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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البالغ رقم 5202/52
ق ررار اعتمدتررل اللجنررة ت ر لحرتيررا المالنررة حالدم رريا المعق ر لة ت ر الفترررة ررا
 01شباط/تبرانر إلى  5آذار /ارس 5205

240412

230412

ادلقدم من:

م .ب .م ،.وديثلها السيد ستيوارت إيستةانفي

الشخص ادلدعى أنو ضحية:

صاحةة الةالغ

الدولة الطرف:

كندا

تاريخ تقدمي الةالغ:

 55آذار/مارس ( 5202تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

الوثائق ادلرجعية:

أحيل ت ت ت تتل إىل الدول ت ت ت تتة الط ت ت ت تترف  4تشت ت ت ت ترين األول/
أكتوبر ( 5202مل تصدر شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

 54شةاط/فرباير 5205
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المرتق
قررار اللجنررة المعنيررة بالقضرراء علررى التمييررز ضررد المررأة ال ررالر بم جر
البرحت كر ر ل اارتيرررار اتفاقي ررة القضر رراء علرررى جمي ررع أشر رركال التمييرررز
ضد المرأة
البالغ رقم  ،*5202/52م .ب .م .ضد كندا
ادلقدم من:

م .ب .م ،.وديثلها السيد ستيوارت إيستةانفي

الشخص ادلدعى أنو ضحية:

صاحةة الةالغ

الدولة الطرف:

كندا

تاريخ تقدمي الةالغ:

 55آذار/مارس ( 5202تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

إن اللجنة ادلعنية بالقضاء على التمييز ضد ادلرأة ،ادلنشتةة ووجتا ادلتادة  07متن اتفاقيتة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة،

وقد اجتمعل

 54شةاط/فرباير ،5205

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقب لية
 0-0صاحةة الةالغ ادلؤرخ  55آذار/مارس  5202ىي م .ب .م ،.ادلولودة  56كتانون
األول/ديسمرب  0964قرطةة بادلكسيك .وىتي تت يدعي أن كنتدا انتهكتل الفقترت (ج) و(د)
متتن ادلتتادة  ،5وادل تواد  3و 05و 06متتن اتفاقيتتة القضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز ضتتد ادل ترأة
برتحيلهتتا إىل بلتتدىا األصتتلي دون أن تراعتتي بصنصتتاف ادلختتاطر التتي ستتتتعراه ذلتتا بوصتتفها امترأة.
وديثتتل صتتاحةة التتةالغ زلتتام ،ىتتو الستتيد إيستتتةانفي .وقتتد دتلتتل اقتفاقيتتة وبروتوكوذلتتا اقتتيتتار
__________

* شارك دراسة ىذا الةالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤىم :الستيدة عائشتة فتردة أجتار ،الستيدة ما تاليش أروتشتا
دومينغيت  ،الستتيدة فيوليتتل تةسيستتيغا أور  ،الستتيدة بتتاربرا إيفل ت بيلتتي ،الستتيدة أولينتتدا بتتاريرو بوبا يديتتا ،الستتيد
نتيكالس بترون ،الستيدة نائلتة زلمتد جترب ،الستيدة عصتمل جاىتان ،الستيدة ستوليداد مورييتو د قبيغتا ،الستيدة
فايوليتا نويةاور ،السيدة براميال بتاتن ،الستيدة ستيلفيا بيمينتتال ،الستيدة فيكتوريتا بوبيشتكو ،الستيدة زىترة راستخ،
السيدة باتريسيا شولتز ،السيدة دوبرافكا شيمونوفيتش ،والسيدة زو شياوشياو.
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حي تتز النف تتاذ بالنس تتةة إىل الدول تتة الط تترف
األول/أكتوبر  5225على التوايل.

