرا بتـوفري محايـة فعالـة
فيما يتعلق باحلق يف األمن الشخصي(.)3
 5-3وتذكّر صاحبة البالغ أيضاً بأن كالً من املادة  3من اتفاقيـة مناهضـة التعـذي وغـريه
من ضرو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة ،واملـادة  7مـن العهـد الـدويل
اتاص باحلقو املدنيـة والسياسـية تـا مفعـول خـارج نطـا إقلـيم الدولـة .وبنـاء علـى ذلـك،
تطل إىل ا للجنة أن تصدر آراء ددد فيهـا مـا إذا كـان يوجـد أو ال يوجـد التـزام إجيـايب علـى
الدولة الطر خارج نطا إقليمها بتوفري محاية فعالـة حلـق املـرأة يف األمـن الشخصـي ،وعلـى
حنو أكثـر دديـدًا مـا إذا كـان ترحيلـها إىل حيـث سـتتعر مـرة أخـره لالغتصـا واإلكـراه
على ممارسة البغاء ميكن أن يشكّل انتهاكاً لالتفاقية.
مالحتات الدولة الطر خبصوص املقبولية
 1-4يف  13أيار/مـــايو  ،2013قـــدما الدولـــة الطـ ـر مالحتاهتـــا خبصـــوص املقبوليـــة.
وتوكــد الدولــة الطــر أن صــاحبة الــبالغ دخلــا الــدامنرك يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 2008؛
وألقي القبض عليها يف  1كـانون الثاين/ينـاير  2010بتهمـة بقا هـا يف البلـد منـذ عـام 2008
بصورة غري قانونية .وتفيد الدولة الطر أيضًا أن صـاحبة الـبالغ تركـا الصـني ألرـا كانـا
ختشى أن يقتلها أفراد ضالعون يف اجلرمية املنتمة ،ألن لوجهـا السـابق تـراكم عليـه ديـن كـبري
جنم عن ممارسته القمار وأرـا املطالبـة بسـداد الـدين .وتفيـد كـذلك أن دا ـرة اتجـرة الدامنركيـة
قــررت يف  2كــانون الثاين/ينــاير  2010طردهــا مــن البلــد عمـالً باملــادتني  ) ( 53و  34مــن
قانون األجان  .ويف  3كانون الثاين /يناير  ،2010قررت حمكمة مدينـة كوبنـهاغن احتجـال
صاحبة البالغ ح  15كانون الثاين/يناير  .2010وأثناء اجللسة ،ذكر حمامي صـاحبة الـبالغ
أن موكلتـــه تطلـ ـ اللجـــوء يف الـــدامنرك .أُطلـــق ســـراح صـــاحبة الـــبالغ يف  12كـــانون
الثاين/ينـــاير  ،2010وتقـــدما يف  11شـــباط/فرباير  2010بطلــ للحصـــول علـــى اللجـــوء
لعما فيه أرا ختشـى علـى حياهتـا إذا أعيـدت إىل الصـني .وذكـرت صـاحبة الـبالغ يف املقابلـة
الع أجرهتا معها دا رة اتجرة الدامنركية يف  29نيسـان/أبريل  2010أن املـرابني الـذين كـانوا
قــد هــددوها واغتصــبوها وحرقوهــا بالزيــا الســاخن وأجربوهــا علــى ممارســة البغــاء يبحثــون
__________
( )3انتر الرسالة رقم  ،2003/2املقدمـة مـن ة .ت .ضرد ننااريرا ،اآلراء املعتمـدة يف  26كـانون الثاين/ينـاير ،2005
الفقرة .3-9
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عنها .وأكدت صاحبة البالغ أيضـًا أرـا بـال أسـرة يف الصـني وأرـا ال تسـتطيع كسـ عيشـها
ألرا مل تتلق تعليماً.
 2-4وتفيــد الدولــة الطــر أن دا ــرة اتجــرة الدامنركيــة أحالــا يف  18أيار/مــايو 2010
طلـ ـ اللجـــوء املقـــدم مـــن صـــاحبة الـــبالغ إىل جملـــس الالجـ ـ ني الـــدامنركي مبوجـ ـ املـــادة
 )2( ) (53مـــن قـــانون األجانـ ـ  ،ألرـــا رأت أن الطلـ ـ ال يســـتند إىل أســـاس واضـــح.
ويف  26أيــار /مــايو  ،2010أقــر جملــس الالجـ ني الــدامنركي رأي الــدا رة املــذكورة ورأه أن
إعــادة صــاحبة الــبالغ إىل بلــدها لــن تتعــار مــع املــادة  31مــن قــانون األجان ـ  .ويف قــرار
مورخ  31أيار/مايو  ،2010رفضا دا رة اتجرة الدامنركية طل اللجوء املقدم من صـاحبة
البالغ ،قا لةً إن نزاعها مع عناصر اجلرمية املنتمة ال ميكـن أن يـربر حصـوتا علـى اللجـوء ألن
األعمال املرتكبة ضدها تشكّل جرا م جنا ية ال صلة هبا بقانون اللجـوء ،وألن صـاحبة الـبالغ
كــان ميكنــها أن تلــتمس احلمايــة مــن الســلطات الصــينية .وأكــدت دا ــرة اتجــرة الدامنركيــة،
اســتنادًا إىل مــا خلصــا إليــه مــن اســتنتاجات ،أن صــاحبة الــبالغ مل تكــن أبــداً عضــوًا يف أي
حز سياسي ومل تكن تا أي نزاعات مع السلطات الصينية .وبنـاء علـى ذلـك ،رأت الـدا رة
أن الطل ال يستند إىل أساس واضح وقررت إعادة صـاحبة الـبالغ إىل الصـني إذا رفضـا أن
تغادر الدامنرك طوعاً.
 3-4وتقــدم الدولــة الطــر معلومــات مفصــلة عــن األســاس القــانوين الــذي اســتندت إليــه
القرارات الع اختذهتا مبوج قـانون األجانـ  .فعمـالً باملـادتني  7و  31مـن القـانون ،لصـل
األجــنا علــى تصــريح إقامــة يف الــدامنرك إذا كــان معرّضـاً تطــر إصــدار حكــم ب عدامــه أو إذا
كان سيتعر للتعذي أو ملعاملة أو عقوبة ال إنسانية أو مهينة إذا أُعيد إىل بلـده األصـلي ،أو
إىل بلــد لــن يتمتــع في ـه باحلمايــة مــن هــذا اتطــر (عــدم اإلعــادة القســرية) .وتنطبــق األحكــام
املذكورة أعاله على مجيع األجان وجي تطبيقها وفقاً اللتزامات الـدامنرك القانونيـة الدوليـة.
وتصدر القرارات الع تُتخذ مبوج املادة  7من قانون األجان عـن دا ـرة اتجـرة الدامنركيـة
وختضــع عــادة للطعــن أمــام جملــس طعــون الالج ـ ني ،إال إذا كــان الطل ـ بــال أســاس واضــح.
ومبوج ـ املــادة  )1( ) (53مــن قــانون األجان ـ  ،يُعتــرب الطل ـ بــال أســاس واضــح م ـ
انطبقــا عليــه املعــايري احملــددة يف الفقــرات الفرعيــة ’ ‘1إىل ’ ‘6مــن املــادة  )1( ) ( 53مــن
القانون ،وخباصة إذا كان مـن الواضـح أن التـرو الـع تـذرّم هبـا مقـدم الطلـ ال ميكـن أن
تــودي إىل إصــدار تصــريح إقامــة مبوجـ املــادة  7مــن القــانون .ويف حالــة اختــاذ قــرار بــرفض
الطل  ،ديل دا رة اتجـرة الدامنركيـة القضـية إىل جملـس الالجـ ني الـدامنركي ،الـذي ميكـن أن
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يوافق على القرار ويعيد القضية إىل دا ـرة اتجـرة الدامنركيـة ،أو ميكـن أال يوافـق علـى القـرار،
ويف هذه احلالة جيري الطعن تلقا يا علي القرار أمام جملس طعون الالج ني .
