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التعس ااوي أو غ ااين الق ااانو يف ا صوص اايةل وحري ااة
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اعتمدهتا الل،ظة يف تورهتا  29-6( 119آذار/مار .)2017
شارك يف ترا ة هذا البالغ أعضاء الل،ظة التالية أمساؤهم :السيدة تانيا ماريا عبده روتشاولل والسايد عياا بان
عاشااورل والساايد يلزيااه برانااد  -كه اري ل والساايد أمااد أم ا وااتي األ والساايد أوليوييااه تي ورووياالل والساايد
كريستوف هيظزل والسايد ياوجي وا ااوال والسايد باامرمي كويتاال والسايدة مار ايال ف . .كارانل والسايد تنكاان
ءكااي موهوم ااوزال والساايدة و ااوتي بااازارتزي ل والس اايد ماااورو ب اوليال والساايد و اايه مانوياال ااانتو ب اااي ل
والسيدة أنيا زايربد  -وورل والسيد يووال شا ل والسيد مارغو واتروال.
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موات العهد:

7ل مقروءة باءقرتان مع املوات  )1(17و)1(18
و26

موات الربوتوكول اء تياري:

 2و3

 1-1صا اااحبة الا اابالغ ها ااي م .ز .ب .م.ل وها ااي موا ظا ااة ماليزيا ااة مولا ااوتة يف عا ااام .1977
وهي تدعي أن عاتهتا قسراً ىل ماليزيا ايظته حقوقهاا مبوجاب املااتة 7ل مقاروءة بااءقرتان ماع
املااوات  )1(17و )1(18و 26ماان العهااد .وميثلهااا وا خاام .وقااد ت اال الربوتوكااول اء تياااري حيااز
الظواذ بالظسبة ىل الدولة الطرف يف  23آذار/مار .1976
 2-1يف  1نيسااان/أبريل 2015ل لباال الل،ظااةل عم االً باملاااتة  92ماان ناامهااا الاادا ليل
ومن الل مقررها ا اص املع بالبالغاد اجلديدة والتادابين املققتاةل ىل الدولاة الطارف اءمتظااع
عن ترحيل صاحبة البالغ ىل ماليزيا أثظاء نار الل،ظة يف قضيتها.
بيان الوقائع
ُ 1-2ولاادد صاااحبة الاابالغ كااذكرل ونشااود يف مظطقااة اينامبان يف وااال كواءملبااور .وهااي
ذاد أصل ماءيوي ومس،لة كمسلمةل ولكظها تعتارب نوساها هظدو اية .ويف ان  16اظةل تركال
أ ارهتا وانتقلاال ىل كواءملبااور .وباادأد ترتاادي مالبا الظساااء وتتلقااى عالجااً با رموناااد األنثويااة.
وعمل اال يف مطع اام وتطوع اال بالعم اال ل اادي مظام ااة غ ااين حكومي ااة ولي ااة .وو اال عمله ااا التط ااوعي
العماال يف الش اوارع ملساااعدة املصاااب بوااينو اإلياادز ومغااايري ا ويااة اجلظس اانية .ويف عااام 1998
أو1991ل اغتُصبل على يد عدة أشخاص جمهويل ا وية.
 2-2ويف عام 2007ل أُجريل لصااحبة الابالغ جراحاة يف تايلظاد لتغياين ناوع اجلاظ ( .)1وماع
ذل ل واصلل الاهور كرجل مبوجب بطاقة ا وية املاليزية ألن من غين املمكان تغياين ناوع اجلاظ
يف بطاقة ا ويةل كما أهنا تاهر كمسلمة مبوجب بطاقة هويتها.
 3-2ويف الو اارتة م اان ع ااام  2001ىل ع ااام 2010ل تعرض اال ص اااحبة ال اابالغ ع اادة م ا اراد
للتوقياايف يف الطريااق ووحااص بطاقااة هويتهااال واحتُ ش،اازد لاادي الشاار ة املاليزيااة ملاادة تصاال ىل 24
اااعةل وتعرضاال لالعتااداء البااد واجلظسااي( .)2ويف حاادي املارادل توجهاال صاااحبة الاابالغ ىل
مركااز للشاار ة يف كواءملبااور لنبااالغ عاان تعرضااها لالغتصااابل غااين أن الشاار ة روضاال تساا،يل
شكواها .وبعد ذل مل جترؤ على اإلبالغ عن أي اعتداء آ ر.
 4-2وتشين صاحبة البالغ ىل أن شر ة ميالكا أ ذهتا يف نيساان/أبريل  )3(2012ىل مكتاب
إلتارة الشقون اإل االمية حياث احتُ،ازد حاي الياوم التاايل .وقبال اال ،اراحهال التُقطال صاور
للوشاام املر ااوم علااى ياادهال حيااث ء يُساامي للمساالم يف ماليزيااا بر اام وشاام علااى جسااده أو تغيااين

