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 المرتق

قرررار اللجنررة المعنيررة بالقضرراء علررى التمييررز ضررد المرررأة ال ررالر بم جرر    
اتفاقيررررة القضرررراء علررررى جميررررع أشرررركال التمييررررز  البرحت كرررر ل اارتيررررار 

 المرأة ضد

 داضد كن م. ب. م.، *52/5202البالغ رقم   
 إيستةانفي ، وديثلها السيد ستيوارتم. ب. م. :ادلقدم من

 صاحةة الةالغ :الشخص ادلدعى أنو ضحية
 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل( 5202آذار/مارس  55 :تاريخ تقدمي الةالغ

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

 ،5205 فربايرشةاط/ 54  وقد اجتمعل  
 يلي: ما تعتمد 

 قرار بشأن المقب لية  
كتانون   56ادلولودة    م. ب. م.، يى 5202آذار/مارس  55الةالغ ادلؤرخ  ةصاحة 0-0

الفقترت  )ج( و)د( كتل   قرطةة بادلكسيك. وىتي تتديعي أن كنتدا انته 0964األول/ديسمرب 
متتن اتفاقيتتة القضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز ضتتد ادلتترأة  06و 05و 3ادلتتواد ، و 5متتن ادلتتادة 

 ستتتتعراه ذلتتا بوصتتفها امتترأة. ادلختتاطر التتي تراعتتي بصنصتتافبرتحيلهتتا إىل بلتتدىا األصتتلي دون أن 
 وكوذلتتا اقتتيتتار . وقتتد دتلتتل اقتفاقيتتة وبروتوديثتتل صتتاحةة التتةالغ زلتتام، ىتتو الستتيد إيستتتةانفي

__________ 

شارك   دراسة ىذا الةالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤىم: الستيدة عائشتة فتردة أجتار، الستيدة ما تاليش أروتشتا  * 
دييتتا، الستتيد دومينغيتت ، الستتيدة فيوليتتل تةسيستتيغا أور ، الستتيدة بتتاربرا إيفلتت  بيلتتي، الستتيدة أولينتتدا بتتاريرو بوبا

زلمتد جترب، الستيدة عصتمل جاىتان، الستيدة ستوليداد مورييتو د  قبيغتا، الستيدة نتيكالس بترون، الستيدة نائلتة 
فايوليتا نويةاور، السيدة براميال بتاتن، الستيدة ستيلفيا بيمينتتال، الستيدة فيكتوريتا بوبيشتكو، الستيدة زىترة راستخ، 

 نوفيتش، والسيدة زو شياوشياو.السيدة باتريسيا شولتز، السيدة دوبرافكا شيمو 
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تشتتتترين  08و 0980كتتتتانون األول/ديستتتتمرب   02الدولتتتتة الطتتتترف   بالنستتتتةة إىل حيتتتتز النفتتتتاذ 
 على التوايل. 5225األول/أكتوبر 

   ،بناء على طلا الدولتة الطترف ،وقررت اللجنة   دورهتا التاسعة واألربع  أن تنظر 0-5
 ادلوضوعية. ووعزل عن أسس الةالغ قةوليةم

 ع كما عرضتيا صاحبة البالغال قائ  
تعرضتتل لالضتتطهاد   بلتتدىا األصتتلي ادلكستتيك علتتى يتتد أهنتتا صتتاحةة التتةالغ تتتدعي  5-0

الستتابق وىتتو أحتتد رجتتال الشتترطة القضتتائية. وكانتتل صتتاحةة التتةالغ علتتى عالقتتة معتتو    زوجهتتا
التي  لكنها قررت إهناء ىذه العالقتة بستةا أفعتال العنتن ادلنتزيل 5222و 0998ب   الفرتة ما

إىل درجتتتة وبتتدأ وضتتتايقتها اقتصتتتال  تتتا الستتابق  زوجهتتتا عتتتاود 5225منتتتذ عتتام و تعرضتتل ذلتتتا. 
علتتى إثتتر الستتابق  زوجهتتاشتتكوض ضتتد قتتدمل صتتاحةة التتةالغ جعلتتل حياهتتتا مهتتددة بتتاخلطر. و 

صتاحةة . وقتدمل 5226ر تشترين الثتان/نوفمرب   شتهواقعة اكتنفها عنن شتديد تعرضتل ذلتا 
قنتاة وظهترت علتى  ادلدينتة التي تيقتيم فيهتا، أ  قرطةتة،ىل رئاستة الةلديتة   أيضتا  شتكوض إالةالغ 
كثتتم متن النتاس   قرطةتة بالنتة التي  تتر   فعلتم. لكتي تشتتكي منتو يتةالتلفزيون (Televisaتليةيستا )

          اللجتتتتتتوء إىل كنتتتتتتدا ىربتتتتتتا  متتتتتتن  صتتتتتتاحةة التتتتتتةالغ مغتتتتتتادرة الةلتتتتتتد والتمستتتتتتل تتتتتتا. ولتتتتتتذلك قتتتتتتررت 
 بق.السا زوجها
 5226تشتتترين الثتتتان/نوفمرب  07و   .ووصتتتلل صتتتاحةة التتتةالغ إىل كنتتتدا وعيتتتة ابنهتتتا 5-5

انتمائها إىل فئة اجتماعية معينتة وىتي فئتة أهنا تعيش حالة توف بسةا مدعية التمسل اللجوء 
قتتتررت شتتتعةة  ايتتتتة ، 5228أيار/متتتايو  55النستتتاء ضتتتحايا العنتتتن ادلنتتتزيل   ادلكستتتتيك. و  

اخلاصتتة بوضتتع الالجئتت  بتتادلفهوم التتوارد   اقتفاقيتتة قجئتتة  تعتتترب ق احةة التتةالغالالجئتت  أن صتت
بتالطعن وإجتراء علتى إذن  اريفت  طلتا حصتوذل، 5228أيلول/ستةتمرب  05. و  0950لعام 

