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  املرفق

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجب الربوتوكول         قرار      
    االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            

  )الدورة اخلمسون(

  بشأن    

  *٢٦/٢٠١٠البالغ رقم     

     متثلـها احملاميـة   ( هّريرا ريفـريا     غوادالويبالسيدة    :املقدم من
  ) راشيل بيناروش

  صاحبة البالغ  :املدعى أنه ضحيةالشخص 
  كندا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١٥  : البالغ تقدميتاريخ
   ٢٠١١أكتوبر / األولتشرين ١٨  :تاريخ اعتماد القرار

 من اتفاقية   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         
  ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،القضاء عل

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ يف وقد اجتمعت  

 :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    

، هي غوادالويب هّريرا ريفريا، وهي   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١٥صاحبة البالغ، املؤرخ      ١-١
كسيك ينتهك  وهي تزعم أن ترحيلها من كندا إىل امل       . ١٩٧٦مواطنة مكسيكية ولدت عام     

__________ 

 أكـار، الـسيدة نيكـول      ةالسيدة عائشة فريد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف فحص هذا البالغ          *  
 أوري، السيدة باربرا بيلي، السيدة أولينـدا        أميلني، السيدة ماغاليس أروتشا دومينيغويش، السيدة فيلويت      

اري، السيدة يوكو    كدّ -بوباديا، السيد نيكالس برون، السيدة نائلة جرب، السيدة روث هالربين            - باريريو
 دي الفيغا، السيدة براميال باتني، السيدة سـيلفيا         موريوهياشي، السيدة عصمت جهان، السيدة سوليداد       

هرة راسخ، السيدة بتريشيا شولتز،     النة بريس، السيدة فيكتوريا بوبسكو، السيدة زُ      بيمنتيل، السيدة ماريا هي   
  .السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسيدة زو جياوكياو
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    مـن  ) أ(، والفقـرة    ٢من املادة   ) د(و) ج(و) ب(و) أ( والفقرات   ١حقوقها مبوجب املادة    
املـسماة بعـده    ( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ٢٤ واملادة   ٥املادة  

ياري حيز  وقد دخلت االتفاقية وبروتوكوهلا االخت    . ومتثل حماميةٌ صاحبة البالغ   "). االتفاقية"
تـشرين   ١٨ ويف   ١٩٨١ديـسمرب   /كانون األول  ١٠النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف يف       

  .، على التوايل٢٠٠٢أكتوبر /األول
 مـن   ٥ مـن املـادة      ١وطالبت صاحبة البالغ بتدابري محاية مؤقتة، وفقاً للفقـرة            ٢-١

  .الربوتوكول االختياري
جنة إىل الدولة الطرف عدم ترحيـل  ، طلبت الل٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٤ويف    ٣-١

، إىل املكسيك ما دامت قضيتها      .ه. ر. ود. ه. ر. أ. صاحبة البالغ وطفليها القاصرين، ك    
  .معروضة على اللجنة

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ    

فقـد  .  سـنة  ١٢تزعم صاحبة البالغ أهنا تعرضت للعنف الزوجي ملدة تزيد عن             ١-٢
 ١١وقِدمت األسرة إىل كنـدا يف       .  وُرزقت بطفلني  ١٩٩٦ أغسطس/آب ١٦تزوجت يف   

وُرفض . )١(٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢١ وطلبت منحها مركز الالجئ يف       ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 ٢٣ويف  .  على أساس أنـه يفتقـر إىل املـصداقية         ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١١طلبها يف   

 منح مركز الالجئ الذي قّدمته     ، ُرفض طلب املراجعة القضائية لقرار رفض      ٢٠٠٨يوليه  /متوز
  .األسرة إىل احملكمة االحتادية الكندية

يف الفترة ما بني تاريخ قرار رفض طلب اللجوء وتـاريخ        (٢٠٠٨أبريل  /نيسانويف    ٢-٢
، وبعد حادث العنف الزوجي والتعرض طيلة سنوات لإلساءة         )رفض طلب املراجعة القضائية   

ك والواليات املتحدة األمريكية مث يف كندا، بلّغت صاحبة البدنية والنفسية واجلنسية يف املكسي
    وجلأت إىل مأوى للنـساء يف مونتريـال       .  وانفصلت عن زوجها   )٢(البالغ الشرطة باحلادث  

مـساعدة  "وقّدمت مجعية نسائية ُتدعى     . ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١إىل  أبريل  /نيسان ٢٥من  
طر الذي تتعرض له هي وولداها علـى يـد          ، اقتناعاً منها مبعاناة صاحبة البالغ وباخل      "املرأة

 ١يف  " تقييم للمخاطر قبل الترحيـل    "زوجها، طلباً بامسها إىل دائرة اهلجرة الكندية إلجراء         
 بـدافع   ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٧، وطلباً آخر يف     ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

 إفادة لصاحبة الـبالغ  هبذا الطلب األخري" مساعدة املرأة"وأرفقت مجعية  . اإلنسانية والشفقة 

__________ 

استند طلُب اللجوء الذي قدمته األسرة إىل ادعاءات زوج صاحبة البالغ السابق اليت مفادها أنـه تعـرض                   )١(
عم وجبات خفيفة كان قد افتتحه وأنه تعرض لتهديدات إضـافية   لالبتزاز من جانب الشرطة فيما يتعلق مبط      

 .من أسرة شخص كان قد قتله يف حادثة سري
 .دون تقدمي شكوى ضده )٢(
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وقّدمت أيضاً تقريراً ألحد    . وصفت فيها حياهتا مع زوجها وما عانته من عنف هي وطفالها          
األخصائيني االجتماعيني يتضّمن مالحظاته بشأن صاحبة البالغ وطفليها وتقييمـه للتـأثري            