__________

()1
()2
()3
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تشااين صاااحبة الاابالغ يف بياناهتااا الااا أتلاال ااا أمااام الساالطاد الدامنركيااة ىل أهنااا توقواال عاان اءتصااال بو ارهتا
وواً من شعورهم بالعار مظها .ولكظها أصبحل أقرب أل رهتا بعد اجلراحة الا أُجريل ا يف عام .2007
ذكرد صاحبة البالغل يف مقابالهتا مع تائرة ا ،رة الدامنركيةل أن الشر ة املاليزياة ا اتوقوتها يف الطرياق مان 20
ىل  30مرة يف الورتة من حنو عام  2001ىل عام 2012ل لوحص بطاقة هويتها.
ذكرد صاحبة البالغل يف بالغها ىل الل،ظةل أن احت،ازها يف مكتب تابع إلتارة الشقون اإل االمية حاديف يف
نيسان/أبريل  .2012غين أهنا ذكاردل يف الادعوي الاا أقامتهاا أماام السالطاد الدامنركياةل أن احت،ازهاا حاديف
يف  13كانون األول/تيسمرب .2012
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تيظااه .وصااوتر حااذاؤها الظسااائي ألن ماان احملاارم علااى الرجااال ارتااداء مالب ا الظساااء .وبعااد اإلو ارا
عظهال أ ربها ممثلو تارة الشقون اإل المية بون قضيتها تُحال للوصل ويها.

 5-2ووصا االل صا اااحبة الا اابالغ ىل الا اادامنرك يف  25كا ااانون الثا /يظا اااير )4(2014ل و لبا اال
الل،وء يف  4شابا//ورباير  .2014وبعاد جاراء ثااليف مقاابالد ماع تائارة ا ،ارة الدامنركياة يف 24
ش اابا//ورباير و 3آذار/م ااار و 16نيس ااان/أبريل 2014ل ُرو ا ا يف  28آب/أغس ااط 2014
لااب الل،ااوء الااذي قدمتااه .ورأد تائاارة ا ،اارة الدامنركيااة أن روايااة صاااحبة الاابالغ بشااون احت،ازهااا
وتعرضها لالعتداء اجلظسي على ياد الشار ة يف ماليزياا غاين متساقة وغاين مقظعاةل ولاصاة باالظار ىل
ُّ
أهنا غاترد ماليزيا ىل ا ظد و اظغاوورة وتايلظاد أكثار مان  20مارة لوارتاد زمظياة قصاينة .ورأد تائارة
ا  ،اارة الدامنركي ااة أيض ااً أن م اان غ ااين املقظ ااع أن ص اااحبة ال اابالغ اض اطُإرد ىل اءنتا ااار ح ااي ك ااانون
الثا /يظاير  2014ملغاترة ماليزيا بسبب عدم تواور املال لديها علاى الظحاو الاذي اتعتاهل آ اذة يف
اءعتب ااار ااورها املتك اارر ىل ااار البل اادل ومظ ااه قض اااؤها أي ااام عطل ااة يف ا ظ ااد يف تش ا ارين األول/
توجه ليهاا أي هتماة
أكتوبر  .2013وأشارد تائرة ا ،رة الدامنركية أيضاً ىل أن صاحبة البالغ مل َّ
جظائيااة ومل ُتت،ااز مظااذ آ اار احت،اااز ااا يف نيسااان/أبريل  )5(2012حااي مغاترهتااا للبلااد يف كااانون
الثا /يظاير .2014
 6-2يف  19كااانون األول/تيساامرب 2014ل أيااد جمل ا عااون الالجا ا ق ارار تائاارة ا ،اارة
الدامنركيااة .وأشااار اإل ا ىل أنااهل رغاام التهديااد املاادَّعى صاادوره ماان تارة الشااقون اإل ااالمية يف
نيس ااان/أبريل 2012ل مل تُتخ ااذ أي ااة جا اراءاد ملتابع ااة أي تع ااوي جظائي ااة وتمل ااة ض ااد ص اااحبة
الابالغل و ىل أن صااحبة الاابالغ ااورد تا ال ماليزيااا و ارجهاا بصاورة قانونيااة عادة ماراد حااي
مغاترهتااا للبل ااد يف كااانون الثا /يظ اااير  .2014وا ااتظتجمل اإل ا أن ص اااحبة الاابالغ ل اان تتع اار
طر اضطهات حقيقي ن أعيدد ىل ماليزيا.
 7-2ويف  25شاابا//ورباير 2015ل لباال صاااحبة الاابالغ عاااتة وااتي ملاايف قضاايتها علااى
أ ا وجوت قضية ضدها مظاورة أمام احملكمة الشرعية يف ميالكال حيث ا ُهتمل بالاهور مباهر
املرأة وارتداء مالبا نساائيةل و اا هتمتاان قاد تقتياان ىل توقياع غراماة عليهاا و ا،ظها ملادة تصال
ىل تة أشهر( .)6وكانل صاحبة البالغ قد حصلل على نسخة من وثائق القضاية غاين املقر اة
عاان ريااق أ ارهتا .ويف  10آذار/مااار 2015ل أجااري اإل ا تقييم ااً للاادليل اجلدياادل ولكظااه
لب صاحبة البالغ عااتة واتي ملايف قضايتها وت،ااً بعادم وجاوت معلومااد جديادة ذاد
رو
أ ية .وتشين وثائق احملكمة الشارعيةل الاا ترهتهاا تائارة ا ،ارة الدامنركياةل ىل أن الادعوي املقاماة
ضاد صااحبة الابالغ توجاد قياد التحقياق ويمااا يبادو اا حالتهاا ىل مكتاب املادعي العاام .وقااد
ُ ِّ،ل يف رأ الر الة املوجهاة مان احملكماة الشارعية ىل شاقيقة صااحبة الابالغ كلماة .أُغلقال..
وأش ااار اإل ا ىل ع اادم توك ااده م اان أن ص اااحبة ال اابالغ ااتُدان نا اراً لع اادم اة اااذ أي ااة ج اراءاد
__________