تشتترين  4اإلبعتتاد   ادلختتاطر قةتتل لتقتتدير . وقتتدمل صتتاحةة التتةالغ أيضتتا  طلةتتا  مراجعتتة قضتتائية
طلتتا  وقيتتد م. 5229نيستتان/أبريل  7  ستتةيل اقنتصتتاف ىتتذا وريفتت  ، 5228الثتتان/نوفمرب 

 أيتتتتتار/ 52 الكمتتتتتة اق اديتتتتتة  أمتتتتتام مراجعتتتتتة قضتتتتتائية بتتتتتالطعن وإجتتتتتراء لحصتتتتتول علتتتتتى إذن ل
. 5202ينتتتاير  كتتتانون الثتتتان/  08الطلتتتا   ذلتتك الكمتتتة اق اديتتتة  فرفضتتتل. 5229 متتايو
وحظتتي ىتتذا الطلتتا  5229  حزيران/يونيتتو د ذلتتك قيتتدم طلتتا لتعليتتق تنفيتتذ قتترار اإلبعتتا وقةتتل

 كتتتتتانون الثتتتتتان/  08   قتتتتترار رفتتتتت  طلتتتتتا ادلراجعتتتتتةأدض . و 5229 وز/يوليتتتتتو  5بتتتتتالقةول   
التماسات دلراعتاة . ومل تقدم صاحةة الةالغ الليةإىل إهناء اإلجراءات أمام الاكم  5202 يناير
. اقلتماستتتاتاقت قةتتتول ىتتتذه نستتتانية بستتتةا تكتتتالين التتتدعوض وضتتتعن احتمتتتاإلعتةتتتارات اق

علتتى أستتاس  وتتتدعي صتتاحةة التتةالغ، باإلضتتافة إىل ذلتتك، أن ملتتن القضتتية كتتان ستتيقوم حتمتتا  
 عناصر اخلطر نفسها.
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 الشك ى  
وادلتواد  5متن ادلتادة  )ج( و)د(الفقترت  ترض صاحةة الةالغ أن الدولة الطترف انتهكتل  3-0
 من اقتفاقية. 06و 05و 3
ةالغ بةن ترحيلها إىل ادلكسيك من شةنو أن يفضي إىل انتهتاك حقهتا   وتدفع صاحةة ال 3-5

امتترأة، وحقهتتا   اخلصوصتتية لكوهنتتا إنستتانية  احليتتاة دون  ييتتز، وحقهتتا   عتتدم التعتتراه دلعاملتتة ق
  احلماية األسرية. وتعترب صاحةة الةالغ أن ترحيلها إىل ادلكسيك يشتكل انتهاكتا  حلقوقهتا حقها و 

لعنتتن متتن قةتتل اللقتتتل أو بتتل و إنستتانية  لالحتجتتاز   ظتتروف قمعرضتتة ستتتكون   حيتت ،األساستتية
ةن تتدفع بتوىو أحد أفراد الشرطة القضائية. وترض صاحةة الةالغ أن الدولة الطترف  ،السابق زوجها
ادلكستيك   حت  أن مجيتع ىيئتات  يتعرضن إلساءة ادلعاملة يتمتتعن ممايتة الدولتة   الاليتالنساء 

حيتدث ىتو عكتش ذلتك.  ان وادلؤسستات التي تقتدم ادلستاعدة إىل النستاء تقتول إن متاحقوق اإلنس
تزال  ر دون عقاب وأن الفستاد  وتديعي صاحةة الةالغ أن إساءة ادلعاملة الي تتعراه ذلا النساء ق

 .(1)  ادلؤسسات القضائية جيعالن من ادلستحيل الفرار داتل ادلكسيك وروح اقستعداء
مل        ترض صتاحةة التةالغ أن الدولتة الطترف ، 5ادلادة من )ج( بالفقرة ق وفيما يتعل 3-3

 أن الطلا الذ  قدمتو للحصولأوق  تزعم صاحةة الةالغ احلماية القضائية ادلناسةة. ف تضمن ذلا
ريفتت  ألستتةاب واىيتتة بتتالنظر إىل أن الفرضتتية األساستتية التتي استتتندت إليهتتا  الالجئتتةعلتتى وضتتع 

. مث إن القتترار الصتتادر بشتتةن ادلكستتيك طلتتق متتن وجتتود نظتتام  ايتتة مناستتا  نالدولتتة الطتترف ت
رستتالة موجهتتة متتن حركتتة  ، وتتا فيهتتاأمهيتتة للوثتتائق ادلقدمتتة ةأيتتمل ييعِتتر  اإلبعتتادقةتتل تقتتدير ادلختتاطر 

التتابع لرابطتة رفيقتات  وإقرار مفصل من مدير مركز الالجئت  الارم،مكافحة اق تصاب وسفاح 
. وإضتتتافة إىل ذلتتتك يتعلتتتق بعتتتدم  تتتتع النستتتاء   ادلكستتتيك باحلمايتتتة (FCJ)ت عيستتتى ادلخِلصتتتا

اذلجترة  التي ستاقها رللتشجت  باعتمتاد نفتش احل اإلبعتادتقدير ادلخاطر قةل ب اجلهة ادلعنية اكتفل
صتتاحةة التتةالغ أن نستتةة  رض. وتتتللقضتتية بدراستتة كاملتتة تقتتوم بنفستتها دون أن  كنتتدا والالجئتت  

ائتة.   ادل 99أو  98تةلت    الوقتل احلتايل  اإلبعتاداء تقتدير ادلختاطر قةتل الطعون   إجر رف  
فضتال  ادلكستيك  يستا  ةتيليقنتاة مثتل رستائل  ،قتدمل عناصتر إثةتات جديتدة قاطعتةوتدفع بةهنتا 

  08ريفت    عديدة، وذلك دعمتا  لطلةهتا إجتراء ادلراجعتة القضتائية التذ  نفسية و طةية  عن أدلة