 02ك تتانون األول/ديس تتمرب  0980و 08تش ت ترين

 5-0وقررت اللجنة دورهتا التاسعة واألربع أن تنظر ،بناء على طلا الدولتة الطترف،
مقةولية الةالغ وعزل عن أسسو ادلوضوعية.
ال قائع كما عرضتيا صاحبة البالغ
 0-5تتتدعي صتتاحةة التتةالغ أهنتتا تعرضتتل لالضتتطهاد بلتتدىا األصتتلي ادلكستتيك علتتى يتتد
زوجهتتا الستتابق وىتتو أحتتد رجتتال الشتترطة القضتتائية .وكانتتل صتتاحةة التتةالغ علتتى عالقتتة معتتو
الفرتة ما ب  0998و 5222لكنها قررت إهناء ىذه العالقتة بستةا أفعتال العنتن ادلنتزيل التي
تعرضتتل ذلتتا .ومنتتذ عتتام  5225عتتاود زوجهتتا الستتابق اقتصتتال تتا وبتتدأ وضتتايقتها إىل درجتتة
جعلتتل حياهتتتا مهتتددة بتتاخلطر .وقتتدمل صتتاحةة التتةالغ شتتكوض ضتتد زوجهتتا الستتابق علتتى إثتتر
واقعة اكتنفها عنن شتديد تعرضتل ذلتا شتهر تشترين الثتان/نوفمرب  .5226وقتدمل صتاحةة
الةالغ أيضتا شتكوض إىل رئاستة الةلديتة ادلدينتة التي تيقتيم فيهتا ،أ قرطةتة ،وظهترت علتى قنتاة
تليةيستا ( )Televisaالتلفزيونيتة لكتي تشتتكي منتو .فعلتم كثتتم متن النتاس قرطةتة بالنتة التي تتر
ت تتا .ول ت تتذلك ق ت تتررت ص ت تتاحةة ال ت تتةالغ مغ ت تتادرة الةل ت تتد والتمس ت تتل اللج ت تتوء إىل كن ت تتدا ىرب ت تتا م ت تتن
زوجها السابق.
 5-5ووصتتلل صتتاحةة التتةالغ إىل كنتتدا وعيتتة ابنهتتا .و  07تش ترين الثتتان/نوفمرب 5226
التمسل اللجوء مدعية أهنا تعيش حالة توف بسةا انتمائها إىل فئة اجتماعية معينتة وىتي فئتة
النس تتاء ض تتحايا العن تتن ادلن تتزيل ادلكس تتيك .و  55أيار/م تتايو  ،5228ق تتررت ش تتعةة اي تتة
الالجئت أن صتاحةة التتةالغ ق تعتتترب قجئتتة بتتادلفهوم التوارد اقتفاقيتتة اخلاصتتة بوضتتع الالجئت
لعام  .0950و  05أيلول/ستةتمرب  ،5228يرفت طلتا حصتوذلا علتى إذن بتالطعن وإجتراء
مراجعتتة قضتتائية .وقتتدمل صتتاحةة التتةالغ أيضتتا طلةتتا لتقتتدير ادلختتاطر قةتتل اإلبعتتاد  4تش ترين
ورف ت ستتةيل اقنتصتتاف ىتتذا  7نيستتان/أبريل  .5229وقيتتدم طلتتا
الثتتان/نوفمرب  ،5228ي
للحصت تتول علت تتى إذن بت تتالطعن وإج ت تراء مراجعت تتة قضت تتائية أمت تتام الكمت تتة اق اديت تتة  52أيت تتار/
متتايو  .5229فرفضتتل الكمتتة اق اديتتة ذلتتك الطلتتا  08كتتانون الثتتان /ينتتاير .5202
وقةتتل ذلتتك قيتتدم طلتتا لتعليتتق تنفيتتذ ق ترار اإلبعتتاد حزيران/يونيتتو  5229وحظتتي ىتتذا الطلتتا
ب ت تتالقةول  5وز/يولي ت تتو  .5229وأدض ق ت ترار رف ت ت طل ت تتا ادلراجع ت تتة  08ك ت تتانون الث ت تتان/
يناير  5202إىل إهناء اإلجراءات أمام الاكم اللية .ومل تقدم صاحةة الةالغ التماسات دلراعتاة
اقعتة تتارات اإلنس تتانية بس تتةا تك تتالين ال تتدعوض وض تتعن احتمت تاقت قة تتول ى تتذه اقلتماس تتات.
وتتتدعي صتتاحةة التتةالغ ،باإلضتتافة إىل ذلتتك ،أن ملتتن القضتتية كتتان ستتيقوم حتمتتا علتتى أستتاس
عناصر اخلطر نفسها.
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الشك ى
 0-3ترض صاحةة الةالغ أن الدولة الطترف انتهكتل الفقترت (ج) و(د) متن ادلتادة  5وادلتواد
 3و 05و 06من اقتفاقية.
 5-3وتدفع صاحةة الةالغ بةن ترحيلها إىل ادلكسيك من شةنو أن يفضي إىل انتهتاك حقهتا
احليتتاة دون ييتتز ،وحقهتتا عتتدم التعتتراه دلعاملتتة ق إنستتانية لكوهنتتا ام ترأة ،وحقهتتا اخلصوصتتية
وحقها احلماية األسرية .وتعترب صاحةة الةالغ أن ترحيلها إىل ادلكسيك يشتكل انتهاكتا حلقوقهتا
األساستتية ،حيت ستتتكون معرضتتة لالحتجتتاز ظتتروف ق إنستتانية بتتل وللقتتتل أو العنتتن متتن قةتتل
زوجها السابق ،وىو أحد أفراد الشرطة القضائية .وترض صاحةة الةالغ أن الدولة الطترف تتدفع بتةن
النساء الاليت يتعرضن إلساءة ادلعاملة يتمتتعن ممايتة الدولتة ادلكستيك حت أن مجيتع ىيئتات
حقوق اإلنسان وادلؤسستات التي تقتدم ادلستاعدة إىل النستاء تقتول إن متا حيتدث ىتو عكتش ذلتك.
وت يدعي صاحةة الةالغ أن إساءة ادلعاملة الي تتعراه ذلا النساء ق تزال ر دون عقاب وأن الفستاد
وروح اقستعداء ادلؤسسات القضائية جيعالن من ادلستحيل الفرار داتل ادلكسيك(.)1
مل
 3-3وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من ادلادة  ،5ترض صتاحةة التةالغ أن الدولتة الطترف
تضمن ذلا احلماية القضائية ادلناسةة .فتزعم صاحةة الةالغ أوق أن الطلا الذ قدمتو للحصول
علتتى وضتتع الالجئتتة يرف ت ألستتةاب واىيتتة بتتالنظر إىل أن الفرضتتية األساستتية التتي استتتندت إليهتتا
الدولتتة الطتترف تنطلتتق متتن وجتتود نظتتام ايتتة مناستتا ادلكستتيك .مث إن القترار الصتتادر بشتتةن
تقتتدير ادلختتاطر قةتتل اإلبعتتاد مل ييعِتتر أي تة أمهيتتة للوثتتائق ادلقدمتتة ،وتتا فيهتتا رستتالة موجهتتة متتن حركتتة
مكافحة اق تصاب وسفاح الارم ،وإقرار مفصل من مدير مركز الالجئت التتابع لرابطتة رفيقتات
عيس تتى ادلخلِص تتات ( )FCJيتعل تتق بع تتدم ت تتع النس تتاء ادلكس تتيك باحلماي تتة .وإض تتافة إىل ذل تتك
اكتفل اجلهة ادلعنية بتقدير ادلخاطر قةل اإلبعتاد باعتمتاد نفتش احلجت التي ستاقها رللتش اذلجترة
والالجئت كنتتدا دون أن تقتتوم بنفستتها بدراستتة كاملتتة للقضتتية .وتترض صتتاحةة التتةالغ أن نستتةة
رف الطعون إجراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد تةلت الوقتل احلتايل  98أو  99ادلائتة.
وتدفع بةهنتا قتدمل عناصتر إثةتات جديتدة قاطعتة ،مثتل رستائل قنتاة تيليةيستا ادلكستيك فضتال
08
عن أدلة طةية ونفسية عديدة ،وذلك دعمتا لطلةهتا إجتراء ادلراجعتة القضتائية التذ يرفت
__________