()4
()5
()6
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تشااين صاااحبة الاابالغ يف بياهنااا ىل الساالطاد الدامنركيااة ىل أهنااا اااورد ىل أمساارتتام يف  24كااانون الثا /يظاااير
2014ل ومظها ىل الدامنرك.
انار اااشية  3أعاله.
قاادمل صاااحبة الاابالغ ىل اإلا قائمااة بااالقوان اإل ااالمية الااا جتا ِّارم تغيااين ا ويااة اجلظسااانية يف ماليزيااا .وتشااين
هااذه القائمااة ىل أن ارتااداء مالب ا اجلااظ اآل اار يف وءيااة ميالكااا قااد يااقتي ىل املعاقبااة بالساا،ن ملاادة تصاال
ىل تة أشهر.
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ضاادها .ويف  25آذار/مااار 2015ل جاادَّتد صاااحبة الاابالغ لبهااا عاااتة وااتي ملاايف قضاايتها
باتعا اااء أن اإل ا ا أ طا ااو يف ترها ااة كلما ااة ىل .أُغلقا اال .با اادءً ما اان  .ا ااري ..ويف  30آذار/ما ااار
2015ل رو ا اإل ا لااب صاااحبة الاابالغل واحااتجمل بااون الرتهااة املظقحااة ء تغااين حقيقااة عاادم
متابعااة الااتهم املوجهااة ىل صاااحبة الاابالغ مظااذ نيسااان/أبريل  2012ء ماان جانااب تارة الشااقون
اإل المية وء من جانب أية جهة أ ريل وبون صاحبة البالغ متكظل من الساور بصاورة قانونياة
تا ا اال البلا ااد و ارجا ااه تون أيا ااة صا ااعوباد مظا ااذ ذل ا ا التا اااريخ حا ااي مغاترهتا ااا للبلا ااد يف كا ااانون
الثا /يظاير 2014ل وأهنا مل تتعر ألي احت،از أو اعتداء آ ر.
الشكوى
 1-3تاادعي صاااحبة الاابالغ أن عاتهتااا قس اراً ىل ماليزيااا ااتظته املاااتة  7ماان العهاادل وأهنااا
تتعر طر العظيف اجلظسي على يد الشر ة املاليزية .وتدعي أيضااً أهناال بوصاوها امارأة مغاايرة
للهوية اجلظسانيةل تظتمي ىل أقلية شديدة الضعيف .وتُعزي شادة ا طار الاذي تواجهاه ىل هويتهاا
عرض ااها يف املاض ااي للعظ اايف
اجلظس ااانية وماهره ااال الل ااذين ء يتوق ااان وأحك ااام الشا اريعةل وه ااو م ااا َّ
اجلظسي والتمييز من جانب السلطاد املاليزية.
 2-3وتدَّعي صاحبة البالغ أيضاً أن عاتهتاا تشاكل انتهاكااً للمااتة  7مان العهادل مقاروءة
باااءقرتان مااع املاااتة  )1(18مظااهل ألن تو ااا ماان اإل ااالم ىل ا ظدو اايةل الااذي تاااره أحكااام
الشريعة يف ماليزيال يعرضها طر الس،ن لدي عوتهتا ىل ماليزيا.
 3-3وتاادَّعي صاااحبة الاابالغ كااذل أن عاتهتااا تشااكل انتهاك ااً للماااتة  7ماان العهاادل مقااروءة
باملاااتت  )1(17و 26مظااهل نااراً ىل أن هويتهااا اجلظسااانية وماهرهااا باادأ كشااوهما يف اايا ،الاادعوي
املقاماة ضادها أماام احملكماة الشارعيةل وهاو ماا يظتها حقهاا يف ا صوصايةل كماا أهناال يف ضاوء وثااائق
هويتها الو ظيةل تُحت،ز مع الرجال يف حالة ااكم بس،ظهال مما يعرضها ملزيد من اءعتداء.
مالحظات الاللة الطوف على المقكولية لاألسس الموضوعية
 1-4ت ااتجمل الدول ااة الط اارفل يف مالحااهت ااا املقر ااة  1تش ا ارين األول/أكت ااوبر 2015ل با ااون
الاابالغ غ ااين مقب ااول أو ب ااال أ ااا موض ااوعي .وتص اايف الدول ااة الطاارف أيض ااً بيع ااة اإلج اراءاد
املظاورة أمام جمل عون الالجا الدامنركي وأ ا ها القانو (.)7
 2-4وويمااا يتعل ااق بوقااائع القض اايةل تق اادم الدولااة الط اارف اارتاً للبيان اااد ال ااا أتلاال ااا ص اااحبة
ال اابالغ أم ااام الس االطاد الدامنركي ااة .وق ااد ذك اارد أهن ااا مل تتح ااول رمسيا ااً ىل ا ظدو ااية ألن ذلا ا غ ااين
مسااموب بااه يف اإل ااالم وألهنااا كاناال ااتواجه مشااكالد مااع الساالطاد اإل ااالمية .وذكاارد صاااحبة
الابالغ يف حادي املقاابالد أن املارة األ اينة الاا احتُ،ازد ويهاا مان جاناب ضابا /الشار ة وأُرغمال
ويهااا علااى ممار ااة اجلااظ الومااوي كاناال يف كااانون األول/تيساامرب 2012ل بيظمااا ذكاارد يف مقابلااة
ءحقااة أن آ اار ماارة احتُ،اازد ويهااا وتعرضاال ويهااا ءعتااداء جظسااي كاناال يف عااام  .2010وذكاارد
ص اااحبة ال اابالغل ويم ااا يتعل ااق بو ااوارهال أهن ااا اااورد ىل تايلظ ااد أكث اار م اان  20م اارة و ىل ااظغاوورة
حنو  15مرة.