__________ 

اإلقليمتتتتتتتتتي ادلتعلتتتتتتتتتق بادلكستتتتتتتتتيك،               ادللتتتتتتتتتن متتتتتتتتتن  4-3تشتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتاحةة التتتتتتتتتةالغ دعمتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتدفوعها إىل ادلتتتتتتتتتادة  (1)
demande d'information MEX 36237.EF  :ادلعنتون«Mexique: la violence conjugale et les recours 

offerts, en particulier dans les cas où l’agresseur est membre du service de police (1996-2000)» 
سيما   احلالة الي يكون فيها ادلعتد  متن أفتراد الشترطة  العنن ادلنزيل وسةل اقنتصاف ادلتاحة وق :ادلكسيك)
 Mexique: des autorités incapables d’arrêter les»؛ وتقريتر منظمتة العفتو الدوليتة، ((0996-5222)

enlèvements et meurtres de femmes à Ciudad Juarez et Chihuahua»  ادلكستتيك: الستتلطات  تتم(
. 5223، الصتتادر   عتتام (شتتيواواتواريش و ىتتعلتتى وقتتن حتتاقت اتتطتتاف النستتاء وقتتتلهن   ستتيوداد  قتتادرة

  قضتتية  ،5202شتتةاط/فرباير  8وتشتتم صتتاحةة التتةالغ أيضتتا  إىل قتترار الكمتتة اق اديتتة الكنديتتة الصتتادر   
 .(CF 126 2010)كندا )اجلنسية واذلجرة(   ا ضدست ارسيا باتي
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ادلتعلقة بتنقص  السوابق القضائية للمحكمة اق ادية الكنديةؤكد . وت5202 كانون الثان/يناير
 .احلماية ادلتاحة للنساء   ادلكسيك حجم ادلخاطر الي تتهدد صاحةة الةالغ

احلتق   عتدم التعتراه تكفتل التي  5بتالفقرة )د( متن ادلتادة صاحةة التةالغ أيضتا   ت و  3-4
تتتتتزعم أن الدولتتتتة أيتتتتد  الستتتتلطات وادلؤسستتتتات العامتتتتة. و علتتتتى  أل  أفعتتتتال أو اارستتتتات  ييزيتتتتة

 علتى األقتل ألهنتا عرضتتهاالسلطات احلكوميتة بضمان  ايتها عن طريق مل  رتم التزامها الطرف 
بةن تلقى مصرعها على   أسوأ احلاقت قحتمال كةم و  ،إنسانية ق خلطر اقحتجاز   ظروف

 القضائية.أو أصدقائو من الشرطة  السابق أيد  زوجها
حقتتوق اإلنستتان واحلريتتات إعمتتال التتي تضتتمن  3ادلتتادة أن أيضتتا  وتتتزعم صتتاحةة التتةالغ  3-5

لشتكل ها إىل ادلكستيك متن شتةنو أن يعرضت هتاألن قترار ترحيل ،انتيهكلقد  األساسية والتمتع  ا
 من أشكال التعذيا   ظل اإلفالت الكامل من العقاب.

ادلستتتاواة أمتتتام حقهتتتا   و  05لطتتترف انتهكتتتل ادلتتتادة وتتتترض صتتتاحةة التتتةالغ أن الدولتتتة ا 3-6
  قتترار الستتلطات متتن العوامتتل التتي روعيتتل القتتانون ألن وضتتعها كتتامرأة ضتتعيفة مل يكتتن عتتامال  

 الكندية. 
 .ولكنها مل تقدم حججا    ىذا الشةن 06وأتما  تدعي صاحةة الةالغ انتهاك ادلادة  3-7

 ة الحظات الدحلة الطرف بشأن المقب لي  
علتتى  5202كتتانون األول/ديستتمرب   6اعرتضتتل الدولتتة الطتترف   مالحظاهتتتا ادلؤرتتتة  4-0

 من الربوتوكول اقتتيار . 4من ادلادة  5و 0مقةولية الةالغ ووجا الفقرت  
بالنظر إىل أن صتاحةة اآلن تدفع الدولة الطرف أوق  بةن الةالغ  م مقةول قنتفاء دواعيو  4-5

. فتتالطعن الرئيستتي التتذ  يشتتكل موضتتو  التتةالغ، وحتت  إرادهتتتاادلكستتيك  التتةالغ قتتد عتتادت إىل
، تدفع الدولة الطترف بعتدم وثانيا  الطلا ادلقدم إىل كندا لتعليق قرار الرتحيل مل يعد ذا جدوض.  أ 

استنفاد سةل اقنتصاف اللية ألن صاحةة الةالغ مل تقدم طلةا  للحصتول علتى إعفتاء متن التةشتمة 
احلتق التذ  تطالتا بتةن تتدفع الدولتة الطترف ثالثتا ، ائمة   كندا قعتةارات إنستانية. و وعلى إقامة د

بو صاحةة الةالغ   عدم ترحيلها إىل بلد توجد فيو أسةاب تدعو إىل اقعتقاد بةهنا ستتواجو تطترا  
 ضتتروبحقيقيتتا  بانتهتتاك حقهتتا   احليتتاة أو تطتتر التعتتذيا أو انتهتتاك حقهتتا   احلمايتتة متتن مجيتتع 

. وتتتترض ، لتتتيش متتتن احلقتتتوق ادلكفولتتتة ووجتتتا اقتفاقيتتتةدلعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو  تتتم ادلعتتتتادةا
 اقتفاقية على حنو دينح ىذا احلق. و ق ينةغي تفسمالدولة الطرف أن

 خبوفهتا متن التعتراهتدفع الدولة الطرف بةن ادعاءات صاحةة الةالغ فيمتا يتعلتق رابعا  و  4-3
ل إىل ادلكستتيك كانتتل موضتتع دراستتة متعمقتتة متتن ريحليتت لتتو أهنتتا اجلتتنشعلتتى أستتاس نتتو  لعنتتن ل

تقتوم  قالسلطات الكنديتة تلصتل إىل أن ادعتاءات صتاحةة التةالغ بيد أن السلطات الكندية. 
يتضتمن أ  عنصتر متن شتةنو أن يغتم  ق وأن التةالغ ادلقتدم إىل اللجنتة على أية أسش صتحيحة،