( )1تشت ت ت تتم صت ت ت تتاحةة الت ت ت تتةالغ دعمت ت ت تتا لت ت ت تتدفوعها إىل ادلت ت ت تتادة  4-3مت ت ت تتن ادللت ت ت تتن اإلقليمت ت ت تتي ادلتعلت ت ت تتق بادلكست ت ت تتيك،
 demande d'information MEX 36237.EFادلعنتون«Mexique: la violence conjugale et les recours :
»)offerts, en particulier dans les cas où l’agresseur est membre du service de police (1996-2000

احلالة الي يكون فيها ادلعتد متن أفتراد الشترطة

(ادلكسيك :العنن ادلنزيل وسةل اقنتصاف ادلتاحة وق سيما
())5222-0996؛ وتقريتر منظمتة العفتو الدوليتةd’arrêter les ،

«Mexique: des autorités incapables

»( enlèvements et meurtres de femmes à Ciudad Juarez et Chihuahuaادلكستتيك :الستتلطات تتم
قتتادرة علتتى وقتتن حتتاقت اتتطتتاف النستتاء وقتتتلهن ستتيوداد ى تواريش وتشتتيواوا) ،الصتتادر عتتام .5223
وتشتتم صتتاحةة التتةالغ أيضتتا إىل قترار الكمتتة اق اديتتة الكنديتتة الصتتادر  8شتتةاط/فرباير  ،5202قضتتية
ارسيا باتيستا ضد كندا (اجلنسية واذلجرة) (.)2010 CF 126
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كانون الثان/يناير  .5202وتؤكد السوابق القضائية للمحكمة اق ادية الكندية ادلتعلقة بتنقص
احلماية ادلتاحة للنساء ادلكسيك حجم ادلخاطر الي تتهدد صاحةة الةالغ.
 4-3و ت صاحةة التةالغ أيضتا بتالفقرة (د) متن ادلتادة  5التي تكفتل احلتق عتدم التعتراه
أل أفع تتال أو اارس تتات ييزي تتة عل تتى أي تتد الس تتلطات وادلؤسس تتات العام تتة .وت تتزعم أن الدول تتة
الطرف مل رتم التزامها بضمان ايتها عن طريق السلطات احلكوميتة ألهنتا عرضتتها علتى األقتل
خلطر اقحتجاز ظروف ق إنسانية ،و أسوأ احلاقت قحتمال كةم بةن تلقى مصرعها على
أيد زوجها السابق أو أصدقائو من الشرطة القضائية.
 5-3وتتتزعم صتتاحةة التتةالغ أيضتتا أن ادلتتادة  3التتي تضتتمن إعمتتال حقتتوق اإلنستتان واحلريتتات
األساسية والتمتع ا قد انتيهكل ،ألن قترار ترحيلهتا إىل ادلكستيك متن شتةنو أن يعرضتها لشتكل
من أشكال التعذيا ظل اإلفالت الكامل من العقاب.
 6-3وتتترض صتتاحةة التتةالغ أن الدولتتة الطتترف انتهكتتل ادلتتادة  05وحقهتتا ادلستتاواة أمتتام
القتتانون ألن وضتتعها كتتامرأة ضتتعيفة مل يكتتن عتتامال متتن العوامتتل التتي روعيتتل ق ترار الستتلطات
الكندية.
 7-3وأتما تدعي صاحةة الةالغ انتهاك ادلادة  06ولكنها مل تقدم حججا

ىذا الشةن.