__________

()7

4

انا ا اارل يف ه ا ااذا الص ا اادتل ال ا اابالغ رق ا اام 2014/2379ل حس ا ا أم ا ااد ض ا ااد ال ا اادامنركل اآلراء املعتم ا اادة يف  7مت ا ااوز/
يوليه 2016ل الوقراد من  1-4ىل .3-4
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 3-4وتاتجمل الدولااة الطارف بااون صااحبة الاابالغ مل تقاادم أ سااً كاويااة تادعو ىل اءعتقااات بااون
عوتهتا ىل ماليزيا تظته املاتة  7من العهد.
 4-4وويمااا يتعلااق باتعاااءاد صاااحبة الاابالغ مبوجااب امل اوات  17و 18و 26ماان العهاادل تالح ا
الدولااة الطاارف أن صاااحبة الاابالغ تلااتم تطبيااق التزاماااد الدولااة مبوجااب هااذه امل اوات ااار اااادوت
اإلقليمية .وتشين الدولة الطرف ىل أن اتعاءاد صاحبة البالغااد املتعلقاة باءنتهاكااد مبوجاب هاذه
األحك ااام ء تس ااتظد ىل معامل ااة تعرض اال ااا يف ال اادامنرك أو يف أي قل اايم ض ااع لس اايطرهتا الوعلي ااةل
ولذل ء ميكان اعتباار الدولاة الطارف مساقولة عان هاذه اءنتهاكااد املادعاة( .)8ومل يسابق قال لل،ظاة
أن نااارد يف األ ا املوضااوعية لشااكوي تتعلااق برتحياال شااخص شااى انتهاااك أحكااام أ ااري غااين
املاااتت  6و 7ماان العهااد يف الدولااة املسااتقبلة .ولااذل هااب اعتبااار هااذه اءتعاااءاد غااين مقبولااة ماان
حيث املوضوع ومن حيث املكان.
 5-4وويمااا يتعلااق باأل ا املوضااوعية للشااكويل تااتجمل الدولااة الطاارف بااون ترحياال صاااحبة
البالغ ىل ماليزيا لن يعرضها طر حقيقي بون ةضع للمعاملة املظصوص عليهاا يف املااتة  7مان
العهاد .ويشارت /اإلا ل ملاظي تصاريي قاماة مبوجاب املااتة  )1(7مان قاانون األجاناب الادامنركيل
وجوت وف له ما يربره من التعر ءضطهات ودت وشخصي وذي ترجة معيظة من ا طاورة يف
حالة اإلعاتة ىل البلاد األصاليل وأن يكاون ذلا مادعوماً قاائق موضاوعية .وعظاد تقيايم ماا ذا
كان هذا ا وف له ما يربرهل يو ذ اإل يف اءعتبارل يف هلة أمورل املعلوماد املتاحاة املتعلقاة
عن تعر ملتم الل،وء لالضطهات قبل مغاترته لبلده األصلي.
 6-4ومل تق ا اادم ص ا اااحبة ال ا اابالغل يف بالغه ا ااا ىل الل،ظ ا ااةل أي معلوم ا اااد و ا اادتة جدي ا اادة ع ا اان
وض ااعها ل ااالف املعلوم اااد ال ااا اابق أن ق اادمتها وأج ااري اإلا ا تقييما ااً ااا يف  19ك ااانون األول/
تيساامرب  2014و 10آذار/م ااار  2015و 30آذار/م ااار  .2015وقااد نا اار اإل ا ل يف تل ا
القا ارارادل يف أ ا ا الل ،ااوء والوث ااائق الداعم ااة واملعلوم اااد األ ا ااية املقدم ااة م اان ص اااحبة ال اابالغل
مبااا ويهااا وثااائق احملكمااة الشاارعية .و الَّم اإل ا بااون صاااحبة الاابالغ أُجرياال ااا جراحااة لتغيااين نااوع
اجلااظ وبوهنااا احتُ،اازد لو ارتاد زمظيااة قصااينةل مظهااا يف نيسااان/أبريل  .2012ورغاام ذل ا ل مل يقتظااع
اإلا بااون صاااحبة الاابالغ تعرضاال ءعتااداء جظسااي .وأثااارد بياناهتااا املتعلقااة باءغتصاااب قاادراًكبايناً
ماان الش ا ويمااا يتعلااق بااالاروف وعاادت اجلظاااة وعاادت اا اواتيفل واملاادن أو البلااداد الااا وقعاال ويهااا
هااذه اا اواتيف .وعموم ااًل مل هااد اإل ا أي احتمااال ألن تكااون صاااحبة الاابالغ وقعاال ضااحية ااذا
الظااوع ماان اءعتااداء .وويمااا يتعلااق بالتهديااد الااذي ياُادَّعى صاادوره ماان تارة الشااقون اإل ااالمية ب قامااة
تعااوي قانونيااة ضااد صاااحبة الاابالغ يف نيسااان/أبريل 2012ل أكااد اإل ا عاادم اةاااذ أيااة ط اواد
ملتابعة ذل التهدياد مظاذ نيساان/أبريل  2012وأن صااحبة الابالغ ااورد تا ال البلاد و ارجاه عادة
ماراد مظااذ ذلا التاااريخ حااي مغاترهتااا للبلااد يف كااانون الثا /يظاااير  .2014وءحا اإلا أيضااً أن
معا اام اا اواتيف ال ااا أش ااارد ليه ااا ص اااحبة ال اابالغ وقع اال قب اال ع اادة ااظوادل وأن ص اااحبة ال اابالغ
ا تطاعلل ىل حد كبينل أن تيا حياة ميكن تملها يف بلدها األصاليل مباا يف ذلا يف وايل أ ارهتا
__________