 ،كافيتة أل ترااه ادلقةوليتة  أدلتةيستتند إىل  ق لطترف أن التةالغ. وأتما  ترض الدولة ااقستنتاج اىذ
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اللجتتتوء دلعاجلتتتة طلةتتتات  ادلعتتتدة ةالكنديتتتاإلجتتتراءات ةن بتتت ادعاءاهتتتتا ألن صتتتاحةة التتتةالغ مل تثةتتتل
 . م رلدية و م فعالةوالطعون أمام الاكم الكندية 

عتهتتتا إىل مغتتتادرة وقتتتد أوضتتتحل صتتتاحةة التتتةالغ أمتتتام اذليئتتتات الوطنيتتتة األستتتةاب التتتي دف 4-4
. و  استتتتتمارة ادلعلومتتتتات 5226تشتتتترين الثتتتتان/نوفمرب  07األراضتتتتي ادلكستتتتيكية وعيتتتتة ابنهتتتتا   
، 5226كتتتانون األول/ديستتتمرب   05    كنتتتدا  والالجئتتت  الشخصتتتية ادلقدمتتتة إىل رللتتتش اذلجتتترة

هنتتال ا زعمتتل أنتتو. و 0998عينفتتا  منتتذ عتتام  يتتزدادادعتتل صتتاحةة التتةالغ أن ستتلوك زوجهتتا أصتتةح 
تياطتتتتة  تطلةتتتتلبضتتتترب متتتتربح أحلتتتتق  تتتتا إصتتتتابات  5222ينتتتتاير  كتتتتانون الثتتتتان/  05 عليهتتتتا  

 5222تعرضتتها لاستتاءة الةدنيتتة والنفستتية استتتمر حتت/ شتتهر حزيران/يونيتتو زعمتتل أن جروحهتتا. و 
وىتتو الوقتتل التتذ   كنتتل فيتتو متتن طتترد زوجهتتا متتن ادلنتتزل. وذكتترت صتتاحةة التتةالغ أنتتو اعتةتتارا  متتن 

ةح زوجها السابق يرتدد عليها من ح  آلتر اارسا  كتل أنتوا  اإلستاءة إليهتا. و  أص 5225 عام
أحتتد أصتتدقائو حضتتور   اهنتتال عليهتتا زوجهتتا الستتابق بالضتترب  5226تشتترين الثتتان/نوفمرب  03

. و  أعقاب تلك احلادثتة، تتدعي صتاحةة التةالغ أهنتا قتدمل شتكوض إىل النيابتة من رجال الشرطة
يستتا. وادعتتل أن زوجهتتا الستتابق ةتها علتتى ادلتت  عتتن طريتتق القنتتاة التلفزيونيتتة تيليالعامتتة وأذاعتتل قصتت

 وعية ابنها.         ىددىا   أعقاب ذلك بقتلها وقتل ابنها، وىو ما دفعها إىل مغادرة الةلد 
  كنتتتدا والالجئتتت  ، قتتتام رللتتتش اذلجتتترة 5228أيار/متتتايو  55و  اجللستتتة ادلعقتتتودة    4-5

ادعاءاهتتتا بشتتةن زوجهتتتا الستتابق وعتتتن األستتةاب التتتي خبصتتتو  ة التتتةالغ مطتتوق  صتتاحة باستتتجواب
حالتتل دون تقتتدديها طلةتتا  للحصتتول علتتى احلمايتتة إىل الستتلطات ادلكستتيكية وأستتةاب عتتدم اارستتتو 

صتتاحةة التتةالغ، تلتتص ا لتتش إىل أقتتوال حضتتوره. وأمتتام تضتتارب وتنتتاق    العنتتن ضتتد ابنتتو أو 
شيء  دف احلصول على وضع الالجئة   كنتدا، ومل تقتدم أ  دليتل  قد اتتلقل قصة من ق اأهن

ديكتن أن يستتتند إليتو ا لتتش دلنحهتا حتق اللجتتوء. وخيتص التنتتاق   ديتدا  عتتدم  بتتو قتاطع أو موثتوق
ستتتيما استتتم الصتتتحفي التتتذ   تتتتوافر معلومتتتات عتتتن طريقتتتة عتتتراه قضتتتيتها   وستتتائ  اإلعتتتالم، وق

بنستتتتخة متتتتن شتتتتري  التحقيتتتتق  علتتتتى اقحتفتتتتا  حرصتتتتهاتتتتتدعي أنتتتتو  تتتتدث عتتتتن حالتهتتتتا، وعتتتتدم 
قيمتتة إثةاتيتتة ذلتتا، وأن  الشتتهادة الطةيتتة التتي قتتدمتها قأن الصتتحفي. وتشتتم الدولتتة الطتترف أيضتتا  إىل 

 تقدمي معلومات مفصلة عن زوجها السابق، كتاريخ ميالده.تتمكن من صاحةة الةالغ مل 
قدمتتتتتو صتتتتاحةة التتتتةالغ، فتتتتصن  وفيمتتتتا يتعلتتتتق بطلتتتتا تقتتتتدير ادلختتتتاطر قةتتتتل اإلبعتتتتاد التتتتذ  4-6

الستتتتلطات الليتتتتة رأت أن الوثتتتتائق ادلقدمتتتتة وثتتتتائق عامتتتتة الطتتتتابع وق تتتتتدعم روايتتتتة صتتتتاحةة التتتتةالغ 
ادعاءاهتتتتا، وق تقتتتتيم أيتتتتة صتتتتلة بتتتت  حالتهتتتتا الشخصتتتتية واقنتهاكتتتتات   ادلكستتتتيك. وقتتتتد رأت  وق

تثةتل أن صتاحةة التةالغ   ائق قادلوظفة ادلسؤولة عن إجتراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد أن ىتذه الوثت
متن قتانون  97و 96كانل ستتتعراه خلطتر شخصتي نتيجتة لعودهتتا إىل ادلكستيك وفقتا  للمتادت  