الحظات الدحلة الطرف بشأن المقب لية
 0-4اعرتضتتل الدولتتة الطتترف مالحظاهتتتا ادلؤرتتتة  6كتتانون األول/ديستتمرب  5202علتتى
مقةولية الةالغ ووجا الفقرت  0و 5من ادلادة  4من الربوتوكول اقتتيار .
 5-4تدفع الدولة الطرف أوق بةن الةالغ م مقةول قنتفاء دواعيو اآلن بالنظر إىل أن صتاحةة
التتةالغ قتتد عتتادت إىل ادلكستتيك وح ت إرادهتتتا .فتتالطعن الرئيستتي التتذ يشتتكل موضتتو التتةالغ،
أ الطلا ادلقدم إىل كندا لتعليق قرار الرتحيل مل يعد ذا جدوض .وثانيا ،تدفع الدولة الطترف بعتدم
استنفاد سةل اقنتصاف اللية ألن صاحةة الةالغ مل تقدم طلةا للحصتول علتى إعفتاء متن التةشتمة
وعلى إقامة دائمة كندا قعتةارات إنستانية .وثالثتا ،تتدفع الدولتة الطترف بتةن احلتق التذ تطالتا
بو صاحةة الةالغ عدم ترحيلها إىل بلد توجد فيو أسةاب تدعو إىل اقعتقاد بةهنا ستتواجو تطترا
حقيقيتتا بانتهتتاك حقهتتا احليتتاة أو تطتتر التعتتذيا أو انتهتتاك حقهتتا احلمايتتة متتن مجيتتع ضتتروب
ادلعاملتتة أو العقوبتتة القاس تتية أو تتم ادلعت تتادة ،لتتيش متتن احلق تتوق ادلكفولتتة ووج تتا اقتفاقيتتة .وت تترض
الدولة الطرف أنو ق ينةغي تفسم اقتفاقية على حنو دينح ىذا احلق.
 3-4ورابعا تدفع الدولة الطرف بةن ادعاءات صاحةة الةالغ فيمتا يتعلتق خبوفهتا متن التعتراه
للعنتتن علتتى أستتاس نتتو اجلتتنش لتتو أهنتتا يرحليتل إىل ادلكستتيك كانتتل موضتتع دراستتة متعمقتتة متتن
السلطات الكندية .بيد أن السلطات الكنديتة تلصتل إىل أن ادعتاءات صتاحةة التةالغ ق تقتوم
على أية أسش صتحيحة ،وأن التةالغ ادلقتدم إىل اللجنتة ق يتضتمن أ عنصتر متن شتةنو أن يغتم
ىذا اقستنتاج .وأتما ترض الدولة الطترف أن التةالغ ق يستتند إىل أدلتة كافيتة أل ترااه ادلقةوليتة،
GE.12-41802
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ألن صتتاحةة التتةالغ مل تثةتتل ادعاءاهت تتا ب تةن اإلج تراءات الكندي تة ادلع تتدة دلعاجلتتة طلةتتات اللج تتوء
والطعون أمام الاكم الكندية م رلدية و م فعالة.
 4-4وق تتد أوض تتحل ص تتاحةة ال تتةالغ أم تتام اذليئ تتات الوطني تتة األس تتةاب ال تتي دفعته تتا إىل مغ تتادرة
األراض تتي ادلكس تتيكية وعي تتة ابنه تتا  07تشت ترين الث تتان/نوفمرب  .5226و اس تتتمارة ادلعلوم تتات
الشخصتتية ادلقدمتتة إىل رللتتش اذلجتترة والالجئ ت كنتتدا  05كتتانون األول/ديستتمرب ،5226
ادعتتل صتتاحةة التتةالغ أن ستتلوك زوجهتتا أصتتةح يتتزداد يعنفتتا منتتذ عتتام  .0998وزعمتتل أنتتو اهنتتال
عليهت تتا  05كت تتانون الثت تتان /ينت تتاير  5222بضت تترب مت تتربح أحلت تتق ت تتا إصت تتابات تطلةت تتل تياطت تتة
جروحهتتا .وزعمتتل أن تعرضتتها لاستتاءة الةدنيتتة والنفستتية استتتمر حتت /شتتهر حزيران/يونيتتو 5222
وىتتو الوقتتل التتذ كنتتل فيتتو متتن طتترد زوجهتتا متتن ادلنتتزل .وذكتترت صتتاحةة التتةالغ أنتتو اعتةتتارا متتن
عام  5225أصةح زوجها السابق يرتدد عليها من ح آلتر اارسا كتل أنتوا اإلستاءة إليهتا .و
 03تشترين الثتتان/نوفمرب  5226اهنتتال عليهتتا زوجهتتا الستتابق بالضتترب حضتتور أحتتد أصتتدقائو
من رجال الشرطة .و أعقاب تلك احلادثتة ،تتدعي صتاحةة التةالغ أهنتا قتدمل شتكوض إىل النيابتة
العامتتة وأذاعتتل قصتتها علتتى ادلت عتتن طريتتق القنتتاة التلفزيونيتتة تيليةيستتا .وادعتتل أن زوجهتتا الستتابق
وعية ابنها.
ىددىا أعقاب ذلك بقتلها وقتل ابنها ،وىو ما دفعها إىل مغادرة الةلد
 5-4و اجللس تتة ادلعق تتودة  55أيار/م تتايو  ،5228ق تتام رلل تتش اذلج تترة والالجئ ت كن تتدا
باستتتجواب صتتاحةة التتةالغ مطتتوق خبصتتو ادعاءاهتتتا بشتتةن زوجهتتا الستتابق وعتتن األستتةاب التتي
حالتتل دون تقتتدديها طلةتتا للحصتتول علتتى احلمايتتة إىل الستتلطات ادلكستتيكية وأستتةاب عتتدم اارستتتو
العنتتن ضتتد ابنتتو أو حضتتوره .وأمتتام تضتتارب وتنتتاق أقتوال صتتاحةة التتةالغ ،تلتتص ا لتتش إىل
أهنا قد اتتلقل قصة من ق شيء دف احلصول على وضع الالجئة كنتدا ،ومل تقتدم أ دليتل
ديتدا عتتدم