 4-4وتدفع الدولة الطر بأن البالغ ينبغي أن يعترب غري مقبول مبوجـ املـادة  )1( 4مـن
الربوتوكول االختياري ،ألن صاحبة البالغ مل تستنفد مجيع سُبل االنتصا احمللية .وتشـري إىل
أن األجانـ جيــول تــم ،مبقتضــى املــادة  63مــن الدســتور الــدامنركي ،أن يتقــدموا بطعــن أمــام
احملاكم العادية الع متلك سلطة البا يف أي مسألة تتعلـق ـدود اختصـاص السـلطة التنفيذيـة.
ومن  ،فهي تعتر على أقوال صاحبة البالغ بأرا مُنعا من الطعن علي القرار الـذي اتُخـذ
يف قضيتها .وتالحظ الدولة الطر أيضاً يف ذلك الصدد أن احملـاكم ليسـا ممنوعـة مـن اإلذن
مبباشــرة إجــراءات قانونيــة بشــأن صــحة قــرار إداري ووقــف تنفيــذ هــذا القــرار .وعــالوة علــى
ذلـك ،تــره الدولـة الطــر أن مسـألة جــوال مباشـرة إجــراءات قانونيـة يف ســبيل وقـف تنفيــذ
القرار تتوقف على املوالنة بـني املصـلحة العامـة الـع لققهـا إرجـاء تنفيـذ القـرار ،وبـني طبيعـة
ونطا الضرر الذي قد يلحق مبقدم الطل  ،مع التحقـق مـن مـده تـوافر أسـس معقولـة ينـبر
عليها ادعاء البطالن ،بنا ًء على إجراء ت قييم موقـا .ويف ضـوء مـا تقـدم ،تـره الدولـة الطـر
أن صاحبة البالغ كان ب مكارا ممارسة سبيل فعال لالنتصا يف قضيتها .وعالوة على ذلـك،
تدفع الدولة الطر بأنه يُستنتج من االجتهادات السابقة للجنة أن صـاحبة الـبالغ كـان جيـ
أن تثري على املستوه احمللي مضمون االدعاء الذي ترغ يف عرضه علـى اللجنـة( .)4وتـري أن
صاحبة البالغ مل يسـبق تـا أن تقـدما علـى اإلطـال إىل السـلطات الدامنركيـة بادعـاء بشـأن
تعرضها لتمييز جنساين ،وبالتايل مل تـتح للسـلطات الوطنيـة فرصـة تقيـيم هـذا االدعـاء .وتـره
الدولة الطر أن صاحبة البالغ كان جي على األقل أن تثري لده السلطات الوطنية احلقـو
األساسية ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية كي يُعترب البالغ مقبوالً.
 5-4وتــدفع الدولــة الطــر أيض ـاً بــأن الــبالغ ينبغــي أن يعتــرب غــري مقبــول مبوج ـ املــادة
( )2( 4ج) مــن الربوتوكــول االختيــاري ،ألرــا تــره أن االدعــاء بوجــود متييــز مزعــوم ضــد
طالبات اللجوء يف الدامنرك ال تويده أدلة كافية واضحة.
 6-4وتــدفع الدولــة الطــر كــذلك بــأن الــبالغ ينبغــي اعتبــاره غــري مقبــول مــن حيــث
االختصـــاص املوضـــوعي واالختصـــاص اإلقليمـــي مبوجـ ـ املـــادة  )2( 4مـــن الربوتوكـــول
االختياري ،ألرا تعترب أن الدامنرك غري مسوولة مبوج االتفاقيـة عـن أعمـال العنـف اجلنسـاين
__________
( )4تشري الدولـة الطـر إىل الـبالغ رقـم  2005/8املقـدم مـن كايهران ضرد تركيرا ،قـرار بعـدم املقبوليـة معتُمـد
يف  27كــانون الثاين/ينــاير  ،2006الفقــرة  ،7-7الــذي اعتــربت اللجنــة فيــه أن الــبالغ غــري مقبــول ألن
صاحبة البالغ مل تثر مسألة التمييز اجلنساين.
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الع تعرضا تا صاحبة البالغ ،األمر الذي يعر أن إعادة صـاحبة الـبالغ إىل الصـني ال ميكـن
أن تُرتِّ مسوولية على الدولة الطر  .وتالحظ الدولة الطر أن صـاحبة الـبالغ تسـعى إىل
تطبيــق االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة خــارج نطــا إقلــيم الدولــة .لكنــها تــره أن
ادعاءات صاحبة البالغ دوث انتهاك حلق من احلقو الع تنص عليها االتفاقية يتعلـق بصـفة
ر يسية بالصـني ولـيس بالـدامنرك .وبنـاء علـى ذلـك ،تـره الدولـة الطـر أن اللجنـة لـيس تـا
اختصـاص النتـر يف االنتـهاك املزعـوم فيمـا يتعلــق بالـدامنرك ،وأن الـبالغ يتعـار مـع أحكــام
االتفاقيــة .وتقــول الدولــة الطــر إن املــادة  2مــن الربوتوكــول االختيــاري تــنص علــى جــوال
تقدب بالغات إىل اللجنة من قِبَل أو نيابة عن ضـحايا انتـهاك مـن جانـ الدولـة الطـر ألي
حق من احلقو املنصوص عليها يف االتفاقية ،وبنـاء علـى ذلـك تـره أن حـق التقـدم بشـكوه
فردية يقيّده شرط الوالية القضا ية .ولذا ،تره الدولـة الطـر أن صـاحبة الـبالغ ال جيـول تـا
أن تقدم بالغاً ضد الدامنرك إال خبصـوص االنتـهاكات املزعـوم أن الدولـة الطـر ارتكبتـها أو
املزعوم أرـا ارتُكبـا يف إطـار الواليـة القضـا ية للدولـة الطـر  .وتـذكر أن ادعـاءات صـاحبة
البالغ بأرا تعرض ا للعنـف اجلنسـاين ال تتعلـق بتصـرفات مـن جانـ مسـوولني دامنـركيني أو
أشخاص عاديني خاضعني لوالية الدامنرك ،بل تعتمـد يف حقيقـة األمـر علـى النتـا ج الـع يُـزعم
أرا قد تعاين منها إذا أُعيدت إىل الصني .وهي توكد أن قرار إعـادة صـاحبة الـبالغ إىل الصـني
ال ميكــن أن يرّت ـ مســوولية عل ـى الــدامنرك مبوجــ املــواد مــن  1إىل  3أو  12أو  15مــن
االتفاقية .وتشري الدولة الطر كذلك إىل أن مفهوم ”الوالية القضا ية“ ألغـرا املـادة  2مـن
الربوتوكــول االختيــاري جيـ أن يُفهــم باالســتناد إىل معـ هــذا املصــطلح يف القــانون الــدويل
العــام ،ممــا يعــر أن اختصــاص واليــة الدولــة الطــر إقليمــي يف املقــام األول .وتــره الدولــة
الطــر أن أفعــال الــدول األطــرا الــع قــد يكــون تــا أثــر غــري مباشــر علــى حقــو شــخص
مبوج االتفاقية يف دول أخره قد تنشـأ عنـها بالفعـل مسـوولية علـى الدولـة الطـر الفاعلـة
غري أن ذلك جي اعتباره استثناءً يندرج يف سيا ظرو استثنا ية .وهي تدفع بأنـه ال توجـد
يف هــذه القضــية أي ظــرو مــن هــذا القبيــل ميكــن أن تــربر اعتبــار الــدامنرك مســوولة عــن
انتهاكات لالتفاقية قد تكون ارتكبتها دولـة طـر أخـره خـارج اإلقلـيم الـدامنركي والواليـة
القضــا ية الدامنركي ـة .وتــره الدولــة الطــر أنــه ال يوجــد أي اجتــهاد ســابق يفيــد أن أحكــام
االتفاقية ذات الصلة تا أي مفعول خارج إقليم الدولة.
