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معلومات أساسية
 1-1صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة هي ل .أ ،.وهي مواطنة منغوليةُ ،وِلدت في عام  .1974والرسـ ـ ــالة مقدمة باسـ ـ ــم
صــاحبة الرســالة وابنتيها ك .ب .و م .أ .المولودتين في عامي  2002و  2015على التوالي ،وابنها ك .ب.

المولود في عام  .2004وقد ُرفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ص ــاحبة الرس ــالة ،وهي تواجه خطر الترحيل
مع أبنائها .وتدعي صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة أن ترحيلهم إلى منغوليا سـ ـ ـ ـ ـ ــيشـ ـ ـ ـ ـ ــكل انتهاكا لحقوقهم بموجب المواد

 1و ( 2ج) إلى (و) و  3من االتفاقية .وقد دخلت االتفاقية و روتوكولها االختياري حيز النفاذ في س ـ ـ ــويس ـ ـ ـ ار
في عامي  1997و  ،2008على التوالي .وصاحبة الرسالة ممثلة بالمحامية كاثرين هايني.
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وفي  5كــانون الثــاني/ينــاير  ،2018طلبــت اللجنــة إلى الــدولــة الطرف ،عن طريق فريقهــا العــامــل

المعني بالرس ـ ـ ــائل المقدمة عمال بالبروتوكول االختياري ،أن تُحجم عن ترحيل ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة وأبنائها إلى
منغوليا ريثما تنظر اللجنة في قضـيتها ،عمال بالمادة  )1( 5من البروتوكول االختياري والمادة  63من النظام
الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة
1-2

وظـائ

ُولدت ص ــاحبة الرس ــالة في أوالن باتور .وعملت كمدرس ــة روض ــة أطفال وطباخة ،وكانت تعمل في
مققتـة أخر  .وفي عـام  ،1996التقـت بقرينهـا ،ب .ي .وفي عـام  ،2000ازداد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك ب .ي.

للكحول وأصـ ـ ــب يسـ ـ ــيء معاملتها ،لفظياى وجسـ ـ ــدياى على حد سـ ـ ـواء .وعندما كان يشـ ـ ــرب حتى السـ ـ ــكر ،كانت
صــاحبة الرســالة تفيم في بيت والدتها .وعندما توفيت والدتها في عام  ،2004بدأ قرينها يســيء معاملتها على
نحو مطرد .و دأ أيضا يضرب ابنتها .وتوض صاحبة الرسالة أنه ليس لها أي أشقاء.

 2-2وتزعم صــاحبة الرســالة أن ب .ي .كان يعتدي عليها جســدياى بصــورة متكررة ،بمعدل أر ع أو خمس
مرات في األسـبوع .وأنه اغتصـبها عدة مرات .كما كان يسـيء جسـدياى إلى الطفلين .وتقدم سـردا لحاالت عن

عديدة .ففي إحد المناس ـ ـ ـ ــبات ،كس ـ ـ ـ ــر قرينها يد ابنته .وعندما كانت ابنته في الثامنة من عمرها ،منعها من
دخول البيت في فص ــل الش ــتاء في درجات ح اررة أدنى بكثير من درجة التجمد ،ولم تكن ترتدي مالبس دافئة.

وتُركت في الخارج لعدة سـاعات فعانت من قضـمة الصـفيع .وكثي اىر ما هدد ب .ي .صـاحبة الرسـالة والطفلين
بســكين ،وفي عدة مناســبات طعن صــاحبة الرســالة وطفليها أو جرحهم .وألقى ذات مرة على صــاحبة الرســالة

س ـ ـ ـ ــكيناى جرحتها في زاوية عينها .وفي مناس ـ ـ ـ ــبة أخر  ،حاول طعنها .وعندما حاولت حماية نفس ـ ـ ـ ــها ،ش ـ ـ ـ ــرح
أص ـ ــابعها .وانتهى بها المطاف في المس ـ ــتش ـ ــفى واحتاجت إلى غرز جراحية .وفي حاد آخر ،هددها بس ـ ــمل
عينيها؛ فحمت عينيها بيديها فطعنها فيهما .وفي مناسـبة أخر  ،حاول قطع لسـانها ،فدحد

شـرخا في شـفتها.