 وبناًء على سلوك زوج صـاحبة الـبالغ، وتـاريخ العنـف،           . السليب للعنف الذي عانوه   
، خلـصت   )٣(والتهديدات باملوت، وعدم توفر محاية كافية من جانب الدولة يف املكـسيك           

وقـد  . إىل أن صاحبة البالغ وطفليها معرضون للخطر يف املكسيك        " مساعدة املرأة "مجعية  
ُرفض الطلب املقدم بدافع اإلنسانية والشفقة على أساس أن صاحبة البالغ وطفليهـا لـن               

  .ة أو غري مربَّرة أو مفرطة إذا ما كُتبت هلم العودةيتعرضوا حملنة غري عادي
، هدد زوج صاحبة البالغ هذه األخرية بقتلها إذا         ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين ويف    ٣-٢

والتمست صاحبة البالغ املساعدة من شرطة مونتريـال        . مل ترجع إليه، كما هدد باالنتحار     
ناً وأحالته إىل ذوي االختصاص إلجراء      اليت اعتقلته على الفور عندما وجدت يف حوزته سكّي        

وبعد شهر من ذلك، متكّن زوج صاحبة البالغ من معرفة املأوى الذي جلـأت            . تقييم نفسي 
إليه هي وطفالها واتصل باألخصائي االجتماعي املسؤول زاعماً أنه صـديق لألسـرة وأن              

ملـأوى ذريعـة    صاحبة البالغ تكذب، وأهنا مل تتعرض قط للعنف الزوجي، وأهنا تستخدم ا           
وهذه املعلومات جديدة كلها ومل تقدَّم إىل دائرة اهلجرة الكندية يف طلـب             . للبقاء يف كندا  

تـشرين  تقييم املخاطر قبل الترحيل وال يف الطلب بدافع اإلنسانية أو الشفقة اللذين قُّدما يف               
  .٢٠٠٨أكتوبر /األول

كندية زوج صاحبة البالغ    ، رّحلت السلطات ال   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١٦ويف    ٤-٢
، طلّقت صاحبة البالغ زوجها وحصلت علـى        ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٣ويف  . إىل املكسيك 

ويقول أفراد من أسرة صاحبة البالغ إن زوجها، منذ أن          . احلضانة القانونية لطفليها القاصرين   
 مـرتل  ، ُشوِهَد مرات عديدة وهو يراقـب ٢٠٠٩يناير /كانون الثاينُرّحل إىل املكسيك يف   

وتؤكد صاحبة الـبالغ أن  . صاحبة البالغ يف لوس رّيس دي الباث، حيث يسكن هو أيضاً  
هذا األمر، إىل جانب التهديدات باملوت اليت أطلقها يف السابق، يدل على أنه ينتظرهـا وأن                

  .سالمتها ستتعرض للخطر إذا ما أعيدت إىل املكسيك
 البالغ املتعلق بتقييم املخاطر قبل      ، ُرفض طلب صاحبة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠ويف    ٥-٢

أن صاحبة البالغ مل تثبت     ) أ: (وأكد القرار أموراً منها   . الترحيل واملستند إىل العنف الزوجي    
أهنا مـن أسـرة كـبرية يف        ) ب(أن السلطات املكسيكية غري قادرة على توفري احلماية هلا؛          

 يف مدينة أخرى يف املكسيك،      املكسيك تستطيع مساعدهتا وطفليها على االستقرار من جديد       
أنه، على الرغم من أن اإلساءة الزوجية مشكلة واسـعة          ) ج(بعيداً عن مكان إقامة زوجها؛      

االنتشار يف املكسيك، تتاح للنساء اللوايت يتعرضن للعنف ُسبل مساعدة منها تقدمي شكوى             
  .إىل الشرطة أو اللجوء إىل مأوى

__________ 

 العنف داخـل    -كفاح املرأة من أجل السالمة والعدالة       "استناداً إىل تقرير من منظمة العفو الدولية عنوانه          )٣(
 .٢٠٠٨أغسطس / آب١، الصادر يف "األسرة يف املكسيك
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 ُرفض طلب صاحبة البالغ املقـدم بـدافع         ،٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٢٧ويف    ٦-٢
وخلص موظـف   . اإلنسانية والشفقة للحصول على إقامة دائمة استناداً إىل العنف الزوجي         

دائرة اهلجرة الذي نظر يف طلبها إىل أن صاحبة البالغ وطفليها لن يتعرضوا حملنة غري مـربَّرة                 
حبة البالغ التماس احلماية يف أحـد       أنه بإمكان صا  ) أ: (وال مفرطة نظراً إىل األسباب التالية     

أهنا ليست مضطرة إىل العودة إىل مرتهلا السابق يف لوس ريـس            ) ب(املالجئ يف املكسيك؛    
دي الباث حيث يقطن زوجها أيضاً، فيمكنها أن ختتار اإلقامة يف مكان آخر يف املكسيك؛               

أن الدولة توفر احلماية    ) د(أن طفليها مل يتأثرا بالوضع ويبدو أهنما وطّنا نفسيهما عليه؛           ) ج(
. لضحايا العنف الزوجي يف املكسيك حيث ُسّنت قوانني جديدة حلماية النساء من العنـف             

، رفضت احملكمة االحتادية التماس اإلذن الذي قّدمتـه         ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ويف  
ع اإلنـسانية   صاحبة البالغ إلجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر بشأن طلبها املقدم بـداف           

  . بوقف الترحيل٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥وأمرت احملكمة االحتادية يف . والشفقة
، دفعت القراراُت السلبية اليت اختذهتا كندا يف قضية صاحبة          ٢٠١٠مارس  /آذارويف    ٧-٢