قتاطع أو موثتوق بتتو ديكتن أن يستتتند إليتو ا لتتش دلنحهتا حتق اللجتتوء .وخيتص التنتتاق
ت توافر معلومتتات عتتن طريق تتة عتتراه قضتتيتها وستتائ اإلع تتالم ،وق ستتيما استتم الصتتحفي ال تتذ
ت تتدعي أن تتو تتدث عت تتن حالته تتا ،وع تتدم حرصت تتها عل تتى اقحتف تتا بنست تتخة م تتن ش ت تري التحقيت تتق
الصتتحفي .وتشتتم الدولتتة الطتترف أيضتتا إىل أن الشتتهادة الطةيتتة التتي قتتدمتها ق قيمتتة إثةاتيتتة ذلتتا ،وأن
صاحةة الةالغ مل تتمكن من تقدمي معلومات مفصلة عن زوجها السابق ،كتاريخ ميالده.
 6-4وفيم تتا يتعل تتق بطل تتا تق تتدير ادلخ تتاطر قة تتل اإلبع تتاد ال تتذ قدمت تتو ص تتاحةة ال تتةالغ ،فت تتصن
الس تتلطات اللي تتة رأت أن الوث تتائق ادلقدم تتة وث تتائق عام تتة الط تتابع وق ت تتدعم رواي تتة ص تتاحةة ال تتةالغ
وق ادعاءاهت تتا ،وق تق تتيم أي تتة ص تتلة بت ت حالته تتا الشخص تتية واقنتهاك تتات ادلكس تتيك .وق تتد رأت
ادلوظفة ادلسؤولة عن إجتراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد أن ىتذه الوثتائق ق تثةتل أن صتاحةة التةالغ
كانل ستتتعراه خلطتر شخصتي نتيجتة لعودهتتا إىل ادلكستيك وفقتا للمتادت  96و 97متن قتانون
اذلجتترة و ايتتة الالجئ ت  .و  07نيستتان/أبريل  ،5229وبعتتد أن ا تتذت ادلوظفتتة ادلستتؤولة عتتن
إجراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد قترارا بترف الطلتا ،أضتاف زلتامي صتاحةة التةالغ أربعتة عناصتر
جديدة إىل ملن القضية تتةلن من رسالة موجهة من صحفي يعمتل قنتاة تيليةيستا ،وأتترض متن
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أحد أعضاء اللجنتة التنفيذيتة لةلديتة ادلدينتة التي كانتل تقطنهتا صتاحةة التةالغ ،ورستالت متن والتدة
صاحةة الةالغ وأتتها فضال عن رسالة من إحدض ادلعلمات وىي صديقة لصاحةة الةالغ .وقةلتل
ادلوظفة ادلسؤولة إعادة النظر ىذه العناصر اجلديدة مث رفضتها .إذ رأت أن رسائل أتل صتاحةة
التةالغ ووالتدهتا وصتتديقتها تشتو ا شتةهة ادلصتتلحة ،وأن رستالة الصتحفي العامتتل تيليةيستا مةهمتتة
وق تشتتم إىل تتتاريخ عتتراه التحقيتتق الصتتحفي التتذ تظهتتر فيتتو صتتاحةة التتةالغ ،وأن رستتالة عضتتو
اللجنتتة التنفيذيتتة للةلديتتة التتي تثةتتل التتتدابم التتي ا تتذهتا صتتاحةة التتةالغ لرفتتع شتتكوض ضتتد زوجهتتا
الستتابق تشترين الثتتان/نوفمرب  5226تتعلتتق بواقعتتة ليستتل جبديتتدة ،وكتتان علتتى صتتاحةة التتةالغ
أن تذكرىا أمام رللش اذلجرة والالجئ كندا.
 7-4واعتتتربت الكمتتة اق اديتتة الكنديتتة قرارىتتا الصتتادر  08كتتانون الثان/ينتتاير 5202
أن اقستنتاجات التي تلصتل إليهتا ادلوظفتة ادلستؤولة عتن إجتراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد كانتل
معقولة .فقد رأت الكمة اق ادية أن صاحةة الةالغ مل تثةل أن القرار الذ ا ذتو تلتك ادلوظفتة
يستند إىل استنتاج تاطئ مت التوصل إليو بطريقة ملتوية أو تعستفية أو دون مراعتاة لعناصتر اإلثةتات
التتي يعرضتتل علتتى ادلوظفتتة .وأت تما رأت الكمتتة أن التوجيهتتات "ادلتعلقتتة بالنستتاء التتاليت يلتمستتن
اللجتوء تشتية اقضتطهاد بستةا نتتو اجلتنش"( )2قتد يروعيتل متن قةتتل ادلوظفتة ادلستؤولة علتى التتر م
من عدم اإلشارة بشكل صريح إىل التوجيهات ادلذكورة.
 8-4وتالحت الدولتة الطترف أن صتاحةة التتةالغ تادرت كنتدا وعيتة ابنهتا  0نيستتان/أبريل
 .5202وى تتو م تتا تةينت تتو س تتلطات كن تتدا أثن تتاء مج تتع ادلعلوم تتات إلع تتداد ادلالحظ تتات ال تتي تتعل تتق
بالةالغ .وتدل ملفات القضتية الدولتة الطترف علتى أن صتاحةة التةالغ وابنهتا تادرا كنتدا بعتد
تةكيد رحيلهما للسلطات الكنديتة ومهتا حيمتالن بطتاقي ستفرمها بالطتائرة .وتشتم ادللفتات نفستها
إىل أن وجهتهمتتا النهائيتتة كانتتل ادلكس تتيك ،وقتتد تتادرا كنتتدا عل تتى م ت شتتركة اخلطتتوط اجلوي تتة
ادلكسيكية.
 9-4ونظترا إىل أن صتتاحةة التتةالغ رحلتل متتن كنتتدا وحت إرادهتتا ،فمتتن ادلفتترتاه أن لتتص
اللجنتتة إىل عتتدم مقةوليتتة التتةالغ قنتفتتاء الغتتراه منتتو ،وق ستتيما أن األمتتر يتعلتتق برحيتتل طتتوعي.