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 7-4وتره الدولـة الطـر أنـه ميكـن االسترشـاد باالجتـهاد القضـا ي للمحكمـة األوروبيـة
حلقو اإلنسـان ،الـع طبّقـا( - )5مبفعـول خـارج نطـا إقلـيم الدولـة  -قاعـدة قطعيـة بشـأن
التعذي وعدم اإلعادة القسرية ،وذلك فيما ص املادة  3مـن اتفاقيـة محايـة حقـو اإلنسـان
واحلريات األساسية (االتفاقية األوروبية حلقو اإلنسان)  ،ولكنها رفضـا أن تطبـق االتفاقيـة
األوروبية حلقو اإلنسان مبفعول خارج نطا إقليم الدولـة يف قضـايا قُـدما يف إطـار أحكـام
أخره من تلك االتفاقية؛ ورأت أنه ال ميكن ،ألسبا عملية صرفة ،مطالبة دولة قـررت طـرد
شــخص أجــنا بــأال تعيــده ســوه إىل بلــد ميتثــل امتثــاالً تام ـًا جلميــع حقــو اإلنســان ويكفــل
إنفاذها إنفاذاً تاماً وفعاالً ،وتشري الدولة الطر كـذلك إىل اجتـهاد جلنـة القضـاء علـى التمييـز
ضد املرأة واللجنة املعنية قو اإلنسان ،وتالحظ أن اللجنة األخـرية مل تنتـر قـز يف األسـس
املوضوعية لشكوه تتعلق بترحيل شخص شى انتهاك حق ”أقل درجة“ أو حق جيـول عـدم
التقيد به مـن جانـ الدولـة املسـتقبلة .وتشـري الدولـة الطـر أيضـًا علـي وجـه اتصـوص إىل
األحكــام ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــة مناهضــة التعــذي وغــريه مــن ضــرو املعاملــة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وإىل املادتني  6و 7من العهد الدويل اتاص بـاحلقو
املدنية والسياسية ،وتالحظ أن تلك األحكام فُسرت على أرا توفر محاية ضـمنية مـن الترحيـل
الــذي قــد يع ـ ّر شخص ـاً لعقوبــة اإلعــدام أو للتعــذي أو لتهديــدات خطــرية حلياتــه وأمنــه،
موكدة على وجه التحديد أرا ال تعترب أن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة
تتنــاول بصــورة مباشــرة (أو غــري مباشــرة) الترحيــل الــذي يــودي إىل التعــذي أو إىل التعــر
لتهديدات خطرية أخره حلياة الشخص وأمنه.
 8-4وتـدفع الدولــة الطـر بأرــا تــدرك أن اللجنـة شــددت يف توصـيتها العامــة رقــم 19
علــى أن العنــف اجلنســاين شــكل مــن أشــكال التمييــز ميكــن أن يضــعف أو يبطــل متتــع املــرأة
قو اإلنسان واحلريات األساسية ،مثل احلـق يف احليـاة واحلـق يف األمـن الشخصـي واحلـق
يف عدم التعر للتعذي أو لغريه من ضرو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو
املهينة .بيد أرا تره أن هذا ال يغيّر من حقيقة أن الدولة الطر ال تكـون مسـوولة إال عـن
التزاماهتــا حيــال األفــراد اتاضــعني لواليتــها ،وال ميكــن أن تُعتــرب مســوولة عــن التمييــز الــذي
لدث يف دولة أخره ،ح لو متكنا صاحبة البالغ من أن تقيم الدليل على أرـا سـتتعر
لتمييز يشكل انتـهاكاً لالتفاقيـة بسـب العنـف اجلنسـاين املمـارس يف الصـني .وتشـري الدولـة
__________
( )5تشـري الدولـة الطـر إىل حكـم احملكمـة األوروبيــة حلقـو اإلنسـان الصـادر بتـاريخ  7متول/يوليــه  1989يف
قضية سورنغ ضد اململكة املتحد (االلتماس رقم .)88/14038
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الطر إىل قـرارين اعتمـدهتما اللجنـة مـوخراً بشـأن بالغـني( )6مل تبحـث اللجنـة فيهمـا هـذا
املطعــن خبصــوص املقبوليــة واعتربهتمــا غــري مقبــولني ألســبا أخــره .ولــذلك ،تشــاطر الدولــة
الطر موقف صاحبة البالغ الذي يفيد بأنه كان مـن بـا أوىل أن تعـر اللجنـة عـن رأيهـا
يف مسألة انطبا االتفاقية خارج نطا إقليم الدولـة .وتوكـد الدولـة الطـر أن إعـادة النسـاء
الال ي يصلن إىل الدامنرك قرد اترو مـن املعاملـة التمييزيـة يف بلـدهن ال ميكـن ،مهمـا بـدت
تلـك املعاملــة غــري مقبولــة ،أن تشــكل انتــهاكاً لالتفاقيــة مــن جانـ الــدامنرك .وتــره الدولــة
الطر أن القبول بالرأي املعاكس يعر أن الدول األطرا لـن يكـون باسـتطاعتها أن تعيـد
األجان سوه إىل بلدان تتوافر فيها الترو الـع تتـيح احتـرام كـل ضـمانة مـن ضـمانات
احلقو احملددة يف االتفاقية احتراماً تاماً وفعاالً ،وهو موقف ال ميكن قبوله.
 9-4وتدفع الدولة الطر كذلك بأن صاحبة البالغ مل ددد أو تفسّر بوضـوح يف بالغهـا
املقدم إىل اللجنة احلقو املنصوص عليها يف االتفاقيـة الـع أسسـا عليهـا شـكواها يف الواقـع،
واكتفــا باإلشــارة إىل املــواد مــن  1إىل  3و  12و  15مــن االتفاقيــة .وتــذا الســب  ،تــره
الدولــة الطــر أن الــبالغ ينبغــي أيض ـاً اعتبــاره غــري مقبــول مبوج ـ املــادة ( )2( 4ج) مــن
الربوتوكول االختياري ألن صاحبته مل تدعمه بأدلة كافية.
تعليقات صاحبة البالغ على مالحتات الدولة الطر
 1-5يف  22متول/يوليــه  ،2013قـدما صــاحبة الــبالغ معلومــات جديــدة عــن انتــهاكات
إضافية لالتفاقية من جان الدولة الطر وعلّقا علـى مالحتـات الدولـة الطـر خبصـوص
املقبولية.
 2-5وتذكّر صاحبة البالغ بأن السـلطات قبضـا عليهـا يف تشـرين األول/أكتـوبر 2012
وأرا ظلا رهـن االحتجـال يف انتتـار ترحيلـها قسـراً .ويف  26شـباط/فرباير  ،2013مـدّدت
حمكمــة املدينــة احتجالهــا رغ ـم اعتــرا حماميهــا علــى التمديــد ألرــا ظلــا رهــن االحتجــال
ملــدة جــاولت ةســة أشــهر ومل دصــل إطالق ـًا علــى أي عــالج مــن آثــار صــدمتها .ويف 27
شباط/فرباير  ،2013قدما صـاحبة الـبالغ طعنـاً إىل احملكمـة العليـا لشـر الـدامنرك ،دفعـا
فيه بأن إبقاءها رهن االحتجال يف ظل تلك الترو سيشكل انتـهاكاً لالتفاقيـة و/أو التفاقيـة
مناهضــة التعــذي  .ويف  4آذار/مــارس  ،2013أيــدت احملكمــة العليــا لشــر الــدامنرك قــرار
__________
( )6تشــري الدولــة الطــر إىل الــبالغ رقــم  ،2010/25املقــدم مــن م .ب .م .ضررد كنرردا ،قــرار بعــدم املقبوليــة
معتُمد يف  24شباط/فرباير  ،2012وإىل البالغ رقم  ،2010/26املقدم من نرييرا ريفرريا ضرد كنردا ،قـرار
بعدم املقبولية معتُمد يف  18تشرين األول/أكتوبر .2011
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حمكمــة املدينـــة .قــدما صـــاحبة الـــبالغ طعنــًا رفضـــته احملكمــة العليـــا يف  5نيســـان/أبريل
 .2013وتزعم صاحبة البالغ من أرـا اسـتنفدت مجيـع سـبُل االنتصـا احملليـة فيمـا يتعلـق
مبعاناهتا أثناء فترة احتجالها.