()8

تستشهد الدولة الطرف بالسوابق القضائية للمحكماة األوروبياة اقاو ،اإلنساان يف القضاايا

التالياةSoering v. :

the United Kingdom, 7 July 1989, Series A no. 161, para. 88; F. v. the United Kingdom (dec.), no.
17341/03, decision of 22 June 2004; and Z. and T. v. the United Kingdom (dec.), no. 27034/05,
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يف اينامبام حيااث كاناال أمهااا تاعمااً قويااً ااا .و لااص اإلا
ثباد احتمال تعرضها طر اءضطهات يف حالة عوتهتا.

ىل أن صاااحبة الاابالغ مل تااتمكن ماان

اطر ىل وااء هويتهاا
 7-4وتالح الدولاة الطارف أن اإلا ء ياري أن صااحبة الابالغ تُض إ
اجلظسااانية أو الديظيااة لاادي عوتهتااا لتت،ظااب التعاار لالعتااداء .وتالح ا الدول اة الطاارف أيض ااً أن
صاااحبة الاابالغ أ ااربد الشاار ة احملليااة ويتهااا اجلظسااانية والديظيااةل وأهنااا رغاام ذل ا عاشاال حياااة
عاتية تون التعر لالعتداء .وقد أ ذ اإل يف اءعتبارل يف التقييم الاذي أجاراهل حالاة الضاعيف
ا اصة الا تعيشها صاحبة البالغ.
لعليق ييات ب يياحكة ال ييكالغ عل ييى مالحظ ييات الالل يية الط ييوف بش ييأن مقكولي يية ال ييكالغ ل سسي ي
الموضوعية
 1-5ذكاارد صاااحبة الاابالغل يف  5شاابا//ورباير 2015ل أهنااا بيَّظاال علااى حنااو كا خ
ااف وجااوت
أ

قوية تدعو ىل اءعتقات بون عاتهتا ىل ماليزيا تظته املاتة  7من العهد.

 2-5وويمااا يتعلااق ببيااان الدولااة الطاارف الااذي يويااد بااون صاااحبة الاابالغ تلااتم تطبيااق امل اوات 17
و 18و 26ار ااادوت اإلقليمياةل توضاي صااحبة الابالغ أهناا تاتجمل باون جتربتهاا الساابقةل باإلضااوة
ىل املعلوماااد األ ا ااية املتاحااة بشااون وضااع مغااايراد ا ويااة اجلظسااانية يف ماليزيااال تقكااد أن حقوقهااال
بوصااوها امارأةل يف حياااة اصااة ويف حريااة الاادين ااتُظته يف ماليزيااا .وهااذه العواماال جمتمعااة تزيااد ماان
طر تعر صاحبة البالغ للمعاملة أو العقوبة القا ية أو الال نسانية أو املهيظة يف حالة عوتهتا.
 3-5وتالح ا صاااحبة الاابالغ أن جراءهااا جراحااة لتغيااين نااوع اجلااظ وأ ااذها هرموناااد أنثويااةل
باإلضاااوة ىل كااون و ااا يبل ا  170ااظتيمرتاً ووزهنااا  105كيلوغراماااد ومقااا حااذائها 44ل كاال
ذل هعلها تبدو امرأة ضخمة بصورة غين معتاتةل وأن هذا املاهر ا ارجي يثاين الريباة يف كوهناا رجاالً
يرتدي مالب الظسااء .ومان األرجاي أن يكاون ذلا هاو السابب يف تعار صااحبة الابالغ علاى حناو
متك اارر إلج اراءاد التحق ااق م اان هويته ااا م اان جان ااب الش اار ة املاليزي ااةل وأن يعرض ااها جم اادتاً إلج اراءاد
التحقق هاذه .والوشام املر اوم علاى صادرها ويادها اليساري ويهرهاا اياهر أيضااً يف ايا ،جاراءاد
التحقق تل  .وبظاءً على ذل ل تُحال ىل احملكمة الشرعية للظار يف القضية املقامة ضدها.
 4-5وتستشااهد صاااحبة الاابالغ بع ادة تقااارير ملظاماااد حكوميااة وغااين حكوميااة بشااون وضااع
مغ ااايري ا وي ااة اجلظس ااانية يف ماليزي ااا .وبوج ااه اااصل أش ااار تقري اار أعدت ااه مظام ااة هي ااومن راي اات
ووت ا ( )9ىل أن التميي ااز ض ااد مغ ااايري ا وي ااة اجلظس ااانية مظتش اار عل ااى نط ااا ،وا ااع وأن احملكم ااة
اءتاتيااة قااررد يف تش ارين األول/أكتااوبر  2016لغاااء حكاام حملكمااة أقاال ترجااة بعاادم ت ااتورية
أحااد أحكااام الش اريعة يف وءيااة نغااري مسباايالنل وهااو حكاام ها ِّارم ارتااداء مالب ا اجلااظ اآل اار.
ويشاين تقرياار أعدتاه وزارة ا ارجيااة األمريكيااة( )10ىل أن مغاايري ا ويااة اجلظساانية يُتهمااون يف كثااين
من األحيانل مبوجب قانون اجلظيل بارتكاب  .لوك غين ءئق .وقد ُُيكام علايهم بالغراماةل وقاد
ُُيكم عليهم يف حالة تكرار اإلتانة بالس،ن ملدة تصل ىل ثالثة أشهر.