وإضافة إىل ذلك ،تشم الدولة الطرف إىل أنو مل يرد منذ رحيتل صتاحةة التةالغ إىل ادلكستيك
شتتهر نيستتان/أبريل  ،5202ق متتن اثلهتتا مةاشتترة وق متتن اللجنتتة ،أ تقريتتر يثةتتل أن صتتاحةة
الةالغ قد تعرضل للعنن على أساس نو اجلتنش .وتترض الدولتة الطترف أن ىتذا الستةا يكفتي
للةتتل مستتةلة مقةوليتتة التتةالغ .ومتتع ذلتتك تتتدفع الدولتتة الطتترف بتتةن التتةالغ كتتان ستتيعترب تتم
مقةول ح /لو ظلل صاحةة الةالغ كندا.
 02-4وترض الدولة الطرف أن صاحةة الةالغ مل تستنفد يسةيل اقنتصاف الليتة ووجتا الفقترة
( )0متتن ادلتتادة  4متتن الربوتوكتتول اقتتيتتار  .فمتتن جهتتة أوىل ،كتتان بصمكتتان صتاحةة التتةالغ أن
__________
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تقدم ،ووجا ادلادة  55من قانون اذلجرة و ايتة الالجئت  ،طلةتا لاعفتاء متن التةشتمة ولاقامتة
وأن تلتتتمش متتن الكمتتة اق اديتتة الكنديتتة إذنتتا بتتالطعن ق ترار ستتل وإج تراء مراجعتتة قضتتائية.
وعتتالوة علتتى ذلتتك ،بينمتتا تت يدعي صتتاحةة التتةالغ أن اإلجتراءات الكنديتتة لتحديتتد وضتتع الالجتتئ
إجراءات ييزية ،فصهنا مل تيثتر قت ىتذه ادلستةلة إطتار اإلجتراءات الليتة ،ومل تاول تقتدمي طعتن
بشةن شكواىا وق سيما وقتضتى ادلتادة  05متن ادليثتاق الكنتد للحقتوق واحلريتات التي تضتمن
احلق ادلساواة وتوفم احلماية من مجيع أشكال التمييز ل سةاب ادلذكورة أو ألسةاب ااثلة ،وا
ذلك التمييز على أساس نو اجلنش ،أو ووجا القتانون ادلتعلتق مقتوق اإلنستان التذ حيظتر
التمييز على أساس أحد عشر سةةا .و ىتذا اخلصتو تشتم الدولتة الطترف إىل اجتهتاد اللجنتة
قضتتية ن .س .ف .ضتتد ادلملكتتة ادلتحتتدة لربيطانيتتا العظمتتى وآيرلنتتدا الشتتمالية ،ال تي تلصتتل
فيها اللجنة إىل أن صاحةة الةالغ الي ادعل أهنا شى على حياهتا إذا أيعيتدت إىل بلتدىا كتان
عليهتتا أن تلتتتمش ستتةيل انتصتتاف زلليتتا قدعتتاءات التمييتتز علتتى أستتاس نتتو اجلتتنش ،وأن التتةالغ
بالتايل م مقةول وفقا للفقرة ( )0من ادلادة  4من الربوتوكول اقتتيار (.)3
 00-4وتدفع الدولة الطرف أيضا بةن الةالغ م مقةول ألنو يتعاراه مع اقتفاقية وفقا للفقرة
الفرعية (5ب) متن ادلتادة  4متن الربوتوكتول اقتتيتار  .وتت يدعي الدولتة الطترف بصتفة تاصتة أن
اقتفاقية ق تكفل احلق عدم الرتحيل إىل بلد توجد فيو أسةاب وجيهة تدعو إىل اقعتقاد بةن
الشتتخص قتتد يواجتتو تطتترا حقيقيتتا بانتهتتاك حقتتو احليتتاة وأنتتو سيخضتتع للتعتتذيا أو قنتهتتاك
حقتتو احلمايتتة متتن مجيتتع ضتتروب ادلعاملتتة الالإنستتانية أو العقوبتتة القاستتية أو تتم ادلعتتتادة ،وأن
اقتفاقية ق تنطةق تارج إقليم الدولتة .ولتذلك فتصن ادلتواد التي ذكرهتتا صتاحةة التةالغ بال هتا،
وىتتي ادلتتادة  5الفقترت (ج) و(د) وادل تواد  3و 05و ،06ق تضتتمن بشتتكل صتريح احلتتق
عتتدم الرتحيتتل إىل بلتتد يخيشتتى أن يتعتتراه فيتتو الشتتخص للعنتتن علتتى أستتاس نتتو اجلتتنش .وىتتذه
احلقوق باألحرض مكفولة ادلادة  3من اتفاقية مناىضة التعذيا و تمه متن ضتروب ادلعاملتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة أو ادلتادت  6و 7متن العهتد التدويل اخلتا بتاحلقوق
ادلدنيتتة والسياستتية .وقتتد توتتتل جلنتتة مناىضتتة التعتتذيا واللجنتتة ادلعنيتتة مقتتوق اإلنستتان احل تذر
الشتتديد إذ امتنعتتل عتتن فتتراه الت تزام ضتتم بعتتدم ترحيتتل أ شتتخص إق إذا بلغتتل انتهاكتتات
حقتتوق ىتتذا الشتتخص درجتتة كةتتمة متتن اخلطتتورة ،وذلتتك لوضتتع حتتدود ل ثتتر الواقتتع تتتارج إقلتتيم
الدولة وادلرتتا على اقلتزامات النامجة عن ادلعاىدات ادلتعلقة مقوق األشخا (.)4
 05-4وتضتتين الدولتتة الطتترف أن التتدول ىتتي التتي حيتتق ذلتتا ،ووجتتا القتتانون التتدويل ،وضتتع
شتروط تتتنظم دتتتول األجانتتا إىل أراضتتيها وتتتروجهم منهتا ،وتتا ذلتتك طرائتتق الرتحيتتل ،وذلتتك
رىنتا بالتزاماهتتا الدوليتة .وتيستتمد ىتتذه الستلطة متن ستيادة التدول ،وكتتل استتثناء متن ىتذه الستتلطة
__________