البالغ وغريها من النساء املكسيكيات اثنني من األخصائيني االجتماعيني الكنديني إىل السفر            
ىل املكسيك ملعاينة الوضع على الطبيعة، فخلصا إىل أن الدولة ال توفر محاية كافية للنـساء                إ

        ومن مجلة النتائج املعروضة يف هـذا التقريـر أنـه          . )٤(الالئي يتعرضن للضرب يف املكسيك    
سة ال يوجد سوى عدد قليل من املآوي، وأن القبول فيها ليس تلقائياً، وأنه ال تؤمَّن هلا حرا                

جيدة، وأن األزواج كثرياً ما يهامجوهنا، وأن الشرطة قلّما تتدخل يف حاالت العنف املـرتيل               
، وأن العنف الزوجي متأصِّل يف اجملتمع املكسيكي، وأن الـسلطات           "شأناً عائلياً "باعتبارها  

  .املكسيكية تتغاضى عنه، وأن مرتكبيه ال ُيحتجزون أو يعاقَبون إالّ نادراً
، ُرفض طلب املراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن الطلب         ٢٠١٠يونيه  /يران حز ١ويف    ٨-٢

 ٢٠١٠يونيـه   /حزيران ٢٥وقُدم يف   . املقدم بدافع اإلنسانية والشفقة الذي قّدمته صاحبة البالغ       
  .طلب ثاٍن إلجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل

كسيك ونظراً إىل ضـعف   وتؤكد صاحبة البالغ أهنا ستضطر، يف حال ترحيلها إىل امل           ٩-٢
وسائلها املالية، إىل العودة مع طفليها إىل مرتل األسرة يف لوس رّيس دي الباث حيث ينتظرها                

. وقد كانت تعيش هي وزوجها مع والديها يف ذلك املرتل، حىت قبل وصوهلا إىل كندا              . زوجها
ا خيار سـوى    وإذا أُكرهت على السكن يف مكان آخر خوفاً على سالمتها، فلن يكون أمامه            

وهلـذه  . العيش يف الشارع مع طفليها ألنه ليس لديها أقارب يف مكان آخـر يف املكـسيك               
  .)٥(األسباب، تشدد صاحبة البالغ على أهنا معرضة خلطر كبري إذا ما مت ترحيلها إىل املكسيك

__________ 

    / آذار ٣١ إىل   ١٥دراسة ميدانية أُجريـت مـن       ". النساء يف املكسيك ما زلن ينتظرن احلماية من العنف        " )٤(
 .٢٠١٠مارس 

، وإىل  ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٦، آراء اعُتمـدت يف      يلدرمي ضد النمسا  ،  ٦/٢٠٠٥تشري إىل البالغ رقم      )٥(
، اعُتمد قرار   ى وآيرلندا الشمالية  ضد اململكة املتحدة لربيطانيا العظم    . ف. س. ن،  ١٠/٢٠٠٥البالغ رقم   

 .٢٠٠٧مايو / أيار٣٠عدم املقبولية يف 
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 وفيما يتعلق بطفلي صاحبة البالغ القاصرين اللذين سُيبَعدان معها إىل املكسيك إذا             ١٠-٢
ما ُرحلت، فإهنا تشدد على أهنما سيعانيان الكثري إذا ما حدث هلا مكروه، وأنه ينبغي إيـالء          

وقد شهد الطفالن بالفعل العنف الذي تعّرضت له أمهما         . مصاحلهما الفضلى العناية الواجبة   
لسنوات، وسيسّبب هلما العنف اإلضايف الذي قد تتعرض له يف حال إعادهتم ضرراً فادحـاً،               

 عن اقتالعهما من كندا حيث يشعرون باألمان وانتقاِلهما إىل مأوى غري آمن، علـى               فضالً
ويرجَّح أن  . فرض أنه سيتم قبول األسرة يف مأوى، وقد ال يكون املأوى متوفراً يف املكسيك             

يضطر الطفالن إىل االنتقال مع أمهما للعيش يف مدينة أخرى يف املكسيك بعيداً عن األصدقاء     
 آِخر طلـب  ٢٠١٠يونيه / حزيران ١د كان لرفض سلطات الدولة الطرف يف        وق. واألقارب

وهـي تـزعم أن     . تقدمت به صاحبة البالغ إلجراء مراجعة قضائية تأثري سليب على طفليها          
  .)٦(الدولة الطرف مل تضع يف اعتبارها مصاحل طفليها الفضلى

  الشكوى    

ها إىل املكـسيك، سـوف تتـيح        تزعم صاحبة البالغ أن الدولة الطرف، بترحيلها إيا         ١-٣
  .  من االتفاقية٢٤واملادة ) أ(٥واملادة ) د-أ(٢ واملادة ١للمكسيك انتهاك حقوقها مبوجب املادة 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    

، يف  ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٦تطعن الدولة الطرف، يف رسالتها املؤرخة         ١-٤
 البالغ تسعى ببالغها إىل تطبيق االلتزامات املنصوص عليهـا          مقبولية البالغ قائلةً إن صاحبة    

وتفيد الدولة الطرف بأن    . مبوجب االتفاقية بصورة خترج عن نطاق الوالية القضائية الوطنية        
وبالتايل، فإن اللجنة   . ادعاءات صاحبة البالغ املتعلقة باالنتهاك تتصل باملكسيك وليس بكندا        

هاكات املزعومة فيما يتصل بكندا وإن البالغ يتعارض مـع          ال متلك اختصاص النظر يف االنت     
  .أحكام االتفاقية

وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحبة البالغ ُتسند بالغها إىل نفس القصة واألدلة          ٢-٤
والوقائع اليت سبق أن ُعرضت على املسؤولني الكنديني واليت وجد تقييم املخاطر الذي أجراه              

ملستقلة، يف كلتا احلالتني، أهنا ال تدعو لالستنتاج بأن صاحبة البالغ           اخلرباء وإحدى احملاكم ا   
ستتعرض خلطر شخصي كبري إذا أُعيدت إىل املكسيك، مراعيان يف ذلك املصاحل الفـضلى              

وتشدد الدولة الطرف على أنه جيوز يف كندا االستناد إىل االضـطهاد      . لطفلي صاحبة البالغ  
ك العنف املرتيل، كأساس للمطالبة مبركز الالجئ، وعلى أن القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذل      

موظفي تقييم املخاطر قبل الترحيل مدربون خصيصاً على كيفية حتديد وتقييم املخاطر الـيت              
يتعرض هلا على وجه التحديد ضحايا العنف املرتيل بوصفهم فئة اجتماعية حتظى باحلمايـة،              

__________ 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية وكـذلك إىل الـبالغ رقـم                 ٢٤تشري إىل املادة     )٦(
 ٢٩، املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، اعُتمـدت اآلراء يف      خبتياري ضد أستراليا  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢
 .٢٠٠٣أكتوبر / األولتشرين
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بارات اجلنسانية وضعها جملس اهلجرة والالجـئني       وباالستناد إىل مبادئ توجيهية بشأن االعت     
بـديل الرحلـة    "لتقييم شكاوى االضطهاد القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلـك تقيـيم              

  .، كما هو الشأن يف حالة صاحبة البالغ)٧("الداخلية
أما الطلب الذي قُدم باسم صاحبة البالغ وطفليها إلجراء تقييم للمخـاطر قبـل                ٣-٤

    استند إىل خطر تعرضها للعنف املرتيل إذا أُعيدت إىل املكسيك، فقد ُرفـض            الترحيل، الذي   
 ألن صاحبة البالغ مل ُتثبت، برجحان الدليل، أهنا ستتعرض هي           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠يف  

وطفالها خلطر االضطهاد أو التعذيب أو التهديد باملوت أو املعاملة القاسية أو غري العادية إذا               
وقبل الوصول إىل هذا االستنتاج، نظر املوظف املسؤول عـن تقيـيم            . سيكأُعيدت إىل املك  

املخاطر قبل الترحيل يف احلماية اليت ميكن أن تتوفر هلا يف املكسيك، فخلص إىل أهنا مل تقدم                 
وبّين املوظف أيضاً، لدى تقدير انعدام      . أدلة ساطعة وُمقنعة ُتثبت عدم كفاية احلماية املتوفرة       

 االضطهاد أو التهديد باملوت الذي ستتعرض له صاحبة البالغ وطفالها يف            خطر التعذيب أو  
 مخسة  -حال اإلعادة إىل املكسيك، أن لدى صاحبة البالغ شبكة عائلية كبرية يف املكسيك              

 وأن يف مقدورها أن تستقر يف مكان آخر من البلد           -أشقاء وشقيقات باإلضافة إىل والديها      
. ة مدينة مكسيكو مل تعش فيه من قبل جتّنباً لتهديد زوجهـا           أو حىت يف مكان آخر من منطق      

 يف املائة مـن النـساء يف      ٥٠وبّين املوظف أيضاً أنه بالرغم من استمرار العنف ومن تعرض           
املكسيك للعنف، حسب اإلحصائيات، فإن هناك تدابري خمتلفة ميكن أن تلجأ إليها النـساء              

 شكاوى إىل الشرطة أو اللجوء إىل املـآوي         الالئي يتعرضن للعنف، ومنها باخلصوص تقدمي     
وترى الدولة الطرف أن بالغ السيدة ريفريا يستند     . املخصصة للنساء الالئي يتعرضن للضرب    

بالدرجة األوىل، على ما يبدو، إىل عدم موافقتها على النتائج اليت مت اخللوص إليها، وتـذكِّر                
دلة ما مل يتضح جبالء أن تقييم احملاكم احمللية         بأن اللجنة ليست معنية بإعادة تقييم الوقائع واأل       

وتقول الدولة الطرف إن املواد اليت قدمتها صـاحبة         . حد إنكار العدالة  بلغ  كان تعسفياً أو    
  .البالغ ال ميكن أن تؤيد استنتاجاً مفاده أن القرارات احمللية تشوهبا شائبة من هذا القبيل

ولة الطرف دعماً ملا قالته من وجوب اعتبار الـبالغ  أّما احلجة الثانية اليت قدمتها الد     ٤-٤
فقد ادعت صاحبة   . غري مقبول فتتعلق بعدم سريان االتفاقية عليها خارج حدودها اإلقليمية         

". بإتاحتها اجملال للمكسيك النتهاك حقوق صاحبة الـبالغ "البالغ أن كندا تنتهك االتفاقية   
مسؤولة عن أي انتهاك حلقوقها املنصوص عليها وترى الدولة الطرف أنه ال ميكن اعتبار كندا     

يف االتفاقية قد حيدث يف املكسيك بعد إعادهتا إىل ذلك البلد وإالّّ فإن ذلك سيعين ضمناً أنه                 
يقع على عاتق كندا التزام مباشر مبوجب االتفاقية بعدم ترحيلها نظراً إىل وجود احتمال كبري               

وتـشري الدولـة    .  التزام مل تنص عليه االتفاقيـة       وهو ،ألن تتعرض للتمييز يف بلدها األصلي     