 3-5وتدفع صاحبة البالغ أنـه بوصـفها ضـحية للعنـف اجلنسـاين،فأن احتجالهـا يف سـجن
دامنركي لعدة أشهر ،دون أن يتاح تا سـبيل للحصـول علـى عـالج مـن آثـار صـدمتها يشـكل
انتهاكاً إضافياً لالتفاقية من جان الدولة الطر  .وهي تره أن الدول األطـرا يف االتفاقيـة
يقع عليها واج توفري سُبل انتصا فعالة للنساء ضحايا العنـف اجلنسـاين ومراعـاة ظـروفهن
املراعاة الواجبة ،إضافة إىل توفري سُبل احلصول على العالج واجلـرب .وتقـر صـاحبة الـبالغ بـأن
أعمال العنف اجلنساين ارتُكبا يف الصني وأن السلطات الدامنركية ال تستطيع من املقاضـاة
على تلك األعمال إال إذا دخل مرتكبوهـا اإلقلـيم الـدامنركي .بيـد أرـا تـزعم يف الوقـا نفسـه
أن واج توفري اجل رب هـو عكـس مـا تفعلـه السـلطات الدامنركيـة .وتـدفع صـاحبة الـبالغ بـأن
هــذه املســألة مل تُثــر أمــام اللجنــة يف رســالتها األوىل ألرــا مل تكــن قــد اســتنفدت بعــد ُســبل
االنتصا احمللية ،غري أ رـا تـره يف ضـوء رفـض الطعـن الـذي قدمتـه للمحكمـة العليـا ضـرورة
إضـافة اإلدعـاء اجلديـد إىل الـبالغ .وتـذه صــاحبة الـبالغ إىل أنـه ملـا كانـا هـذه القــرارات
تتعلــق باملعاملــة الــع لقيتــها يف الــدامنرك ،فـ ن هــذه املســا ل ال ميكــن اســتبعادها باعتبارهــا غــري
مقبولة ح لو أيدت اللجنة دفع الدولة الطر بـأن االتفاقيـة ال دـدث مفعـوالً خـارج نطـا
إقليم الدولة.
 4-5وتزعم صاحبة البالغ أن مالحتـات الدولـة الطـر تقتصـر علـى مسـألة املقبوليـة وأرـا
مل تعلـــق علـــى األســـس املوضـــوعية للقضـــية .بيـــد أرـــا تشـــري إىل أن الدولـــة الطـــر تـــذكر يف
مالحتاهتا ”وقا ع القضية“ يف سيا إشارهتا إىل االستنتاجات الـع توصـلا إليهـا دا ـرة اتجـرة
الدامنركيــة ومفادهــا أن نزاعهــا مــع عناصــر اجلرميــة املنتمــة يف الصــني ال ميكــن أن يــربر منحهــا
اللجوء ألن األعمال الع ارتُكبا ضدها هي جرا م جنا ية ال صلة تا بقانون اللجوء.
 5-5وتتفق صاحبة البالغ مع الدولة الطر يف قوتا إن قضايا اللجوء ينبغي أن تكون قابلـة
للطعــن باالســت نا أمــام احملــاكم الوطنيــة ،لكنــها تــدفع بــأن الواقــع عكــس ذلــك وأن احلــق
الدستوري يف الطعـن علـى حكـم قضـا ي ال ينطبـق علـى طـالا اللجـوء ،ألرـا تـره أن قـرارات
جملس الالج ني الدامنركي ال جيول الطعن فيها أمام احملاكم .وهي تزعم أن هذه أيضـا هـي احلالـة
ً بالنسبة لطال اللجوء الذي ترُفض قضيته باعتبار أرا بال أسـاس واضـح .وعـالوة علـى ذلـك،
تدفع صاحبة البالغ بعدم وجود سابقة أو أدبيات قانونية تويد الـرأي القا ـل ب مكانيـة أن يطعـن
طال جلوء أمام احملاكم الدامنركية يف قـرار صـادر مبوجـ إجـراء ”انعـدام األسـاس الواضـح“.
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وتعتر صاحبة البالغ أيضًا علـى القـول إن احملـاكم الدامنركيـة لـديها القـدرة احلقيقيـة والفعالـة
على وقف أمر ترحيل ،وتزعم أن احملاكم ال ميكنها ،وفقاً لالجتـهاد القضـا ي احلـايل ،أن توقـف
أمر ترحيـل إال يف ظـرو اسـتثنا ية .وخلصـا يف ذلـك إىل أرـا تطعـن يف قـول الدولـة الطـر
بوجود سبيل انتصا حقيقيً وفعالً متاح لطالا اللجوء ممن يكونون يف وضعها.
ال األحكـام ذات الصـلة يف االتفاقيـة  ،ولكنـها
 6-5وتقر صـاحبة الـبالغ بأرـا مل تـذكر فعـ ً
تزعم أرـا وصـفا العنـف اجلنسـاين الـذي اختـذ شـكل اغتصـا وإكـراه علـى ممارسـة البغـاء.
وبالنتر إىل أن السلطات املختصة اعتربت أن قضيتها ال تستند إىل أساس واضح ،حُرمـا مـن
فرصة االستعانة مبحامأ كان ميكنه أن يتذرّم باألحكام ذات الصلة يف االتفاقية .وتـذا السـب ،
تره صاحبة البالغ أن اإلشارة إىل البالغ رقم  2005/8غري ذات صـلة ،ألن صـاحبة الـبالغ
يف تلك القضية اسـتعانا مبحـا أم كـان باسـتطاعته أن يـثري املسـألة علـى النحـو املال ـم .وتـدعي
صـاحبة الــبالغ أن دا ــرة اتجــرة الدامنركيــة أجــرت مقابلــة معهــا يف  29نيســان/أبريل 2010
دون حضور حمامأ؛ ومن هنا ف ن اشتراط قيامها باالحتجاج بأحكام االتفاقيـة ذات الصـلة كـي
يُعترب بالغها مقبوالً أمر غري مقبول .وتدفع بأنه كان جي على السـلطات الدامنركيـة أن تعتـرب
أن أعمال العنف اجلنساين الع عانا منها تا صلة باالتفاقية وأن تعـا طلبـها املتعلـق بـاللجوء
إىل الدامنرك وفقاً لـذلك .وهـي تـدفع أيضـاً بـأن قضـيتها مماثلـة لقضـايا ضـحايا االجتـار بالبشـر
وكــان ينبغــي أن تُعامــل علــى هــذا األســاس .ولــذا ف رــا تــره أن بالغهــا يتماشــى مــع شــروط
الربوتوكول االختياري وينبغي اعتباره مقبوالً.
 7-5و تقول صاحبة البالغ إن الدولة الطـر تـدفع بـأن إشـارهتا إىل قضـية مماثلـة معروضـة
ال علــى وجــود متييــز ضــد طالبــات اللجــوء.
علــى اللجنــة املعنيــة قــو اإلنســان ليســا دلــي ً
وتوضح أرا ذكرت هذه القضية ألرا تتعلق أيضاً بطالبة جلوء عانا من عدم معاملتها املعاملـة
املتكاف ة مع معاملة الرجال املوجودين يف وضع مماثـل .وتفيـد صـاحبة الـبالغ كـذلك أن تلـك
القضية اعتُربت أيضـاً بـال أسـاس واضـح وأن السـلطات الدامنركيـة مل تفـتح ملـف القضـية مـن
جديد ومل تتح للشاكية إمكانية االسـتعانة مبحـا أم ومل تسـمح ب حالـة القضـية إىل جملـس طعـون
الالجـ ني ،الــذي مــنح الشــاكية اللجــوء يف رايــة املطــا  ،إال بعــد إحالــة الشــكوه إىل اللجنــة
املعنيــة قــو اإلنســان .وتــره أن هــذا يــدلل بوضــوح شــديد علــى أ يــة احلــق يف الطعــن يف
األحكام القضا ية واحلق يف االستعانة مبحامأ.
 8-5وتقر صاحبة الـبالغ بأنـه ال ميكـن مـن وجهـة النتـر اإلحصـا ية اعتبـار قضـية وحيـدة
ال على وجود متييـز جنسـاين .بيـد أرـا تشـري إىل عـدد مـن القضـايا األخـره كـدليل إضـايف
دل ي ً
على ادعا ها .وتقول إن البالغ رقـم  2011/33املقـدم مـن م .ن .ن .ضرد الرداكر والـبالغ
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رقـم  2012/40املقـدم مـن م .س .ضرد الرداكر اعُتــربا يف البدايـة أرمـا ميـثالن قضـيع جلــوء
بال أساس واضح ،وهو ما رأت أنه يشـري إىل أن القضـايا الـع ختـص النسـاء تلقـى معاملـة أقـل
جدية من املعاملـة الـع تلقاهـا القضـايا الـع ختـص الرجـال ،مـن قبيـل قضـايا القمـع السياسـي.