، وبعتتتد أن ا تتتذت ادلوظفتتتة ادلستتتؤولة عتتتن 5229نيستتتان/أبريل  07اذلجتتترة و ايتتتة الالجئتتت . و  
ة التةالغ أربعتة عناصتر إجراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد قترارا  بترف  الطلتا، أضتاف زلتامي صتاحة

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 
لصاحةة الةالغ. وقةلتل صاحةة الةالغ وأتتها فضال  عن رسالة من إحدض ادلعلمات وىي صديقة 

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 

التتةالغ، وأن رستتالة عضتتو وق تشتتم إىل تتتاريخ عتتراه التحقيتتق الصتتحفي التتذ  تظهتتر فيتتو صتتاحةة 
اللجنتتة التنفيذيتتة للةلديتتة التتي تثةتتل التتتدابم التتي ا تتذهتا صتتاحةة التتةالغ لرفتتع شتتكوض ضتتد زوجهتتا 

وكتتان علتتى صتتاحةة التتةالغ  ،ديتتدةجب تتعلتتق بواقعتتة ليستتل 5226الستتابق   تشتترين الثتتان/نوفمرب 
 .  كندا والالجئ أمام رللش اذلجرة أن تذكرىا 

 5202كتتانون الثان/ينتتاير   08كمتتة اق اديتتة الكنديتتة   قرارىتتا الصتتادر   واعتتتربت ال 4-7
 كانتلأن اقستنتاجات التي تلصتل إليهتا ادلوظفتة ادلستؤولة عتن إجتراء تقتدير ادلختاطر قةتل اإلبعتاد  

الكمة اق ادية أن صاحةة الةالغ مل تثةل أن القرار الذ  ا ذتو تلتك ادلوظفتة قد رأت معقولة. ف
عناصتر اإلثةتات لدون مراعتاة توصل إليو بطريقة ملتوية أو تعستفية أو مت ال استنتاج تاطئىل يستند إ

يلتمستتتن  التتاليتادلتعلقتتة بالنستتتاء "التتي عيرضتتل علتتتى ادلوظفتتة. وأتتتتما  رأت الكمتتة أن التوجيهتتتات 
قتد ريوعيتل متن قةتتل ادلوظفتة ادلستؤولة علتى التتر م  (2)"نشاجلتتشتية اقضتطهاد بستةا نتتو  اللجتوء 

 من عدم اإلشارة بشكل صريح إىل التوجيهات ادلذكورة.
نيستتان/أبريل  0   تادرت كنتدا وعيتة ابنهتا وتالحت  الدولتة الطترف أن صتاحةة التتةالغ  4-8

مجتتتع ادلعلومتتتات إلعتتتداد ادلالحظتتتات التتتي تتعلتتتق  ىتتتو متتتا تةينتتتتو ستتتلطات كنتتتدا أثنتتتاء. و 5202
كنتدا بعتد    تادراالدولتة الطترف علتى أن صتاحةة التةالغ وابنهتا  القضتية   الغ. وتدل ملفاتبالة

. وتشتم ادللفتات نفستها مهتا حيمتالن بطتاقي ستفرمها بالطتائرةللسلطات الكنديتة و  رحيلهماتةكيد 
علتتتى متتت  شتتتركة اخلطتتتوط اجلويتتتة  ، وقتتتد  تتتادرا كنتتتداادلكستتتيك كانتتتل النهائيتتتةإىل أن وجهتهمتتتا 

 .ادلكسيكية
التتةالغ رحلتل متتن كنتتدا وحتت  إرادهتتا، فمتتن ادلفتترتاه أن  لتتص صتتاحةة أن ونظترا  إىل  4-9

ستتيما أن األمتتر يتعلتتق برحيتتل طتتوعي.  وق قنتفتتاء الغتتراه منتتو،اللجنتتة إىل عتتدم مقةوليتتة التتةالغ 
منذ رحيتل صتاحةة التةالغ إىل ادلكستيك   يرد  تشم الدولة الطرف إىل أنو ملإضافة إىل ذلك، و 

أ  تقريتتر يثةتتل أن صتتاحةة  ،متتن اللجنتتةوق  مةاشتترة متتن اثلهتتا ق ،5202يستتان/أبريل شتتهر ن
الةالغ قد تعرضل للعنن على أساس نو  اجلتنش. وتترض الدولتة الطترف أن ىتذا الستةا يكفتي 

 تتم كتتان ستتيعترب للةتتل   مستتةلة مقةوليتتة التتةالغ. ومتتع ذلتتك تتتدفع الدولتتة الطتترف بتتةن التتةالغ  
 كندا.   ة الةالغ صاحةلو ظلل مقةول ح/ 

الفقترة تستنفد سيةيل اقنتصاف الليتة ووجتا  وترض الدولة الطرف أن صاحةة الةالغ مل 4-02
أن ةة التتةالغ احصتتفمتتن جهتتة أوىل، كتتان بصمكتتان متتن الربوتوكتتول اقتتيتتار .  4 ادلتتادةمتتن  (0)

__________ 

(2) http://www.irb.gc.ca/Fra/brdcom/references/pol/guidir/Pages/women.aspx. 
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التةشتمة ولاقامتة  متن طلةتا  لاعفتاء ،من قانون اذلجرة و ايتة الالجئت  55 ادلادةتقدم، ووجا 
. إذنتتا  بتتالطعن   قتترار ستتل  وإجتتراء مراجعتتة قضتتائية الكنديتتةالكمتتة اق اديتتة وأن تلتتتمش متتن 
الكنديتتة لتحديتتد وضتتع الالجتتئ اإلجتتراءات بينمتتا تتتديعي صتتاحةة التتةالغ أن  ،وعتتالوة علتتى ذلتتك

 تاول تقتدمي طعتن  ومل ة،  إطتار اإلجتراءات الليتادلستةلة ىتذه تيثتر قت   فصهنا مل ،يزيةي  إجراءات
متن ادليثتاق الكنتد  للحقتوق واحلريتات التي تضتمن  05سيما وقتضتى ادلتادة  شكواىا وق بشةن