__________ 

بّينت خمتلف الدوائر اليت نظرت يف طلبات صاحبة البالغ أن هلذه األخرية شبكة عائلية كبرية يف املكسيك،                  )٧(
وأن بإمكاهنا أن تستقر يف مكان آخر من البلد، أو حىت يف مكان آخر من منطقة مدينة مكسيكو مل تعـش                     

 .فيه من قبل، حبيث تتجّنب هتديد زوجها



CEDAW/C/50/D/26/2010 

GE.11-47507 8 

 اليت تبّين فيها اللجنة أن      )٨()١٩٩٢( الصادرة عن اللجنة     ١٩الطرف إىل التوصية العامة رقم      
العنف القائم على نوع اجلنس شكل من أشكال التمييز ميكن أن يعيق أو يقّوض متتع املـرأة                 

 احلياة، أو احلق يف األمن الشخصي أو احلق         حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مثل احلق يف      
يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إال أهنا تشّدد                
على أهنا ليست مسؤولة إال عن االلتزامات جتاه األفراد اخلاضعني لواليتها القضائية وال ميكن              

 حيصل يف والية قضائية لدولة أخرى، حىت لو اسـتطاعت           أن ُتعترب مسؤولة عن التمييز الذي     
صاحبة البالغ أن ُتثبت أهنا ستتعرض لتمييز خيالف أحكام االتفاقية بسبب العنف القائم على              

ويف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو          . نوع اجلنس يف املكسيك   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ٧ و ٦الالإنسانية أو املهينة ويف املادتني      

أحكاٌم تنص صراحةً على التزامات قانونية متنع الترحيل إىل مكان ميكـن أن يتعـرض فيـه         
ومع أن اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان قـد    . الشخص النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان    

نياً من الترحيل إىل بلد يواجه فيه        من العهد بأهنما حتميان الشخص ضم      ٧ و ٦فّسرت املادتني   
عقوبة اإلعدام أو التعذيب أو أخطار أخرى مماثلة هتدد أمنه وحياته، فإن اتفاقية القضاء على               

الترحيل إىل مكان   ) أو غري مباشرة  (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ال تتناول بصورة مباشرة          
وال جيوز  . ر اليت هتدد أمنه وحياته    ميكن أن يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو لغريه من األخطا         

لصاحبة البالغ أن تقدِّم يف كندا سوى بالغ يتعلق بانتهاكات مزعومة لالتفاقيـة ارتكبتـها    
ويف القضية قيد النظر،    ).  من الربوتوكول االختياري   ٢املادة  (كندا يف إطار واليتها القضائية      

ؤسسة ختـضع للواليـة     مل يرتكب أي موظف كندي وال أي شخص عادي أو منظمة أو م            
كما أن  . القضائية لكندا ضد صاحبة البالغ عمالً عنيفاً قائماً على نوع اجلنس أو غري ذلك             

وعليه، فإن الدولة الطرف تؤكد     . صاحبة البالغ مل تتقدم بأي ادعاء ضد كندا يف هذا الشأن          
 مع أحكام االتفاقية ولذلك ينبغي اعتباره غري    أن بالغ السيدة غوادالويب هّريرا ريفريا يتعارض      

  . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) ب)(٢(مقبول مبقتضى الفقرة 
وتشدد الدولة الطرف كذلك على أن ادعاء صاحبة البالغ املتعلق بالتمييز يفتقـر               ٥-٤

 يف قـضيتها    بشكل واضح إىل أساس وال تدعمه أدلة كافية، فهي مل تبّين أن القرار املتَخـذ              
 من  ٢املادة  (يرجع إىل عدم انتهاج سياسة هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف كندا               

، وبعبارة أدق، إىل عدم إدراج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دسـتور كنـدا                )االتفاقية
 اليت حتظر مجيـع     ؛ أو إىل عدم اعتماد التدابري املناسبة التشريعية وغري التشريعية         ))أ(٢املادة  (

؛ أو إىل عدم إرساء احلماية القانونية حلقوق املـرأة          ))ب(٢املادة  (أشكال التمييز ضد املرأة     
؛ أو إىل االمتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسـة           ))ج(٢املادة  (على قدم املساواة مع الرجل      

ة ُتثبـت أن طريقـة     كما مل تقدم صاحبة البالغ أي أدل      )). د(٢املادة  (فيهما متييز ضد املرأة     
تغيري األمناط االجتماعية والثقافية      "  بمعاجلة قضيتها املتعلقة باهلجرة قد أمالها عدم قيام كندا          

__________ 

 .، الفصل األول)A/47/38 (٣٨لرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم الوثائق ا )٨(
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بغية القضاء على التحيزات واملمارسات القائمة على األفكار التمييزية         " لسلوك الرجل واملرأة  
 عدم اختاذها مجيـع التـدابري      أو كانت نتيجة لذلك، أو أمالها أيضاً      )) أ(٥املادة  (ضد املرأة   

     )٢٤املـادة   (الالزمة على الصعيد الوطين هبدف إعمال احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية            
    وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبـول مبقتـضى           . أو كانت نتيجة لذلك   

  . من الربوتوكول االختياري) ج)(٢(٤املادة 
. الدولة الطرف أن صاحبة البالغ مل تستنفد سبل االنتصاف احملليـة          وختاماً، تزعم     ٦-٤

فقد كانت لديها فرصة اللتماس إذن لتقدمي طلب إلجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبها              
      ، لكّنهـا  ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣٠املتعلق بإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، الصادر يف         

بالتزامن مع تقدمي طلب لتقييم املخاطر قبل الترحيل، طلباً         وقّدمت صاحبة البالغ،    . مل تفعل 
 للحصول على إقامـة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧مستقالً بدافع اإلنسانية والشفقة يف      