__________

()9
()10
6
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المسائل لاإل واءات المطولحة على اللجنة

الظار يف املقبولية
 1-6قباال الظااار يف أي اتعاااءاد تاارت يف بااالغ مااال هااب علااى الل،ظااةل ووقااً للماااتة  93ماان
تقرر ما ذا كان البالغ مقبوءً مبوجب الربوتوكول اء تياري.
ناامها الدا ليل أن إ

 2-6وقد تو إكدد الل،ظةل ووقاً ملا تقتضيه املاتة ()2(5أ) من الربوتوكول اء تيااريل مان أن
املسولة نوسها ليسل قيد البحث يف اار جاراء آ ار مان جاراءاد التحقياق الادويل أو التساوية
الدولية.
 3-6وتالح ا الل،ظ ااة اتع اااء ص اااحبة ال اابالغ أهن ااا ا ااتظودد هي ااع اابل اءنتص اااف احمللي ااة
الوعالة املتاحة ا .وناراً ىل عادم باداء الدولاة الطارف أي اعارتا يف هاذا الصادتل تاري الل،ظاة
أن متطلباد املاتة ()2(5ب) من الربوتوكول اء تياري قد ا توويل.
 4-6وتاايل الل،ظااة علم ااً باتعاااء صاااحبة الاابالغ أن عوتهتااا ىل ماليزيااا تعرضااها طاار الساا،ن
بساابب تو ااا املاادعى ىل ا ظدو اايةل وهااو مااا اااليف املاااتة  7ماان العهاادل مقااروءة باااءقرتان م اع
املاتة  )1(18مظهل حيث تار أحكام الشريعة املطبقة يف ماليزيا التحول عن الدين .ومع ذل ل
تالح ا الل،ظااة واااتة الدولااة الطاارف بااون صاااحبة الاابالغ أبلغاال الساالطاد الدامنركيااة بوهنااا مل تتحااول
رمسيااً ىل ا ظدو ااية .ويف هااذا الصاادتل أيضااًل مل تقاادم صاااحبة الاابالغ ىل الل،ظااة أي تواصاايل بشااون
تو ااا املاادعىل أو بشااون عواقبااه .ومل تاازعم صاااحبة الاابالغ أن القضااية الااا اتعاال أهنااا أُقيماال ضاادها
أمام احملكمة الشرعية يف ميالكا تتعلق باعتظاقها ا ظدو ايةل أو أهناا تعرضال لالضاطهات نتي،اة لتحو اا
عن تيظهال ومل تقدم أي تواصيل بشاون ا طار احملتمال و بيعاة هاذا اءضاطهات يف حالاة عوتهتاا .وبظااءً
علااى ذل ا ل تسااتظتجمل الل،ظااة أن هااذا اءتعاااء ء تدعمااه أتلااة كاويااةل ولااذل تعلاان عاادم مقبوليتااه
عمالً باملاتة  2من الربوتوكول اء تياري.
 5-6وتالح ا الل،ظااة احت،ااا الدولااة الطاارف بااون صاااحبة الاابالغ تلااتم تطبيااق املاااتت 17
و 26من العهد ار اادوت اإلقليمية .وتالح الل،ظةل مع ذلا ل أن صااحبة الابالغ أوضاحل أن
اتعاءاهتا أماام الل،ظاة تساتظد أ ا ااً ىل املااتة  7وأن املخاا ر الاا هتادت حقوقهاا مبوجاب املااتت 17
و 26تقكااد تزايااد طاار تعرضااها ملعاملااة أو عقوبااة قا ااية أو ء نسااانية أو مهيظااة يف حالااة عوتهتااا ىل
ماليزياا .ولااذل تااري الل،ظااة أن اتعاااءاد صاااحبة الاابالغ مبوجااب املاااتت  17و 26ء ميكاان وصاالها
عن اءتعاءاد املقدمة مبوجب املاتة 7ل الا هب البل ويها من حيث األ املوضوعية.
 6-6وتالح الل،ظة ح،ة الدولة الطرف بون اتعاءاد صاحبة البالغ مبوجاب املااتة  7مان
العهااد ء تاادعمها أتلااة كاويااة .ومااع ذل ا ل تالح ا الل،ظااة أن صاااحبة الاابالغل بوصااوها مغااايرة
للهويااة اجلظسااانيةل تظتمااي ىل جمموعااة شااديدة الضااعيف يف ماليزيااال وتالحا أيضااً اتعاااء صاااحبة
الاابالغ تعرضااها املتكاارر لالحت،اااز واءعتااداء اجلظسااي بساابب ماهرهااا وهويتهااا اجلظسااانية اللااذين
ء يطابق ااان وث ااائق هويته ااا و الو ااان أحك ااام الشا اريعةل وأهن ااا احت ،اال ب ااون عوتهت ااا ىل ماليزي ااا
تعرض ااها ط اار املزي ااد م اان التح اارل واءعت ااداء م اان جان ااب الش اار ة .ول ااذل ت ااري الل،ظ ااة أن
صاحبة البالغ قدملل ألغرا املقبوليةل أتلة كاوية تدعم اتعاءاهتا مبوجب املاتة  7من العهادل
مقروءة باءقرتان مع املاتت  )1(17و 26مظهل ا تظاتاً ىل هويتها اجلظسانية.
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 7-6ويف ضااوء مااا اابقل تعلاان الل،ظااة أن الاابالغ مقبااول يف حاادوت مااا يثااينه ماان مسااائل يف
ار املااتة  7مان العهادل مقاروءة بااءقرتان ماع املااتت  )1(17و 26مظاهل وتظتقال ىل الظاار يف
أ سه املوضوعية.