وا  ألسةاب ااثلة، سةاب ادلذكورة أو ن مجيع أشكال التمييز لموتوفم احلماية احلق   ادلساواة 
ر مقتوق اإلنستان التذ  حيظت قادلتعلتالقتانون ووجا أو  ،نو  اجلنشالتمييز على أساس   ذلك 

للجنتة اجتهتاد االتمييز على أساس أحد عشر سةةا . و  ىتذا اخلصتو  تشتم الدولتة الطترف إىل 
تلصتتل  يالتت ،لربيطانيتتا العظمتتى وآيرلنتتدا الشتتمالية ضتتد ادلملكتتة ادلتحتتدة .. س. فن قضتتية  
ا أيعيتدت إىل بلتدىا كتان أهنا  شى على حياهتا إذ ادعلاللجنة إىل أن صاحةة الةالغ الي  فيها

التتةالغ وأن  ،قدعتتاءات التمييتتز علتتى أستتاس نتتو  اجلتتنش زلليتتا  عليهتتا أن تلتتتمش ستتةيل انتصتتاف 
 .(3)ربوتوكول اقتتيار من ال 4 دلادةمن ا (0)للفقرة  م مقةول وفقا  بالتايل 

للفقرة وفقا  مع اقتفاقية  عاراهوتدفع الدولة الطرف أيضا  بةن الةالغ  م مقةول ألنو يت 4-00
 بصتفة تاصتة أنالدولتة الطترف متن الربوتوكتول اقتتيتار . وتتديعي  4دلتادة متن ا )ب(5الفرعية 

أسةاب وجيهة تدعو إىل اقعتقاد بةن  فيو احلق   عدم الرتحيل إىل بلد توجد تكفل اقتفاقية ق
و قنتهتتاك   احليتتاة وأنتتو سيخضتتع للتعتتذيا أ حقتتوحقيقيتتا  بانتهتتاك  ا  الشتتخص قتتد يواجتتو تطتتر 
وأن العقوبتتة القاستتية أو  تتم ادلعتتتادة، ادلعاملتتة الالإنستتانية أو  ضتتروبحقتتو   احلمايتتة متتن مجيتتع 

 ،. ولتذلك فتصن ادلتواد التي ذكرهتتا صتاحةة التةالغ   بال هتاالدولتة إقليمتارج تنطةق  ق اقتفاقية
   صتتريح احلتتقبشتتكل  تضتتمن ، ق06و 05و 3وادلتتواد    الفقتترت  )ج( و)د( 5 ادلتتادةوىتتي 
شتتى أن يتعتتراه فيتتو الشتتخص للعنتتن علتتى أستتاس نتتو  اجلتتنش. وىتتذه  الرتحيتتلعتتدم  إىل بلتتد خيي

و تمه متن ضتروب ادلعاملتة أو من اتفاقية مناىضة التعذيا  3 احلقوق باألحرض مكفولة   ادلادة
ا  بتاحلقوق متن العهتد التدويل اخلت 7و 6أو   ادلتادت  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة 

 ذرادلدنيتتتة والسياستتتية. وقتتتد توتتتتل جلنتتتة مناىضتتتة التعتتتذيا واللجنتتتة ادلعنيتتتة مقتتتوق اإلنستتتان احلتتت
إذا بلغتتتل انتهاكتتتات شتتتخص إق أ   ترحيتتتلفتتتراه التتتتزام ضتتتم  بعتتتدم الشتتتديد إذ امتنعتتتل عتتتن 
لوضتتع حتتدود ل ثتتر الواقتتع تتتارج إقلتتيم وذلتتك كةتتمة متتن اخلطتتورة، درجتتة  حقتتوق ىتتذا الشتتخص 

 .(4)األشخا قوق ادلتعلقة معاىدات ادلقلتزامات النامجة عن ا ادلرتتا علىالدولة و 
وضتتتع  ،ووجتتتا القتتتانون التتتدويلىتتتي التتتي حيتتتق ذلتتتا، وتضتتتين الدولتتتة الطتتترف أن التتتدول  4-05

وذلتتك  ،وتتا   ذلتتك طرائتتق الرتحيتتل هتا،وتتتروجهم منإىل أراضتتيها دتتتول األجانتتا تتتنظم شتروط 
وكتتل استتثناء متن ىتذه الستتلطة  ،ن ستيادة التدولمتىتتذه الستلطة  ستتمدوتي التزاماهتتا الدوليتة. رىنتا  ب
__________ 

 .3-7، الفقرة 5227أيار/مايو  32، قرار عدم ادلقةولية الصادر   02/5225الةالغ رقم  (3)

  قضتية  5226 وز/يوليتو  55نتة ادلعنيتة مقتوق اإلنستان ادلعتمتدة   تشم الدولة الطرف إىل مالحظات اللج (4)
 .30( الي تشم إىل التعليق العام رقم 6-5)الفقرة  0325/5224، الةالغ رقم تان ضد كندا
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. وعليتتو، جتتربهديكتتن  قو  جستتيم لضتتررفيهتتا الشتتخص ادلعتت  التتي يتعتتراه اقت احلتتيقتصتتر علتتى 
صتتاحةة التتةالغ تتتزعم أن الدولتتة  أنمتتع اقتفاقيتتة متتن حيت  بتعتتاراه التةالغ الدولتتة الطتترف  ت  ت

دلكستتيك. وتتترض   ازعومتتة مارستتات  ييزيتتة بستتةا اقيتتة الطتترف تنتهتتك التزاماهتتتا ووجتتا اقتفا
ألهنتتا  ديارستتو ىتتذا الةلتتد  بلتتد آتتتر أو أ   ييتتز حيتتدث الدولتتة الطتترف أهنتتا ليستتل مستتؤولة عتتن 