وحصلت فيما بعد علـى     . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧دائمة، وُرفض هذا الطلب يف      
املقدم بدافع اإلنسانية والـشفقة مـن       إذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبها         

 ١ويف حكـم كتـايب مـؤرخ        . وأُوقف إبعادها يف هذه األثناء    . احملكمة االحتادية يف كندا   
 ٢٥ويف  . ، رفضت احملكمة االحتادية الطعن الذي قدمته صاحبة البالغ        ٢٠١٠يونيه  /حزيران
مخاطر قبل الترحيـل،  ، قدمت صاحبة البالغ طلباً إلجراء تقييم ثاٍن لل     ٢٠١٠يونيه  /حزيران

أبرزت فيه عدداً من التغريات اليت طرأت على وضعها منذ اختاذ القرار بشأن طلبيها األولـني      
، ومها طلب تقييم املخاطر قبل الترحيل والطلـب املقـدم بـدافع             ٢٠٠٩املقدمني يف عام    
  . )٩(اإلنسانية والشفقة

قدمته صاحبة البالغ إلجـراء     وما زال يتعني إصدار قرار بشأن الطلب الثاين الذي            ٧-٤
وعليه، مل يتم بعد تقييم املخاطر اليت تواجهها صاحبة البالغ         . )١٠(تقييم للمخاطر قبل الترحيل   

يف إطار إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل، السيما منها العناصر اجلديدة املشار إليها واألدلة              
  دولة الطرف على أن املراجعة القـضائية       وتشدد ال . والتقارير الداعمة اليت مل تقدَّم يف السابق      

  

__________ 

قدمت صاحبة البالغ، تأييداً لزعمها أن زوجها السابق كان شديد التقلب، سجالت من شرطة مونتريـال               )٩(
تكي زوجهـا   عندما اتصلت برقم املستعجالت لدى الشرطة لتش       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣تعود إىل   

 وردهتا  ٢٠١٠يونيه  /وقدمت أيضاً رسائل يعود تارخيها إىل حزيران      . السابق الذي هددها بالقتل واالنتحار    
من والدهتا وشقيقتها يف فاييه دي لوس ريس باملكسيك وتزعمان فيها أهنما شاهدتا زوجها السابق عـدة                 

قدمت صاحبة البالغ نسخاً من تقارير      وباإلضافة إىل ذلك،    . مرات حيوم حول مرتل والدي صاحبة البالغ      
غري حكومية تتناول احلماية املتاحة لضحايا العنف املرتيل يف املكسيك وقد قصدت منها أن ترد مباشرةً على                 
االستنتاجات اليت تضّمنها قرار رفض طلبها املقدم بدافع اإلنسانية والشفقة، وأن تقـول، خالفـاً لتلـك                 

 .توفَّر لضحايا العنف املرتيل يف املكسيك غري كافيةاالستنتاجات، إن احلماية اليت 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧واعُتمد قرار هنائي بشأن الطلب املذكور يف . وقت تقدمي إفادة الدولة الطرف ) ١٠(
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، مذكّرةً بأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعـذيب           )١١(سبيل انتصاف فعال  
كلتيهما قد خلصتا يف السابق إىل أن تقييم املخاطر قبل الترحيل هو سبيل انتصاف فعال جيب     

 سبب عـدم جلوئهـا إىل سـبيل         ومل تشرح صاحبة البالغ   . )١٢(استنفاده ألغراض املقبولية  
. االنتصاف احمللي الفعال هذا فيما يتصل بطلبها األول املتعلق بتقييم املخاطر قبـل الترحيـل          

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه إذ مت قبول الطلب الثاين لتقييم املخاطر قبل الترحيل الـذي                
خصاً يتمتع باحلمايـة    قدمته صاحبة البالغ، وهو طلب ال يزال قيد البحث، فإهنا ستصبح ش           

وإذا ُرفـض   . وميكن أن تتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، وفيما بعد، على اجلنـسية            
طلبها، فإنه ميكنها عندئٍذ أن تلتمس إذناً بتقدمي طلب إلجراء مراجعة قضائية للقرار الـسليب               

العوامل وأن تطرح على حنو أكمل أي حجج أغفلها موظفو اهلجرة بعدم أخذهم يف احلسبان            
املناسبة ومنها، مثالً، العوامل اليت أثريت يف تقارير املنظمات غري احلكومية الـيت قُـدمت يف       

وميكن لصاحبة البالغ أيضاً، يف تلك املرحلة، أن تثري . ٢٠١٠مايو / وأيار٢٠١٠مارس /آذار
دت إىل  على حنو أنسب أي حجة مفادها أن خماطر العنف املرتيل اليت ستتعرض هلا إذا ما أُبع               

املكسيك كبرية إىل درجة أهنا تشكّل هتديداً حلقها الدستوري يف احليـاة واحلريـة واألمـن         
ويف اخلتام، تزعم الدولة الطرف     ).  من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات     ٧املادة  (الشخصي  

إىل أنه ال تزال هناك إجراءات حملية فعالة متاحة لصاحبة البالغ ومن مث ينبغي للجنة أن ختلص 
  .  من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١أن بالغها غري مقبول مبقتضى الفقرة 

  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية    

، مزاعمها األصـلية  ٢٠١١مارس / آذار٢٧تكرر صاحبة البالغ، يف رسالة مؤرخة        ١-٥
  .  البالغ غري مقبولوتعترض على قول الدولة الطرف إنه جيب اعتبار

ففيما يتعلق بقول الدولة الطرف إهنا ال تتحمل مسؤوليات جتاه األفعـال املنافيـة                ٢-٥
لالتفاقية اليت قد حتدث يف املكسيك بعد ترحيل صاحبة البالغ، تشدد هذه األخرية على أنه               