الظار يف األ

املوضوعية

 1-7نا اارد الل،ظ ااة يف ال اابالغ يف ض ااوء هي ااع املعلوم اااد ال ااا ق اادمها ليه ااا الطرو ااانل ووقا ااً
للماتة  )1(15من الربوتوكول اء تياري.
 2-7وتالح الل،ظاة اتعااء صااحبة الابالغ أهناال يف حالاة عوتهتاا ىل ماليزياال اتواجه طار
التعر للعظيف اجلظسي على يد الشر ة املاليزية بسبب هويتها اجلظساانية .وتشاين صااحبة الابالغ
ىل أن ماهرهااال بااالظار ىل ارتاادائها مالبا نسااائية و جرائهااا جراحااة لتغيااين نااوع اجلااظ وتلقيهااا
هرمون اااد أنثوي ااةل ء يط ااابق وث ااائق هويته ااال وه ااو م ااا أتي ىل احت،ازه ااا ع اادة ما اراد وتعرض ااها
للعظيف اجلظسي على يد الشار ة املاليزياة واهتامهاا ئارائم مبوجاب أحكاام الشاريعة املطبقاة يف وءياة
ميالكال وهو ما ميكن أن يقتي ىل ااكم عليها بالغرامة أو بالس،ن ملدة تصل ىل اتة أشاهر.
وتاادعي صاااحبة الاابالغ أن ماان املاارجي أن يعرضااها ماهرهااا إلج اراءاد تقااق مسااتمرة يف حالااة
عوتهتااا ىل ماليزيااال بااالظار ىل جتربتهااا السااابقة والساايا ،العااام لت،اارمي واضااطهات مغااايراد ا ويااة
اجلظسااانية علااى الظحااو الااذي أكدتااه تقااارير توليااة قاادمتها صاااحبة الاابالغل وأن األوشااام املر ااومة
على جسمها تزيد من طر حالتهاا ىل احملكماة الشارعية .وتشاين صااحبة الابالغ ىل أن هويتهاا
كشيف يف يا ،القضاية املقاماة ضادها أماام احملكماة الشارعية يف ميالكاال وهاو
اجلظسانية بدأد تُ َ
م ااا يظته ا ا حقه ااا يف ا صوص ااية .وتش ااين أيض ا ااً ىل أهن ااال ا ااتظاتاً ىل وث ااائق هويته ااا الو ظي ااةل
تُحت،ز يف حالة ،ظها مع الرجالل مما يعرضها ملزيد من اءعتداء.