 األفعال التمييزية الي تدتل   نطاق وقيتها. ليسل مسؤولة سوض عن
مترات  ونوقشتل حالتهتاكنتدا     صاحةة التةالغ ، استيمع إىلوفيما يتعلق بصجراء اللجوء 4-03

إجتراء  وظفة ادلسؤولة عتنوادل والالجئ قرارات رللش اذلجرة . وتة  ما تدعيوعديدة على عكش 
الذ  يتهدد ادلترأة العنن أولوا اقعتةار الالزم خلطر أن متخذ  القرار  اإلبعادادلخاطر قةل  تقدير

موثوقتتتة تتعلتتتق بالتهديتتتدات  اىدشتتتو أن صتتتاحةة التتتةالغ مل تقتتتدم  ا لتتتش ض  ادلكستتتيك. وقتتتد رأ
ي تشرح حالتها   ادلكستيك، فرصا  عديدة لصاحةة الةالغ لكأتاح ا لش  ،ادلزعومة. ومع ذلك

نتتو  تشتتية اقضتتطهاد بستتةا يلتمستتن اللجتتوء  التتاليتادلتعلقتتة بالنستتاء ميراعيتتا  بتتذلك التوجيهتتات 
التضتتتتارب وانتتتتا متتتتن إىل أن شتتتتهادة صتتتتاحةة التتتتةالغ تتستتتتم جب اجلتتتتنش.  تتتتم أن ا لتتتتش تلتتتتص

أن مجيتتع  اإلبعتتادادلختتاطر قةتتل  قتتدير. وإضتتافة إىل ذلتتك يةتت  إجتتراء تلتتيش ذلتتا تفستتموالتنتتاق  
 ديتتتد اخلطتتتر التتتذ  تتتتدعي صتتتاحةة  إق أنتتتو قتتتد تعتتتذرضتتتعل   اقعتةتتتار عناصتتتر اإلثةتتتات قتتتد وي 

 ل  عتن إجتراءتقدَّم للموظف  ادلستؤو الدولة الطرف وجود دورة تدريةية  ؤكد. وتلو الةالغ تعرضها
وىتتتي حالتتتة  ،مالتتتة النستتتاء ضتتتحايا العنتتتن ادلنتتتزيل  رلتتتال التوعيتتتة  اإلبعتتتادادلختتتاطر قةتتتل  تقتتتدير

الكنديتة قتد الكمتة اق اديتة  . وتضين الدولتة الطترف أناألدلةوضعل   اقعتةار لدض تقييم 
درجتتة كافيتتة متتن إلبعتتاد يتمتعتتون بادلختتاطر قةتتل ابتتةن ادلتتوظف  ادلستتؤول  عتتن إجتتراء تقتتدير  أقتترت

ادلختاطر  ديروكتذلك طلتا تقتا لتش        اإلجتراء ادلعترواه علتى  كتان. وأتما ،  (5)اقستقاللية
 قضائية.بالطعن وإجراء مراجعة إذن  موضع طلا للحصول على اإلبعادقةل 
ونظتترا  إىل أن صتتاحةة التتةالغ مل تقتتدم أ  عنصتتر جديتتد يتتربير إعتتادة النظتتر   اإلجتتراءات  4-04

ةن بتتلستتلطات الوطنيتتة، فتتصن الدولتة الطتترف  لتتص إىل أن ادعتتاءات صتاحةة التتةالغ التتي تفيتتد أمتام ا
اإلجراءات الكندية ادلتعلقة وتنح مركتز الالجتئ إجتراءات  ييزيتة، تفتقتر إىل أستش صتحيحة واضتحة 

 ر .من الربوتوكول اقتتيا 4)ج( من ادلادة 5الفقرة الفرعية  م مدعمة برباى  كافية ووجا أهنا و 

 تعليقات صاحبة البالغ على  الحظات الدحلة الطرف  
 أن الاكم الكندية 5200حزيران/يونيو  06  رسالة مؤرتة بوجو عام  الامييدعي  5-0
دون وذلتك ااثلتة حلالتة صتاحةة التةالغ يواجهتون حتاقت  شتخا  التذين توفر  اية كافية ل ق

  ادلكستتتيك منتتتذ مغادرهتتتتا أراضتتتي الدولتتتة  عتتتن حالتتتة صتتتاحةة التتتةالغتوضتتتيحات  ةأيتتت أن يقتتتدم
 .الطرف
__________ 

وإىل ، R.C.F. 532 1[، 5226)الوكيتل العتام(   ستا  ضتد كنتداالصتادر   قضتية   يل الدولتة الطترف إىل احلكتم (5)
 .IMM 7864-04)الوكيل العام(،   اد ضد كندا  قضية  5224أيلول/سةتمرب  59ر   القرار الصاد
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بتةكيد أهنتا تواجتو  5200 وز/يوليو  6  رسالة مؤرتة اكتفى زلامي صاحةة الةالغ و  5-5
وأنتو ستيقدم إىل اللجنتة تعليقتات علتى  ،وأهنا تعيش حالة ذعتر شتديد ،ظروفا  صعةة   ادلكسيك

التتي ر م متتن رستتائل التتتذكم ادلتعتتددة مالحظتتات الدولتتة الطتترف   أقتترب وقتتل اكتتن. وعلتتى التت
 أقوال الامي. ومل تردىا أية معلومات تؤيد تعليقات أرسلل إليو، مل تتلق اللجنة أية 

 الم ائل حاإلجراءات المعرحضة على اللجنة  

 النظر   ادلقةولية  
ا  متا إذأن تةتل    ،متن نظامهتا التداتلي 64دلادة حسةما تقتضيو ا ،اللجنة جيا على 6-0

          ووجتتتتتتا الربوتوكتتتتتتول اقتتيتتتتتتار  لالتفاقيتتتتتتة. وديكتتتتتتن للجنتتتتتتة وفقتتتتتتا   أم ق كتتتتتتان التتتتتتةالغ مقةتتتتتتوق  
 ر   مقةولية الةالغ وعزل عن أسسو ادلوضوعية.من نظامها الداتلي أن تنظ 66للمادة 