ترتب على  تقع على عاتق الدولة الطرف بالفعل مسؤوليات، مبوجب االتفاقية، تتعلق مبا قد ي            

__________ 

ضد اململكة املتحدة   . ف. س. نتشري الدولة الطرف إىل بالغات مقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب وهي بالغ              ) ١١(
ا، ضد كنـد  . ب. ز. ل،  ٣٠٤/٢٠٠٦، والبالغ رقم    ) أعاله ٥احلاشية   (عظمى وآيرلندا الشمالية  لربيطانيا ال 

     ،١٨٣/٢٠٠١؛ والـبالغ رقـم    ٦-٦، الفقـرة    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨قرار بعدم املقبولية اعُتمد يف      
      ؛ والـبالغ   ٦-١١، الفقـرة    ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٢، قرار بعدم املقبولية اعُتمد يف       ضد كندا . س. س. ب

     ؛ ٥-٦، الفقـرة    ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١٩، قرار بعدم املقبولية اعُتمد يف       ضد كندا . أ. ل،  ٩٥/١٩٩٧رقم  
بـوالر ضـد     ٩٨٢/٢٠٠١كما تشري إىل بالغني مقدمني إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ومها البالغ رقم              

               ؛ والـبالغ   ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١، قرار بعـدم املقبوليـة اعُتمـد يف          كندا
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٨، قرار بعدم املقبولية اعُتمد يف ديبوي ضد كندا، ٩٣٩/٢٠٠٠رقم 

، قـرار  خان ضد كندا، )اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (١٣٠٢/٢٠٠٤تشري الدولة الطرف إىل البالغ رقم      )١٢(
جلنـة مناهـضة     (٢٧٣/٢٠٠٥ والبالغ رقم    ٥-٥، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٥بعدم املقبولية اعُتمد يف     

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٥، قرار بعدم املقبولية اعُتمد يف ضد كندا. أ. ت، )التعذيب
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وتضيف بـأن األذى    . )١٣(ترحيلها احملتمل إىل املكسيك من عواقب مباشرة وميكن التنبؤ هبا         
الذي تّدعيه يبلغ حد تعريض حياهتا للخطر نظراً إىل أن زوجها السابق املتعسف قد هـددها                

وتّدعي كذلك أن العنف القائم على نوع اجلنس الذي عانت منه والذي سـتكون              . بالقتل
بدرجة كبرية إذا ما ُرحلت إىل املكسيك، ميثّل أيضاً شكالً من أشـكال العقوبـة               عرضة له   

. )١٤( من االتفاقيـة   ١واملعاملة القاسية وغري العادية يبلغ حد التمييز باملعىن املقصود يف املادة            
وتّدعي صاحبة البالغ أيضاً أن اجتهاد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، خالفاً ملا تزعمه الدولة              

لطرف، يقول إن الدول تتحمل، يف سياقات الترحيل، مسؤوليات تتجاوز خطر هتديد احلق             ا
  .)١٥(إنسانية أو املهينةاملة أو العقوبة القاسية أو الاليف احلياة أو خطر التعرض للمع

وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبة البالغ ال أساس هلـا وغـري                 ٣-٥
شدد صاحبة البالغ على أن بالغها املعروض على اللجنة ال يـستند إىل             مؤيَّدة بأدلة كافية، ت   

نفس الوقائع واألدلة اليت استعرضتها اجلهات صاحبة القرار يف الدولة الطرف فيمـا خيـص               
الطلبني األولني اللذين تقدمت هبما بشأن تقييم املخاطر قبل الترحيـل وبـدافع اإلنـسانية               

تقارير غري حكومية تقّيم توفري الدولة يف املكـسيك         (دمتها  فاألدلة اجلديدة اليت ق   . والشفقة
مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت، ولذلك فإهنا مل تقدَّم قط ) احلماية للنساء ضحايا العنف املرتيل

وعندما كان طلبها املقدم بدافع اإلنـسانية       . إىل اجلهات القضائية املختصة يف الدولة الطرف      
، كان القانون العام لتوفري حياة خالية من        ٢٠٠٩أكتوبر  /األولوالشفقة قيد النظر يف تشرين      

  . ال يزال جديداً وحيتاج إىل تنفيذ) ٢٠٠٧(العنف للمرأة الذي اعتمده املكسيك 
وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحبة البالغ مل تستنفد سبل االنتصاف احمللية               ٤-٥

طر قبل الترحيل، تشري صاحبة الـبالغ إىل أهنـا          فيما يتصل بطلبها األول املتعلق بتقييم املخا      
قدمت فيما بعد طلباً بدافع اإلنسانية والشفقة يستند إىل العنف الزوجي وادعت فيـه أهنـا                

وفيمـا  . تتعرض لنفس اخلطر، ولكنه قوبل بالرفض كما ُرفض الطعن املقّدم يف قرار الرفض            
غ إىل طلبها األخري املتعلـق بتقيـيم        يتعلق باإلجراءات القضائية األخرية، تشري صاحبة البال      

وتـشدد علـى أن     . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٧املخاطر قبل الترحيل، الذي ُرفض يف       
تقدمي طلب ثاٍن لتقييم املخاطر قبل الترحيل ليس له، وفقاً للقانون الكندي، أثر إيقـايف إزاء                

، لكنها أُوقفت بعد أن قدمت      الترحيل، وأن ترتيبات اإلبعاد اتُّخذت فور إعالن القرار السليب        
وبناًء على ذلك، تـزعم صـاحبة   . اللجنة طلباً باختاذ تدابري مؤقتة ملنع الترحيل إىل املكسيك      