وعالوة على ذلك ،تدفع صـاحبة الـبالغ بـأن السـلطات الدامنركيـة هـي وحـدها القـادرة علـى
تــوفري بيانــات إحصــا ية مصــنفة حس ـ نــوم اجلــنس عــن عــدد طــالا اللجــوء الــذين ُتــرفض
طلباهتم بسب ”انعدام األساس الواضح“.
 9-5وتقول صاحبة البالغ إن مـا يبعـث علـى االنزعـاج ليـادة عـدد النسـاء الال ـي تُـرفض
طلباهتن احلصول على اللجوء على عدد الرجـال طـالا اللجـوء بـدافع مماثـل  ،مشـرية إىل عـدة
قضايا رفعها رجال يلتمسون اللجوء ميثلهم حماميها .وبناء على ذلك تدفع صاحبة البالغ بأرـا
تعرضــا للتمييــز بوصــفها امــرأة فيمــا يتعلــق قهــا يف احلصــول علــى حماكمــة عادلــة و ُســبل
انتصا قانونية فعالة مقارنة بالرجال طـالا اللجـوء الـذين يكونـون يف وضـع مماثـل لوضـعها.
ومن  ،تره أن بالغها مدعّم بأدلة كافية وينبغي اعتباره مقبوالً.
مالحتات إضافية مقدمة من الدولة الطر خبصوص املقبولية
 1-6يف  13أيلول/ســبتمرب  ،2013قــدما الدولــة الطــر
املقبولية.

مالحتــات إضــافية خبصــوص

 2-6وتالحظ الدولة الطر من جديد يف مالحتاهتـا اإلضـافية أن صـاحبة الـبالغ تلـتمس
تطبي ق االلتزامات املفروضة مبوج االتفاقية خـارج إقلـيم الدولـة .وتـذكّر بـأن اللجنـة كانـا
قـد أبـدت يف القـرار الـذي اختذتـه بشـأن الـبالغ رقـم  ،2011/33املقـدم مـن م .ن .ن .ضرد
الداكر  ،بعض التعليقات العامـة خبصـوص مفعـول االتفاقيـة خـارج نطـا إقلـيم الدولـة .ففـي
الفقرتني  7-8و  8-8من ذلك القـرار ،أشـارت اللجنـة إىل مبـدأ عـدم اإلعـادة القسـرية وإىل
ما ورد يف التوصـية العامـة رقـم  19مـن أن العنـف اجلنسـاين ،الـذي يضـر أو يبطـل متتـع املـرأة
قــو اإلنســان واحلريــات األساســية مبوج ـ القواعــد العامــة للقــانون الــدويل أو االتفاقيــات
األخره املتعلقة قو اإلنسان ،ميثل متييزاً بـاملع املقصـود يف املـادة  1مـن االتفاقيـة .وتوجـه
الدولة الطر االنتباه إىل ما ذكرتـه اللجنـة يف الفقـرة  10-8مـن القـرار خبصـوص الواجبـات
اإلجيابية للدول األطرا مبقتضى املادة ( 2د) من االتفاقية .ففي تلك الفقـرة ،أشـارت اللجنـة
إىل أن الــدول ملزمــة مبوج ـ املــادة ( 2د) مــن االتفاقيــة مايــة املــرأة مــن أي خطــر حقيقــي
وشخصي ومنتور يتمثل يف تعرضها ألشكال جسيمة مـن العنـف اجلنسـاين بغـض النتـر عمـا
إذا كانا تلك العواق سـتحدث خـارج أراضـي الدولـة الطـر املرسِـلة :فـ ذا اختـذت دولـة
طر قراراً يتعلق بشخص مشمول بواليتـها القضـا ية ،وتكـون النتيجـة احلتميـة املنتـورة هـي
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تعر حقو ذلك الشخص مبوجـ االتفاقيـة لالنتـهاك يف واليـة قضـا ية أخـره ،قـد تكـون
ُّ
الدولة الطر ذاهتا قد انتهكا االتفاقيـة .ويف ضـوء ذلـك القـرار ،تسـتنتج الدولـة الطـر أن
االتفاقية ال يكون تا مفعول خارج نطا إقليم الدولـة إال إذا كانـا املـرأة الـع جتـري إعادهتـا
ســتواجه خطــرًا حقيقيـاً وشخصــيًا ومنتــورًا يتمثــل يف تعرضــها ألشــكال جســيمة مــن العنــف
اجلنساين ،ورهنًا باستيفاء الشـرط اإلضـايف املتمثـل يف أن تكـون النتيجـة احلتميـة املنتـورة هـي
تعرّ حقو الفرد مبوج االتفاقية لالنتهاك يف والية قضا ية أخره .وتدفع الدولـة الطـر
بأن هـذا يعـر ،يف رأيهـا ،أن أفعـال الـدول األطـرا الـع قـد يكـون تـا أثـر غـري مباشـر علـى
حقــو شــخص مبوج ـ االتفاقيــة يف دول أخــره ال ميكــن أن تُرّت ـ مســوولية علــى الدولــة
الطــر الفاعلــة (مفعــول خــارج نطــا إقلــيم الدولــة) إال يف ظــل التــرو الــع يكــون فيهــا
الشخص الذي تتقرر إعادته معرّضاً تطر احلرمان من حقه يف احلياة أو للتعـذي أو غـريه مـن
ضرو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 3-6وتشــري الدولــة الطــر إىل أن صــاحبة الــبالغ تـدّعي أن جمــرمني يف الصــني اغتصــبوها
وحرقوها بالزيا الساخن وأجربوها علـى ممارسـة البغـاء .بيـد أرـا تـزعم أن ادعـاءات صـاحبة
البالغ غري مدعمة بـأي دليـل بـديهي .وتـره الدولـة الطـر أن صـاحبة الـبالغ مل تقـدم أدلـة
كافيــة تــدعم ادعاءهــا بأرــا ســتواجه يف حــال ترحيلــها إىل الصــني خطــرًا حقيقي ـاً وشخصــيًا
ومنتوراً يتمثل يف تعرضها لعنف جنساين جسيم.
 4-6وتــدفع الدولــة الطــر كــذلك بــأن ادعــاءات صــاحبة الــبالغ غــري مقبولــة أيضـًا ألرــا
تتعــار مــع املــادة  ) ( )2( 4مــن الربوتوكــول االختيــاري .وتــزعم أن الواجبــات اإلجيابيــة
مبقتضى املادة (2د) من االتفاقية ال تشمل التزاماً على الدول األطرا بعدم طـرد شـخص قـد
يواجه خطر التعر لألمل أو املعاناة بسب فعـل شـخص عـادي دون موافقـة أو قبـول الدولـة
املعنية .وتره الدولة الطر أن هذا التقييد كرسـته جلنـة مناهضـة التعـذي حـني خلُصـا إىل
أن مسألة ما إذا كان على الدولة الطر التـزام باالمتنـام عـن الطـرد يف مثـل تلـك التـرو ،
هي مسألة خارج نطا املادة  3من اتفاقية مناهضة التعذي (.)7
 5-6وتشــري الدولــة الطــر إىل االجتــهاد القضــا ي للمحكمــة األوروبيــة حلقــو اإلنســان
بشــأن املــادة  3مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــو اإلنســان ،الــذي رأت فيــه أن الدولــة الطــر
ال ميكــن عنــد إعادهتــا أجان ـ أن تصــبح مســوولة عــن األفعــال الــع تُرتك ـ ضــد الشــخص
__________
( )7انتر جلنة مناهضـة التعـذي  ،البالغـان رقـم  1999/130ورقـم  ،1999/131املقـدمان مـن ف .إكر ..ن.