( )3الةالغ رقم  ،5225/02قرار عدم ادلقةولية الصادر  32أيار/مايو  ،5227الفقرة .3-7
( )4تشم الدولة الطرف إىل مالحظات اللجنتة ادلعنيتة مقتوق اإلنستان ادلعتمتدة  55وز/يوليتو 5226
تان ضد كندا ،الةالغ رقم ( 5224/0325الفقرة  )6-5الي تشم إىل التعليق العام رقم .30
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يقتصتتر علتتى احل تاقت التتي يتعتتراه فيهتتا الشتتخص ادلع ت لضتترر جستتيم وق ديكتتن جتتربه .وعليتتو،
تت الدولتتة الطتترف بتعتتاراه التةالغ متتع اقتفاقيتتة متتن حيت أن صتتاحةة التتةالغ تتتزعم أن الدولتتة
الطتترف تنتهتتك التزاماهتتتا ووجتتا اقتفاقيتتة بستتةا اارستتات ييزيتتة مزعومتتة ادلكستتيك .وتتترض
الدولتتة الطتترف أهنتتا ليستتل مستتؤولة عتتن أ ييتتز حيتتدث بلتتد آتتتر أو ديارستتو ىتتذا الةلتتد ألهنتتا
ليسل مسؤولة سوض عن األفعال التمييزية الي تدتل نطاق وقيتها.
 03-4وفيما يتعلق بصجراء اللجوء ،استيمع إىل صاحةة التةالغ كنتدا ونوقشتل حالتهتا مترات
عديدة على عكش ما تدعيو .وتة قرارات رللش اذلجرة والالجئ وادلوظفة ادلسؤولة عتن إجتراء
تقدير ادلخاطر قةل اإلبعاد أن متخذ القرار أولوا اقعتةار الالزم خلطر العنن الذ يتهدد ادلترأة
ادلكستتيك .وقتتد رأض ا لتتش أن صتتاحةة التتةالغ مل تقتتدم شتتواىد موثوقتتة تتعلتتق بالتهديتتدات
ادلزعومة .ومع ذلك ،أتاح ا لش فرصا عديدة لصاحةة الةالغ لكي تشرح حالتها ادلكستيك،
يمراعيتتا بتتذلك التوجيهتتات ادلتعلقتتة بالنستتاء التتاليت يلتمستتن اللجتتوء تشتتية اقضتتطهاد بستتةا نتتو
اجل تتنش .تتم أن ا ل تتش تل تتص إىل أن ش تتهادة ص تتاحةة ال تتةالغ تتس تتم جبوان تتا م تتن التض تتارب
والتنتتاق لتتيش ذلتتا تفستتم .وإضتتافة إىل ذلتتك ية ت إج تراء تقتتدير ادلختتاطر قةتتل اإلبعتتاد أن مجيتتع
عناصتتر اإلثةتتات قتتد يوضتتعل اقعتةتتار إق أنتتو قتتد تعتتذر ديتتد اخلطتتر التتذ تتتدعي صتتاحةة
الةالغ تعرضها لو .وتؤكد الدولة الطرف وجود دورة تدريةية تقدَّم للموظف ادلستؤول عتن إجتراء
تق تتدير ادلخ تتاطر قة تتل اإلبع تتاد رل تتال التوعي تتة مال تتة النس تتاء ض تتحايا العن تتن ادلن تتزيل ،وى تتي حال تتة
وضعل اقعتةار لدض تقييم األدلة .وتضين الدولتة الطترف أن الكمتة اق اديتة الكنديتة قتد
أقتترت بتتةن ادلتتوظف ادلستتؤول عتتن إجتراء تقتتدير ادلختتاطر قةتتل اإلبعتتاد يتمتعتتون بدرجتتة كافيتتة متتن
وكتذلك طلتا تقتدير ادلختاطر
اقستقاللية( .)5وأتما ،كتان اإلجتراء ادلعترواه علتى ا لتش
قةل اإلبعاد موضع طلا للحصول على إذن بالطعن وإجراء مراجعة قضائية.
تربر إعتتادة النظتتر اإلج تراءات
 04-4ونظ ترا إىل أن صتتاحةة التتةالغ مل تقتتدم أ عنصتتر جديتتد يت ي
أمتام الستتلطات الوطنيتتة ،فتتصن الدولتة الطتترف لتتص إىل أن ادعتتاءات صتاحةة التتةالغ التتي تفيتتد بتةن
اإلجراءات الكندية ادلتعلقة وتنح مركتز الالجتئ إجتراءات ييزيتة ،تفتقتر إىل أستش صتحيحة واضتحة
وأهنا م مدعمة برباى كافية ووجا الفقرة الفرعية (5ج) من ادلادة  4من الربوتوكول اقتتيار .
تعليقات صاحبة البالغ على الحظات الدحلة الطرف
 0-5يدعي الامي بوجو عام رسالة مؤرتة  06حزيران/يونيو  5200أن الاكم الكندية
ق توفر اية كافية ل شتخا التذين يواجهتون حتاقت ااثلتة حلالتة صتاحةة التةالغ وذلتك دون
أن يقتتدم أي تة توض تتيحات عتتن حال تتة ص تتاحةة التتةالغ ادلكس تتيك من تتذ مغادرهتتتا أراض تتي الدول تتة
الطرف.
__________