  .البالغ أهنا قد استنفدت سبل االنتصاف احمللية
__________ 

 ٥احلاشية  ( لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ضد اململكة املتحدة  . ف. س. تشري صاحبة البالغ إىل بالغ ن      ) ١٣(
 .٣-٧، الفقرة )هأعال

 .٧ و٦ الصادرة عن اللجنة، الفقرتان ١٩تشري صاحبة البالغ إىل التوصية العامة رقم  )١٤(
، ٩٣٠/٢٠٠٠تشري صاحبة البالغ إىل البالغني املقدمني إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ومها البالغ رقم                )١٥(

، والـبالغ رقـم    ٣-٧الفقـرة   ،  ٢٠٠١يوليـه   / متوز ٢٦، آراء اعتمدت يف     ويناتا ومن معه ضد أستراليا    
 .٨-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦، آراء اعتمدت يف مادافريي ضد أستراليا، ١٠١١/٢٠٠١
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة فيما يتعلق باملقبولية    

ن نظامها الداخلي، ما إذا كان البالغ مقبوالً أو غري           م ٦٤تقّرر اللجنة، وفقاً للمادة       ١-٦
  . مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر يف مسألة مقبولية          ٦٦وجيوز للجنة، وفقاً للمادة       ٢-٦
  . بالغ ما مبعزل عن النظر يف أسسه املوضوعية

لدولة الطرف إنه ينبغي اعتبار البالغ غري مقبـول مبوجـب          وتشري اللجنة إىل قول ا      ٣-٦
 من الربوتوكول االختياري لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، حيث          ٤ من املادة    ١الفقرة  

 طلباً إلجراء تقييم ثاٍن للمخاطر قبل       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥إن صاحبة البالغ قّدمت يف      
يت طرأت على وضعها واليت مل ُينظر فيهـا عنـدما           الترحيل أبرزت فيه عدداً من التغريات ال      

 ٤ من املـادة     ١ووفقاً للفقرة   . قدمت الدولة الطرف مالحظات بشأن مقبولية البالغ احلايل       
من الربوتوكول االختياري، ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تتأكد من استنفاد مجيع سـبل                 

االنتصاف هذه على حنو غري معقول أو كان        االنتصاف احمللية إالّ إذا أُطيلت مدة تطبيق سبل         
وتشري اللجنة إىل اجتهادها الذي مفـاده أنـه   . هناك احتمال أن ال تفضي إىل إنصاف فعلي   

جيب أن يكون صاحب البالغ قد عرض، على الصعيد احمللي، نفس املطالبة من حيث اجلوهر               
اكم احمللية فرصةً لتناول    أو احمل /، حبيث يتيح للسلطات و    )١٦(اليت يرغب يف عرضها على اللجنة     

وتشري اللجنة، يف هذا الصدد، إىل أن الطلب الذي قدمته صاحبة الـبالغ             . )١٧(هذه املطالبة 
 أثناء النظـر يف     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٧إلجراء تقييم ثاٍن قبل الترحيل قد ُرفض يف         

 صاحبة البالغ أن وتشري اللجنة كذلك إىل قول الدولة الطرف إنه كان يف مقدور      . )١٨(البالغ
تلتمس إذناً بتقدمي طلب إىل احملكمة االحتادية إلجراء مراجعة قضائية للقرار السليب الـصادر              

ومل تنازع صاحبة البالغ يف ذلك، كما أهنا        . بشأن طلبها املتعلق بتقييم املخاطر قبل الترحيل      
ن تطلب من احملكمـة     مل تبّين باألدلة سبب عدم التماسها إجراء مراجعة قضائية ومل حتاول أ           

االحتادية وقف الترحيل إىل حني صدور قرار بشأن طلب اإلذن بالطعن، وإىل حني استكمال              
وتالحظ اللجنة أن صدور قرار إجيـايب مـن         . املراجعة القضائية يف حال منحها هذا اإلذن      

ل احملكمة االحتادية كان ميكن أن يوقف بالفعل ترحيلها إىل املكسيك، وهو أمر كان سـيجع         
وبناًء عليه، ترى اللجنة أنه كان ينبغـي لـصاحبة          . بالغها املعروض على اللجنة حمل جدل     

 من  ١البالغ أن تلجأ إىل سبيل االنتصاف هذا، وأن البالغ احلايل غري مقبول مبوجب الفقرة               
  .  من الربوتوكول االختياري٤املادة 

__________ 

 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٧تركيا، القرار املؤرخ كيهان ضد ، ٨/٢٠٠٥انظر البالغ رقم  ) ١٦(
 .٣-٧الفقرة )  أعاله٥احلاشية  (رلندا الشماليةضد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآي. ف. س. نانظر بالغ  ) ١٧(
 ال يزال   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥كان الطلب الثاين الذي قدمته صاحبة البالغ لتقييم املخاطر قبل الترحيل يف              ) ١٨(

واعُتمد قرار بشأن هذا الطلب     ). ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٥(قيد النظر عندما قدمت بالغها يف الرسالة األوىل         
 .٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ٧يف 
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غ مل تستنفد سبل االنتصاف     وملّا رأت اللجنة أن البالغ غري مقبول ألن صاحبة البال           ٤-٦
احمللية، فإهنا تعترب أنه من غري الضروري حبث األسباب األخرى لعدم املقبولية الـيت ذكرهتـا                

  .الدولة الطرف
  :وهلذه األسباب، تقرر اللجنة ما يلي  -٧

 مـن الربوتوكـول     ٤ من املـادة     ١أن البالغ غري مقبول مبوجب الفقرة         )أ(  
  يتم استنفاد مجيع وسائل االنتصاف احمللية؛االختياري على أساس أنه مل 

  .أن يبلَّغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحبة البالغ  )ب(  

        