ونر .ن .ضد السويد ،اآلراء املعتمدة يف  15أيار/مايو  ،2000الفقرة .8-13
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األجنا يف بلده األصـلي إال إذا كـان مبقـدوره إقامـة الـدليل علـى أن سـلطات الدولـة املسـتقبلة
غري قادرة على جتنيبه اتطر عن طريق توفري احلماية املال مة(.)8
 6-6وتدفع الدولة الطر كذلك بأن صاحبة البالغ تشـري يف بالغهـا إىل التعليقـات اتتاميـة
للجنة خبصوص احلالة العامة يف الصني .ولكن تلـك التعليقـات ترجـع إىل آ /أغسـطس 2006
ومن ال تصـف احلالـة الراهنـة .وعـالوة علـى ذلـك ،مل تقـدم صـاحبة الـبالغ أي دليـل بـديهي
يبيِّن عدم قـدرة السـلطات الصـينية علـى تـوفري احلمايـة املال مـة تـا .وتـذكِّر الدولـة الطـر بـأن
صــاحبة الــبالغ أقــرت صــراحة يف مقابلتــها مــع دا ــرة اتجــرة الدامنركيــة يف  29نيســان/أبريل
 2010بأرا مل تتصل إطالقاً بالشرطة أو بأي سلطة صينية أخره التماساً للمساعدة.
 7-6وبناء عليـه ،دـاجج الدولـة الطـر بـأن الـبالغ يعتـرب غـري مقبـول لألسـبا املبيّنـة يف
الفقـــرات مـــن  1-4إىل  6-4أعـــاله .وإذ تشـــري الدولـــة الطـــر إىل املـــادة  66مـــن النتـــام
الــداخلي للجنــة ،تطل ـ إيل اللجنــة أن تنتــر يف مقبوليــة الــبالغ مبعــزل عــن النتــر يف أسســه
املوضوعية.
مالحتات إضافية مقدمة من صاحبة البالغ
 1-7يف  18تشــرين الثــاين/نوفمرب  ،2013دفعــا صــاحبة الــبالغ بأرــا ال تشــاطر الدولــة
الطر قوتا ب ن مـا قدمتـه مـن ادعـاءات غـري مـدعم بـأي دليـل بـديهي .وتـذكّر بأرـا أبلغـا
الســلطات الدامنركيــة بــأن مــن هامجوهــا هــددوها واغتصــبوها وحرقوهــا بالزيــا الســاخن
وطالبوها بأن متـارس البغـاء .وتـذكّر كـذلك بـأن دا ـرة اتجـرة الدامنركيـة ردت علـى روايتـها
بالقول إرا ،ح إن صدّقا أقواتا بشأن قيام خال ما مع املـرابني ،ف رـا تعتـرب أن مثـل هـذا
اتــال ال يــربر منحهــا اللجــوء .ومــن  ،تــره صــاحبة الــبالغ أن دا ــرة اتجــرة الدامنركيــة
اعترفــا بــأن هــذه األحــداث متثــل وقــا ع ،رغــم أن الدول ـة الطــر تعتربهــا غــري ذات صــلة
وال تربر منح اللجوء .وتوكد صاحبة البالغ أن معاناهتا حقيقية وليسـا جمـرد ادعـاء ،مشـددة
على أن كلمة ”مدّعاة“ ترتبز بشيء مشكوك فيه .أما هي فتـره أن الدولـة الطـر إمـا أرـا
تسيء فهم كلمة ”مدّعاة“ أو تسيء استخدامها.
__________
( )8انتر احملكمة األوروبية حلقو اإلنسان ،قضية ن .ل .ر .ضد فرنسرا ،احلكـم الصـادر بتـاريخ  29نيسـان/أبريل
( 1997االلتماس رقم  ،)94/24573الفقرة  ،40وقضية صالح الشيخ ضد نولنردا ،احلكـم الصـادر بتـاريخ
 11كانون الثاين/يناير ( ،2007االلتماس رقـم  ) 4/1948الفقـرة 137؛ وقضـية  NAضرد اململكرة املتحرد ،
احلكم الصادر بتاريخ  17متول/يوليه ( ،2008االلتماس رقم  ،)7/25904الفقرة .40
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 2-7وتدفع صاحبة البالغ كذلك بعدم وجود أي شك يف أرا قدما أدلة تدعم قوتا إرـا
ســتواجه يف حــال إعادهتــا إىل الصــني خطــرًا حقيقي ـاً وشخصــيًا ومنتــورًا يتمثــل يف تعرضــها
ألشكال جسيمة من العنـف اجلنسـاين ،ألرـا عانـا يف السـابق مـن هـذا العنـف معانـاة فعليـة.
ال بديهيًا من خالل أقواتـا وعالمـات احلـرو الـع ال تـزال ظـاهرة علـى
وتزعم أرا قدما دلي ً
رأسها .وتره من أن البالغ ال ميكن اعتباره غري مقبول تذا السب .
 3-7وتزعم صاحبة البالغ أن ادعاءها بأن السلطات الصينية غري قادرة على جتنيبـها اتطـر
الذي تواجهه من خالل توفري احلماية املال مة تا تويده أدلـة كافيـة جتعـل بالغهـا مقبـوالً ،ألن
املعلومات الع قدمتها وثيقـة الصـلة بالوضـع الـذي كانـا تواجهـه يف الصـني عنـدما تعرضـا
لالعتداء ،ومن فهي ذات صلة بقرارها عدم االتصال بالشرطة الصـينية .وتـدفع عـالوة علـى
ذلك بأرا مل تزعم إطالقاً أن املعلومات املستقاة مـن املالحتـات اتتاميـة الصـادرة عـن اللجنـة
يف عــام  2006ســتكون ذات صــلة علــى أي حنــو باألوضــام احلاليــة ألرــا علــي العكــس مــن
ذلك ،ختشى أن ي كون الوضـع الـراهن أسـوأ بكـثري .بيـد أرـا تـدفع بـأن هـذا االعتبـار سـيكون
جزءاً من دراسة األسس املوضوعية للقضية وإنه سيسعدها أن تقـدم معلومـات يف هـذا الصـدد
عندما تصـل القضـية إىل تلـك املرحلـة .ودـاجج صـاحبة الـبالغ بأنـه كـان لـديها وقـا تقـدب
تعليقاهتا أسبا ٌ جتعلها ال داول االتصال بالشرطة يف الصني وتلتمس احلمايـة يف مكـان آخـر.
وتقول أيضا إن طالا اللجوء من الرجال املذكورين أعاله سُمح تـم بتقـدب طعـن ،رغـم أرـم
مل يطلبوا إطالقاً من الشرطة الصينية محايتهم من املـرابني .وتـره ،بنـاء علـى ذلـك ،أن بالغهـا
يتوافق مع أحكام االتفاقية وينبغي اعتباره مقبوالً.
 4-7ويف  2كانون الثاين/يناير  ،2014أضافا صـاحبة الـبالغ أن حماميهـا مثّـل مـرة أخـره
طال جلوء صينيًا أمام جملس الالج ني الدامنركي ،وهو رجـل كـان شـى التعـر للعنـف ألنـه
اقتر نقودًا من مـرابني .وقـد قوبـل طلـ الرجـل بـالرفض لكـن بعـض أعضـاء جملـس الطعـون
ذكروا أرم سيمنحون الرجل اللجوء على أساس أنه طال جلـوء رحـل مـن الصـني بصـورة غـري
قانونية .وتره صاحبة البالغ أن هذا يدل على أرا تعرضا للتمييز فيما يتعلـق بعـدم متكنـها مـن
اللجوء إىل القضاء على قدم املساواة مع الرجال .وتـدفع كـذلك بأنـه لـو سُـمح تـا بتقـدب طعـن
علــى قــدم املســاواة ،فرمبــا كانــا ســتتذرم أيض ـاً خبوفهــا مــن االضــطهاد مــن جان ـ الســلطات
الصــينية بســب خروجهــا مــن البلــد بصــورة غــري قانونيــة .ورغــم أرــا ال تــدري إن كانــا تلــك
احلجة ستودي أو ال تودي إىل منحها اللجوء ،توكد أن حقهـا يف املعاملـة املتسـاوية قـد انتُهـك،
ألن عددًا أكرب من الرجال املوجودين يف وضع مماثل لوضعها سُمح تم بتقدب طعن .وبنـاء علـى
ذلك ،تعترب أرا تعرّضا للتمييز بوصفها امرأة ألنه مل يُسمح تـا حـ بتقـدب طعـن ،يف حـني أن
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طالا اللجوء من الرجال الذين شـون التعـر لالضـطهاد علـى يـد املـرابني سُـمح تـم بـذلك.