أن متن  متن الربوتوكتول اقتتيتار ، 4متن ادلتادة  5، ووجتا الفقترة وقد تةكدت اللجنة 6-5
التحقيتق التدويل أو التستوية إجتراءات متن إطتار إجتراء آتتر   الةح  ليسل قيد نفسها ةلة ادلس

 .يسةق النظر فيهامل أنو الدولية و 
ةن الدولتة بت ي  اللجنة علما  بادعاءات صاحةة الةالغ الواردة   بال ها األول التي تفيتد  6-3

متتن اقتفاقيتتة لتتو  06و 05و 3اد وادلتتو  ،5ادلتتادة الفقتترت  )ج( و)د( متتن ستتتنتهك كانتتل الطتترف  
القتتل علتى يتتد بتتل و ستتتعراه خلطتر العنتن كانتتل أهنتا رحيلتل صتاحةة التتةالغ إىل ادلكستيك حيت   

الستابق وىتو ضتتاب    الشترطة القضتائية. و تتي  اللجنتة علمتا  والحظتتة الدولتة الطترف التتي  زوجهتا
ستتتفر ستتتيك حيمتتتالن بطتتتاقي إىل ادلك وحتتت  إرادهتمتتتامفادىتتتا أن صتتتاحةة التتتةالغ وابنهتتتا قتتتد عتتتادا 

أ  بعتتتتتد إيتتتتتدا  التتتتتةالغ األول، وأهنمتتتتتا قتتتتتد أكتتتتتدا رحيلهمتتتتتا  5202نيستتتتتان/أبريل  0طتتتتتائرة   بال
أنتو بتتالنظر إىل أن  امفادىتتو الدولتتة الطترف  احلجتة التتي ستاقتهاللستلطات الكنديتتة. وتالحت  اللجنتتة 

متتن ىتتتذا  لرئيستتيا ىتتتو الغتتراه  حالتتة ترحيلهتتا ستتتتعراه لتتتو صتتاحةة التتةالغ كانتتل اخلطتتر التتذ   
التةالغ الةالغ، فصن العودة الطوعية لصاحةة الةالغ تؤد  إىل انتفاء ىذا الغراه وبالتتايل إىل اعتةتار 

ةهنتتا مل تتلتتق أ  تقريتتر متتن ب تتم مقةتتول. وإضتتافة إىل ذلتتك، تالحتت  اللجنتتة أن الدولتتة الطتترف تفيتتد 
لعنتتن علتتى أستتاس نتتو  يثةتتل أن صتتاحةة التتةالغ تعرضتتل ل اثلهتتامتتن  أو صتتاحةة التتةالغ مةاشتترة

الدولتتة  احلجتتة التتي ستتاقتهااجلتتنش بعتتد عودهتتتا إىل ادلكستتيك. وعتتالوة علتتى ذلتتك، تالحتت  اللجنتتة 
أن اقدعتتتاءات التتتي قتتتدمتها صتتتاحةة التتتةالغ   إطتتتار طلةهتتتا ادلتعلتتتق بتتتاللجوء قتتتد  امفادىتتتو الطتتترف 

عتتن تقتتدير ادلختتاطر  مث متتن قةتتل ادلوظفتتة ادلستتؤولة  كنتتدا  والالجئتت ريفضتتل متتن قةتتل رللتتش اذلجتترة 
ق تقتتتدم أ  عنصتتتر أهنتتتا و  ،تستتتتند إىل أ  أستتتاس قةتتتل اإلبعتتتاد قفتقارىتتتا إىل ادلصتتتداقية ولكوهنتتتا ق

 جديد إىل اللجنة.
تشتتم اللجنتتة إىل أن صتتاحةة  ،إىل ادلكستتيكطائعتتة  صتتاحةة التتةالغ برحيتتل وفيمتتا يتعلتتق  6-4

. وقتتد اكتفتتى زلتتامي صتتاحةة عودهتتتا تكمتتن وراءيتعلتتق بالتتدوافع التتي تفستتم التتةالغ مل تقتتدم أ  
 ،حالتة ذعتتر  التةالغ باإلشتارة بوجتتو عتام إىل أهنتا تواجتتو ظروفتا  صتتعةة   ادلكستيك وأهنتا تعتتيش 
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ادلقتتدم متتن الدولتتة  التتةالغالتتدفع بعتتدم قةتتول  عناصتتر تعليقتتات علتتى علتتى اإلطتتالقلكنتتو مل يقتتدم 
. الرحيتتتتل اكستتتيك وأستتتتةاب ىتتتذالطتتتتوعي إىل ادل رحيلهتتتاستتتيما فيمتتتتا يتعلتتتق وستتتتةلة  وق ،الطتتترف

اتتا ستتةق إىل أن رحيتتل صتتاحةة التتةالغ متتن كنتتدا دون تقتتدمي تفستتم للجنتتة ودون و لتتص اللجنتتة 
متابعة شكواىا األصلية، ر م رسائل التذكم ادلتعددة، جيعل من الواضح أن الةالغ ق يستتند إىل 

لةالغ  م مقةتول ووجتا ترض أن ا. ولذلك فصن اللجنة أسش سليمة و م مدعم باألدلة الكافية
 من الربوتوكول اقتتيار . 4)ج( من ادلادة 5 الفرعية الفقرة
)ج( متن ادلتادة 5ووجتا الفقترة الفرعيتة وبعد أن تلصل اللجنة إىل عتدم مقةوليتة التةالغ  6-5
العناصتتر األتترض للتتدفع بعتتدم ادلقةوليتتة  للنظتتر  تترض ضتترورة  ، فصهنتتا قمتن الربوتوكتتول اقتتيتتار  4
  قدمتها الدولة الطرف.الي
 ما يلي: ، تقرر اللجنةوبناء  عليو -7

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

والفرنستتية، علمتتا  بتتةن التتنص الفرنستتي ىتتو بيتتة والروستتية والصتتينية والعر  اعتيمتتد باإلستتةانية واإلنكليزيتتة 
 النص األصلي.[

    
 