 3-7وت ااذ إكر الل،ظ ااة ب ااالوقرة  12م اان تعليقه ااا الع ااام رق اام  )2004(31بش ااون بيع ااة اءلتا ازام
القانو العام املورو على الدول األ راف يف العهدل وهو التعليق الذي تشين ويه ىل التازام الادول
األ راف بعدم تسليم شخص أو بعاته أو رته أو راجه بطريقة أ ري من قليمهال ن وجادد
أ ا ا قوي ااة ت اادعو ىل اءعتق ااات بوج ااوت ط اار حقيق ااي لوق ااوع ض اارر ء ميك اان ج ااربهل عل ااى الظح ااو
املظص ااوص علي ااه يف امل اااتة  7م اان العه ااد ال ااا تا اار املعامل ااة أو العقوب ااة القا ااية أو الال نس ااانية أو
املهيظااة .وأشااارد الل،ظااة أيضااً ىل أن ا طاار هااب أن يكااون شخصااياً وأن يطبااق مسااتوي عا خ
اال ماان
ُ
الص ارامة يف متحاايص وجاهااة األ ااباب الااا تثباال وجااوت احتمااال حقيقااي للتعاار لضاارر ء ميكاان
جربه( .)11وتذ إكر الل،ظة كذل مبا ذهبل ليه يف اجتهاتاهتا القضائية السابقة مان أناه يظبغاي عطااء
وزن كبااين للتقياايم الااذي جتريااه الدولااة الطاارفل وبااون ا تصاااص مراجعااة الوقااائع واألتلااة أو تقييمهااا
لتحديد ما ذا كان هذا ا طر قائمااً( )12يقاع عمومااً علاى عااتق أجهازة الدولاة الطارفل ماا مل يتبا
أن ذل التقييم كان تعسوياً بشكل واضي أو يصل ىل مستوي نكار العدالة(.)13
__________

( )11اناارل ماثالًل

communications No. 2007/2010, X v. Denmark, Views adopted on 26 March 2014,

para. 9.2; No. 692/1996, A.R.J. v. Australia, Views adopted on 28 July 1997, para. 6.6; and No.

.1833/2008, X v. Sweden, Views adopted on 1 November 2011, para. 5.18
( )12انار .communication No. 1957/2010, Z.H. v. Australia, Views adopted on 21 March 2013, para. 9.3
( )13املرجع نوسه.
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 4-7ويف هااذه القضاايةل تالح ا الل،ظااة أن الدولااة الطاارف تس الِّم بااون صاااحبة الاابالغ غاايند
نااوع جظسااها وبوهنااا قااد تكااون احتُ،اازد يف املاضااي .ومااع ذل ا ل أجاارد تائاارة ا ،اارة الدامنركيااة
وجمل عون الالجا ترا ة تقيقة ءتعااءاد صااحبة الابالغ وللادءئل املقدماةل ولكان تبا ماا
أن اءتعاااءاد املتعلقااة باءحت،ااازل وبشااكل اااص اءعتااداء اجلظساايل تاادعمها أتلااة ضااعيوة وغااين
متسااقة يف عاادت ماان األ ا ل مبااا ويهااا عاادت وزماان ومكااان اااواتيف املاادعاةل وعاادت اجلظاااة .ويف هااذا
الصاادتل تالحا الل،ظااة أن صاااحبة الاابالغ وصااول تلا اااواتيف يف بالغهااا بطريقااة عامااة .وويمااا
يتعلاق بااإلجراءاد اجلظائياة املاادعى اةاذهاا ضاد صااحبة الابالغ مبوجاب أحكاام الشاريعةل وهتدياادها
بالسا،ن يف عاام  2012نتي،اة لاذل ل ا اتعر اإلا أيضااً وثاائق احملكماة الشارعية الاا قادمتها
ص اااحبة ال اابالغل ولكظ ااه ءحا ا أن ال ااتهم املوجه ااة ليه ااا مل تُت ااابع مظ ااذ نيس ااان/أبريل 2012ل وأن
ص اااحبة ال اابالغ اااورد ع اادة ما ارادل مظ ااذ ذلا ا الت اااريخ ح ااي مغاترهت ااا الظهائي ااة للبل ااد يف ك ااانون
الثا /يظاااير 2014ل ىل ااار البلااد تون مواجهااة أي صااعوبادل وأهنااا مل ُتت،ااز أو تتعاار ألي
شااكل ماان أشااكال املضااايقة أثظاااء ذلا  .ويف ضااوء هااذه الاارحالد ىل ااار البلاادل شا َّاك اإلا
أيضاً يف اتعاء صاحبة البالغ أن بب تو رها يف مغاترة البلد حي كانون الثا /يظاير  2014هاو
اوتقارها ىل الو ائل املالية.
 5-7وتالحا ا الل،ظ ااة أن ص اااحبة ال اابالغ مل ت اادت أي خمالو اااد يف عملي ااة اة اااذ القا ارار أو أي
عاماال طاار مل تو ااذه االطاد الدولااة الطاارف يف اءعتبااار علااى حنااو االيم .ورغاام عاان صاااحبة
الاابالغ يف ا ااتظتا االطاد ا ،اارة الدامنركيااةل و هنااا مل تبا كياايف كاناال اإلجاراءاد املتخااذة أمااام
هذه السلطاد تعسوية أو مبثابة نكار العدالة.
 6-7ويف ضا ااوء ما ااا تقا اادمل ء ميكا اان لل،ظا ااة أن تسا ااتظتجمل أن عا اااتة صا اااحبة الا اابالغ ىل ماليزيا ااا
تشاكل انتهاكااً اقوقهااا مبوجااب املاااتة  7ماان العهاادل مقااروءة باااءقرتان مااع املاااتت  )1(17و26
مظه.
 -8والل،ظااةل ذ تتصاارف مبوجااب الوقاارة  4ماان املاااتة  5ماان الربوتوكااول اء تياااريل تااري أن
عاتة صاحبة البالغ ىل ماليزيا لن تظته حقوقها مبوجب املاتة  7من العهدل مقروءة باءقرتان ماع
املاتت  )1(17و 26مظه.
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