وتضيف بالقول أيضًا إرا ال تره أن الدولة الطر مهتمة فيما قدمته من مالحتات بـالرد علـى
تعليقاهتا بشأن هذه املسألة.
 5-7وتدفع صاحبة الـبالغ أيضـًا بـأن حماميهـا مثّـل يف أثنـاء عـام  2013ةسـة رجـال صـينيني
كانا دا رة اتجرة الدامنركية قد رفضا طلبات اللجـوء املقدمـة منـهم ومُنحـوا حـق تقـدب طعـن.
ودــاجج بأرــا تعرضــا للتمييــز بوصــفها امــرأة ومل تتمتــع قهــا يف احلصــول علــى حماكمــة عادلــة
و ُســبل انتصــا قضــا ية فعالــة مقارن ـةً بالرجــال طــالا اللجــوء الــذين كــانوا موجــودين يف نفــس
الوضـع .وختلـص صـاحبة الـبالغ إىل أن ب الغهـا تويـده أدلـة كافيـة وينبغـي اعتبـاره مقبـو ًال مبوجـ
املادة  )2( 4من الربوتوكول االختياري.
املسا ل واإلجراءات املعروضة على اللجنة خبصوص املقبولية
 1-8يتعني علـى اللجنـة ،وفقـاً للمـادة  64مـن نتامهـا الـداخلي ،أن تفصـل يف مقبوليـة أو
عدم مقبولية البالغ مبوج الربوتوكول االختياري.
 2-8وديز اللجنة علمًا بادعاءات صاحبة البالغ الع تفيد بأن ترحيلـها إىل الصـني سيشـكل
انتــهاكاً مــن الــدامنرك للمــواد مــن  1إىل  3و 12و 15مــن االتفاقيــة .ودــيز اللجنــة علمـاً أيضـاً
بدفوم الدولة الطـر الـع تفيـد بـأن الـبالغ ينبغـي اعتبـاره غـري مقبـول مـن حيـث االختصـاص
اإلقليمــي واالختصــاص املوضــوعي مبوجـ املــادة  2مـن الربوتوكــول االختيــاري ،ألن الــدامنرك
ليســا عليهــا التزامــات مبوج ـ االتفاقيــة إال جتــاه األفــراد املشــمولني بواليتــها وألنــه ال ميكــن
اعتبارها مسوولة عن األعمال الع تشـكل انتـهاكات لالتفاقيـة ،مـن قبيـل العنـف اجلنسـاين ،الـع
قد ترتكبها دولـة أخـره خـارج اإلقلـيم الـدامنركي والواليـة القضـا ية الدامنركيـة .ودـيز اللجنـة
علمًا كذلك ب شارة الدولة الطر إىل مفهوم الوالية القضا ية يف القـانون الـدويل العـام ،ودفعهـا
بـأن االتفاقيــة لــيس تــا مفعــول خــارج إقلــيم الدولــة وأرــا خالف ـاً لغريهــا مــن معاهــدات حقــو
اإلنسان ال تتناول ،بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة ،الترحيـل إىل حيـث ميكـن التعـر للتعـذي
أو لتهديدات خطرية أخره للحياة ولألمن الشخصي.
 3-8واملسألة األوىل الـع ينبغـي أن تتناوتـا اللجنـة هـي دديـد مـا إذا كانـا خمتصـة مبوجـ
االتفاقيــة بــالنتر يف هــذا الــبالغ ،الــذي ينطــوي علــى ترحيــل صــاحبته مــن الــدامنرك إىل الصــني،
حيث تز عم أرا ستتعر لعنف جنسـاين ،وهـو مـا ميثـل معاملـة دترهـا االتفاقيـة .ويـتعني علـى
اللجنة أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحبة الـبالغ إىل الصـني سـو يرتّـ علـى الدولـة الطـر
مسوولية مبوج االتفاقيـة عـن عواقـ هـذا الترحيـل ،رغـم أن هـذه العواقـ سـتحدث خـارج
إقليمها.
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 4-8وتــذكّر اللجنــة بأرــا أوضــحا يف الفقــرة  12مــن توصــيتها العامــة رقــم  28بشــأن
االلتزامات األساسية للدول مبوج املادة  2من االتفاقية أن التزامات الـدول األطـرا تنطبـق
دون متييـز علـى املـواطنني وعلـى غـري املــواطنني ،مبـن فـيهم الالج ـون وطـالبو اللجـوء والعمــال
املهاجرون وعدميو اجلنسية ،املوجودين ضمن إقليمها أو اتاضعني لسـيطرهتا الفعليـة حـ وإن
مل يكونوا موجودين يف أراضيها .وأشارت اللجنة إىل أن الدول األطرا ”مسـوولة عـن كـل
ما تتخذه من إجـراءات تـوثر علـى حقـو اإلنسـان ،بصـر النتـر عمـا إذا كـان املتضـررون
على أراضيها أم خارجها“.
 5-8وتعيد اللجنة التذكري بأن املادة  1من االتفاقية تع ّر التمييز ضد املرأة بأنـه أي تفرقـة
أو استبعاد أو تقييد لدث على أساس اجلنس ويكون مـن آثـاره أو أغراضـه تـوهني أو إحبـاط
االعتــرا للمــرأة قــو اإلنســان واحلريــات األساســية يف امليــادين السياســية واالقتصــادية
واالجتماعية والثقافية وا ملدنية أو يف أي ميـدان آخـر .وتـذكّر اللجنـة كـذلك بتوصـيتها العامـة
رقم  ، 19الـع وضـعا فيهـا بصـورة جليـة العنـف ضـد املـرأة ضـمن نطـا التمييـز ضـد املـرأة
بالنص على أن العنف اجلنساين ميثل شكالً من أشكال التمييز ضد املرأة ،وأنـه يشـمل األفعـال
الع تتسب يف أذه أو معاناة من الناحية البدنية أو الذهنية أو اجلنسـية والتهديـد باإلتيـان مبثـل
هذه األفعال واإلكراه وغريه من أشكال احلرمان من احلرية .وخبصوص مـا جادلـا بـه الدولـة
الطر من أن االتفاقية ،خالفاً ملعاهدات حقو اإلنسان األخره ،ال تتنـاول بصـورة مباشـرة
أو غري مباشرة ،الترحيل إىل حيـث ا لتعـذي أو غـريه مـن التهديـدات اتطـرية حليـاة الشـخص
وأمنه ،تذكِّر اللجنة بأرا قررت أيضاً يف نفس التوصية أن العنف اجلنساين يعيـق أو يُبطـل متتّـع
املرأة بعدد من حقو اإلنسان واحلريات األساسية ،مبا يف ذلك احلق يف احليـاة واحلـق يف عـدم
التعــ ّر للتعــذي أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة واحلــق يف حريــة
الشخص وأمنه واحلق يف احلماية على قدم املساواة مبوج القانون.
 6-8وتالحظ اللجنة كذلك أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبوج القـانون الـدويل حلقـو
اإلنســان يضــع علــى عــاتق الــدول التزامـاً بــأن متتنــع عــن إعــادة شــخص إىل واليــة قضــا ية قــد
يتعر فيها النتهاكات خطرية حلقو اإلنسان ،وعلى األخـص احلرمـان التعسـفي مـن احليـاة
أو التعذي أو غـريه مـن ضـرو املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة .ويشـكل
مبدأ عدم اإلعادة القسرية أيضًا عنصرًا أساسيًا من عناصـر اللجـوء واحلمايـة الدوليـة لالجـ ني(.)9
وجوهر املبدأ هو أنه ال جيول لدولة من الدول أن جترب شخصاً علـى العـودة إىل إقلـيم قـد يتعـر
فيه لالضطهاد ،مبا يف ذلك أشكال وأسس االضطهاد ذات الصلة بنوم اجلنس .وهـذه األشـكال

__________
( )9انتر املادة ( 33حتر الطرد أو الرد ("اإلعادة القسرية")) من اتفاقية عام  1951اتاصة بوضع الالج ني.