( )5يل الدولتة الطترف إىل احلكتم الصتادر قضتية ستا ضتد كنتدا (الوكيتل العتام)  ،1 R.C.F. 532 ،]5226وإىل
القرار الصادر  59أيلول/سةتمرب  5224قضية اد ضد كندا (الوكيل العام).IMM 7864-04 ،
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 5-5واكتفى زلامي صاحةة الةالغ رسالة مؤرتة  6وز/يوليو  5200بتةكيد أهنتا تواجتو
ظروفا صعةة ادلكسيك ،وأهنا تعيش حالة ذعتر شتديد ،وأنتو ستيقدم إىل اللجنتة تعليقتات علتى
مالحظتتات الدولتتة الطتترف أقتترب وقتتل اكتتن .وعلتتى التر م متتن رستتائل التتتذكم ادلتعتتددة التتي
أرسلل إليو ،مل تتلق اللجنة أية تعليقات ومل تردىا أية معلومات تؤيد أقوال الامي.
الم ائل حاإلجراءات المعرحضة على اللجنة

النظر ادلقةولية
 0-6جيا على اللجنة ،حسةما تقتضيو ادلادة  64متن نظامهتا التداتلي ،أن تةتل متا إذا
ك ت تتان ال ت تتةالغ مقة ت تتوق أم ق ووج ت تتا الربوتوك ت تتول اقتتي ت تتار لالتفاقي ت تتة .وديك ت تتن للجن ت تتة وفق ت تتا
للمادة  66من نظامها الداتلي أن تنظر مقةولية الةالغ وعزل عن أسسو ادلوضوعية.
 5-6وقد تةكدت اللجنة ،ووجتا الفقترة  5متن ادلتادة  4متن الربوتوكتول اقتتيتار  ،متن أن
إطتار إجتراء آتتر متن إجتراءات التحقيتق التدويل أو التستوية
ادلسةلة نفسها ليسل قيد الةح
الدولية وأنو مل يسةق النظر فيها.
 3-6ي اللجنة علما بادعاءات صاحةة الةالغ الواردة بال ها األول التي تفيتد بتةن الدولتة
الطتترف كانتتل ستتتنتهك الفقترت (ج) و(د) متتن ادلتتادة  ،5وادلتتواد  3و 05و 06متتن اقتفاقيتتة لتتو
رحلتل صتاحةة التتةالغ إىل ادلكستيك حيت كانتتل ستتتعراه خلطتر العنتن بتتل والقتتل علتى يتتد
أهنتا ي
الشترطة القضتائية .و تتي اللجنتة علمتا والحظتتة الدولتة الطترف التتي
زوجهتا الستابق وىتو ضتتاب
مفادىتتا أن ص تتاحةة التتةالغ وابنه تتا قتتد ع تتادا وح ت إرادهتمتتا إىل ادلكس تتيك حيمتتالن بط تتاقي س تتفر
بالطت تتائرة  0نيست تتان/أبريل  5202أ بعت تتد إيت تتدا الت تتةالغ األول ،وأهنمت تتا قت تتد أكت تتدا رحيلهمت تتا
للستلطات الكنديتتة .وتالحت اللجنتتة احلجتة التتي ستاقتها الدولتتة الطترف ومفادىتا أنتو بتتالنظر إىل أن
اخلطتتر التتذ كانتتل ستتتتعراه لتتو صتتاحةة التتةالغ حالتتة ترحيلهتتا ىتتو الغتتراه الرئيستتي متتن ىتتذا
الةالغ ،فصن العودة الطوعية لصاحةة الةالغ تؤد إىل انتفاء ىذا الغراه وبالتتايل إىل اعتةتار التةالغ
تتم مقةتتول .وإضتتافة إىل ذلتتك ،تالحت اللجنتتة أن الدولتتة الطتترف تفيتتد بةهنتتا مل تتلتتق أ تقريتتر متتن
صتتاحةة التتةالغ مةاشتترة أو متتن اثلهتتا يثةتتل أن صتتاحةة التتةالغ تعرضتتل للعنتتن علتتى أستتاس نتتو
اجلتتنش بعتتد عودهتتتا إىل ادلكستتيك .وعتتالوة علتتى ذلتتك ،تالح ت اللجنتتة احلجتتة التتي ستتاقتها الدولتتة
الطتترف ومفادى تا أن اقدعتتاءات التتي قتتدمتها صتتاحةة التتةالغ إطتتار طلةهتتا ادلتعلتتق بتتاللجوء قتتد
يرفضتتل متتن قةتتل رللتتش اذلجتترة والالجئت كنتتدا مث متتن قةتتل ادلوظفتتة ادلستتؤولة عتتن تقتتدير ادلختتاطر
قةتتل اإلبعتتاد قفتقارىتتا إىل ادلص تتداقية ولكوهنتتا ق تستتتند إىل أ أس تتاس ،وأهنتتا ق تقتتدم أ عنص تتر
جديد إىل اللجنة.
 4-6وفيمتتا يتعلتتق برحيتتل صتتاحةة التتةالغ طائعتتة إىل ادلكستتيك ،تشتتم اللجنتتة إىل أن صتتاحةة
التتةالغ مل تقتتدم أ تفستتم يتعلتتق بالتتدوافع التتي تكمتتن وراء عودهتتتا .وقتتد اكتفتتى زلتتامي صتتاحةة
التةالغ باإلشتارة بوجتتو عتام إىل أهنتا تواجتتو ظروفتا صتتعةة ادلكستيك وأهنتا تعتتيش حالتة ذعتتر،
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لكنتتو مل يقتتدم علتتى اإلطتتالق تعليقتتات علتتى عناصتتر التتدفع بعتتدم قةتتول التتةالغ ادلقتتدم متتن الدولتتة
الط تترف ،وق س تتيما فيم تتا يتعل تتق وس تتةلة رحيله تتا الط تتوعي إىل ادلكس تتيك وأس تتةاب ى تتذا الرحي تتل.
و لتتص اللجنتتة اتتا ستتةق إىل أن رحيتتل صتتاحةة التتةالغ متتن كنتتدا دون تقتتدمي تفستتم للجنتتة ودون
متابعة شكواىا األصلية ،ر م رسائل التذكم ادلتعددة ،جيعل من الواضح أن الةالغ ق يستتند إىل
أسش سليمة و م مدعم باألدلة الكافية .ولذلك فصن اللجنة ترض أن الةالغ م مقةتول ووجتا
الفقرة الفرعية (5ج) من ادلادة  4من الربوتوكول اقتتيار .
 5-6وبعد أن تلصل اللجنة إىل عتدم مقةوليتة التةالغ ووجتا الفقترة الفرعيتة (5ج) متن ادلتادة
 4متن الربوتوكتتول اقتتيتتار  ،فصهنتتا ق تترض ضتترورة للنظتتر العناصتتر األتترض للتتدفع بعتتدم ادلقةوليتتة
الي قدمتها الدولة الطرف.
-7

وبناء عليو ،تقرر اللجنة ما يلي:

(أ)
اقتتيار ؛
(ب)

أن التتةالغ تتم مقةتتول ووجتتا الفقتترة الفرعيتتة (5ج) متتن ادلتتادة  4متتن الربوتوكتتول
أن تةلَّ الدولة الطرف وصاحةة الةالغ ذا القرار.

اعتيمتتد باإلستتةانية واإلنكليزيتتة والروستتية والصتتينية والعربيتتة والفرنستتية ،علمتتا بتتةن التتنص الفرنستتي ىتتو
النص األصلي].
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