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مــن االضــطهاد هــي األشــكال املوجهــة ضــد املــرأة قــرد كورــا امــرأة أو الــع تــوثر علــى النســاء
بصورة غري متناسبة.
 7-8و خبصوص دفع الدولة الطـر بـأن ال شـيء يف اجتـهاد اللجنـة يشـري إىل أن أي أحكـام
من االتفاقية تا مفعـول خـارج نطـا إقلـيم الدولـة ،تـذكّر اللجنـة بـأن الـدول األطـرا تتعهـد،
مبوج املادة ( 2د) من االتفاقية ،بأن متتنع عن أي أعمال أو ممارسات تشـكل متييـزاً ضـد املـرأة
وبــأن تتحقــق مــن أن الســلطات واملوسســات العامــة تتصــر بصــورة تتفــق مــع هــذا االلتــزام.
ويشمل هـذا الواجـ اإلجيـايب التـزام الـدول األطـرا مايـة املـرأة مـن مواجهـة خطـر حقيقـي
وشخصي ومنتور يتمثل يف تعرضها ألشكال جسيمة من العنف اجلنسـاين بغـض النتـر عمـا إذا
كانا هذه العواق ستحدث خارج احلدود اإلقليمية للدولة الطر املرسلة :ف ذا اختـذت دولـة
طر قراراً يتعلق بشخص مشمول بواليتها القضا ية ونتيجته احلتميـة واملنتـورة هـي أن حقـو
ذلك الشـخص مبوجـ االتفاقيـة سـتُنتهك يف واليـة قضـا ية أخـره ،قـد تكـون الدولـة ذاهتـا قـد
انت هكا االتفاقية .فعلى سـبيل املثـال ،تنتـهك الدولـة الطـر ذاهتـا االتفاقيـة إذا أعـادت شخصـًا
إىل دولة أخـره يف ظـل ظـرو كـان مـن املنتـور فيهـا حـدوث عنـف جنسـاين جسـيم .ويعـر
كون النتيجـة منتـورة وجـود انتـهاك قـا م مـن جانـ الدولـة الطـر حـ وإن كانـا النتيجـة
ســتحدث يف وقــا الحــق .ويتوقــف مــا يعــد مبثابــة أشــكال جســيمة مــن العنــف اجلنســاين علــى
ظرو كل حالة ،ومن الاللم أن تبا فيها اللجنة على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة يف مرحلـة
النتــر يف األســس املوضــوعية ،شــريطة أن يكــون صــاح الــبالغ قــد عــر علــى اللجنــة قضــية
ظاهرة الوجاهة من خالل تقدب أدلة كافية تدعم تلك االدعاءات(.)10
 8-8وديز اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة الـبالغ أرـا ختشـى تعرّضـها للعنـف اجلنسـاين
على يد عناصر اجلرمية املنتمة إذا أعيدت إىل الصني وأن السلطات الصينية لـن تـوفر تـا احلمايـة
من هذه األفعـال .ودـيز اللجنـة علمـًا أيضـًا بـأن سـلطات الدولـة الطـر تنفـي ادعـاء صـاحبة
البالغ بأرا لن تكون راغبة يف محايتها من اعتـداءات املـرابني أو غـري قـادرة علـى ذلـك ،مسـتندةً
يف تقييمهــا إىل كــون صــاحبة الــبالغ مل دــاول إطالق ـًا أن تلــتمس احلصــول علــى أي نــوم مــن
احلمايــة أثنــاء وجودهــا يف الصــني .وتالحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبالغ ال توافــق علــى اســتنتاجات
سلطات الدولة الطـر مـن حيـث الوقـا ع ،ولكنـها مل دـاول قـز التمـاس احلمايـة مـن السـلطات
الصــينية ومل تقــدم دلــيالً بــديهياً يثبــا أن الســلطات الصــينية غــري قــادرة أو لــن تكــون قــادرة علــى
توفري احلماية تا من عناصر اجلرمية املنتمة أو أرا غري راغبة أو لن تكون راغبة يف ذلك.
__________
( )10انتر البالغ رقم  ،2011/33املقدم من م .ن .ن .ضرد الرداكر  ،اآلراء املعتمـدة يف  15متول/يوليـه 2013
(أي بعد تسجيل البالغ احلايل) ،الفقرة .10-8
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 9-8وديز اللجنة علماً أيضا بادعـاء صـاحبة الـبالغ بأرـا ضـحية متييـز جنسـاين خبصـوص
حقهــا يف اللجــوء للقضــاء ألن عــدد طالبــات اللجــوء الال ــي تــرفض ســلطات الدولــة الطــر
طلبهن مبوج إجراء ”انعدام األساس الواضح“ أكرب مـن عـدد الرجـال طـالا اللجـوء الـذين
يُرفض طلبهم مبوج اإلجراء نفسه .وديز اللجنة علماً كذلك بادعـاء صـاحبة الـبالغ بأرـا،
بوصــفها ضــحية للعنــف اجلنســاين ،يشــكل احتجالهــا يف ســجن دامنركــي عــدة أشــهر دون
احلصول على عالج من آثار الصدمة الع عانتها انتهاكاً لالتفاقية مـن جانـ الدولـة الطـر ،
وأنه يقع على عاتق الدولة الطر واج توفري سُبل انتصا فعالة مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة
لضحايا العنف اجلنساين ،إضافة إىل إتاحة احلصول على عالج وجرب مال ميْن .وتـذكّر اللجنـة
مبا ورد يف توصيتها العامة األخرية رقم  32بشأن األبعاد اجلنسانية املرتبطـة بـاملرأة فيمـا يتعلـق
مبركز الالجئ واللجوء واجلنسية وانعـدام اجلنسـية ،مـن أن املـواد مـن  1إىل  3و ( 5أ) و 15
تنشئ التزاماً على الدول األطرا بأن تضمن عدم تعر النسـاء للتمييـز خـالل جممـل عمليـة
اللجوء ،بدءًا مـن حلتـة الوصـول إىل احلـدود .ومـن حـق ملتمسـات اللجـوء احتـرام حقـوقهن
مبقتضــى االتفاقيــة :فمــن حقهــن أن يعــاملن بــدون متييــز وبــاحترام وكرامــة يف مجيــع األوقــات
خالل إجراءات اللجوء (الفقرة  .)24وتذكّر اللجنة أيضاً بوجو تطبيق رج يراعـي اجلانـ
اجلنساين يف كل مرحلة من مراحل عمليـة اللجـوء وبضـرورة أن تُراعـى يف ظـل عمليـة العـودة
كرامة املرأة الع يُرفض طلبها احلصول على اللجوء وحقهـا يف أن تُعامـل دون متييـز (الفقرتـان
 24و  .)25وأخــريًا تالحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبالغ ،الــع ميثلــها حمــامأ ،مل تُعلمهــا مبكــان
وجودها أو تفيدها مبا إذا كانا قد رُحِّلا فعالً إىل الصـني .ويف ظـل التـرو املبينـة أعـاله،
ويف غيا أية معلومـات أخـره ذات صـلة يف ملـف القضـية ،تـره اللجنـة أن صـاحبة الـبالغ
مل تدعم ادعاءها بتعرضها لتمييز جنساين فيما يتعلق بسـبل اللجـوء إىل القضـاء ومل تقـدم أدلـة
كافية تـدعم  -ألغـرا املقبوليـة  -ادعاءهـا بـأن ترحيلـها مـن الـدامنرك إىل الصـني سـيجعلها
تواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومنتوراً بالتعر لعنف جنسـاين جسـيم .وتالحـظ اللجنـة أن
املــادة ( )2( 4ج) مــن الربوتوكــول االختيــاري تلزمهــا بــأن تعلــن عــدم مقبوليــة ال ـبالغ م ـ
كان غري مدعم بأدلة كافية .وبناءً عليه ،ختلص اللجنة إىل أن هذا الـبالغ غـري مقبـول مبوجـ
املادة ( )2( 4ج) من الربوتوكول االختياري.
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ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ)
االختياري؛

أن الــــبالغ غــــري مقبــــول مبوجــ ـ املــــادة ( )2( 4ج) مــــن الربوتوكــــول

( ) أن يبلَّغ هذا القرار إىل الدولة الطر
20/20

وإىل صاحبة البالغ.
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