وحاول أيضـا مهاجمة ابنهما البالغ من العمر سـت سـنوات بسـكين .وهبت ابنتهما ك .ب .التي كانت تبلغ في

ذلـ الوقـت الثـامنـة من عمرهـا ،لحمـايـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيقهـا ،فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ب .ي .يـدهـا ،واحتـاجـت إلى غرز جراحيـة .و عـد

شهرين ،اعتد قرينها على ك .ب .مرة أخر  ،فدصابها في بطنها(.)1
3-2

وعندما كانت ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة حامالى بطفلها األص ـ ــغر ،عاد قرينها إلى المنزل مع أحد أص ـ ــدقائه.

وكان ثمالى إلى درجة أنه غط في النوم .فحاول صــديقه اغتصــاب صــاحبة الرســالة .فبدأت بالصـرام مما أيق

قرينها .ولما أخبرته بما حد  ،لم يصـ ــدقها .فاتصـ ــلت بالشـ ــرطة التي اعتقلت قرينها .وأُطلق س ـ ـراحه في اليوم

__________
( )1تتضمن الشكو صو اىر مختلفة لصاحبة الرسالة وهي مصابة بندوب.
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التالي ،و عد هذه الحادثة ،أصـ ــب أكثر عنفاى .ولم تعد ابنة صـ ــاحبة الرسـ ــالة قادرة على الذهاب إلى المدرسـ ــة
في أوالن باتور ألن والدها كان يتردد على مدرســتها وهو في حالة ســكر ،ويصــرم في وجهها ويدمرها ب رشــاده

إلى مكان صـاحبة الرسـالة حتى يحصـل منها على النقود .وأخي اىر ،أبلغت المدرسة االبنة أن هذا الوضع يشكل
خطورة كبيرة جدا على األطفال اآلخرين في المدرسة ،ولهذا السبب لم يعد ُيسم لها بالحضور.
4-2

وعندما كانت صـاحبة الرسـالة حامالى في الشـهر السـادس بطفلها األصـغر ،اعتد عليها قرينها بشـدة

بنية قتل الجنين .فدُص ـ ــيبت بنزيد ش ـ ــديد مما اض ـ ــطرها إلى الذهاب إلى المس ـ ــتش ـ ــفى( .)2و عد ش ـ ــهر ،اعتد

عليها مرة أخر  .و عد ذل بوقت قصـ ــير ،حاول أحد أصـ ــدقاء ب .ي .اغتصـ ــاب ابنتها ،التي كانت تبلغ من
العمر آنذاك  12عاماى .فاتصـ ـ ـ ــلت بالشـ ـ ـ ــرطة التي رفضـ ـ ـ ــت التدخل ،ألن صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة تمكنت من منع
االغتص ـ ــاب .وعندما وص ـ ــل األمر بص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة إلى هذا الحد ،قررت مغادرة منغوليا ألنها لم تعد تدمن
على نفسها وعلى طفليها فيها.
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والتمسـت صـاحبة الرسـالة المسـاعدة من ملجد للنساء في أوالن باتور في عام  .2009وأمضت الليلة

طلب منها العودة إلى بيتها ألنها لم تكن بحوزتها أي تقارير من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة عن
هناك ،ولكن في الص ـ ـ ـ ـ ـ ــباحُ ،

االعتداءات .وفي عام  ،2014اعتد ب .ي .مرة أخر على صـ ــاحبة الرسـ ــالة وابنتها بسـ ــكين ،و برة كانت

صـاحبة الرسـالة تسـتخدمها للحقن ضـد الحسـاسـية .وحاولت صـاحبة الرسـالة مرة أخر االحتماء بالملجد ،لكن

رفض تقديم أي مسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة إليها بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب عدم توفر غرفة شـ ـ ـ ـ ـ ــاغرة فيه .و عد ذل  ،لم تحاول من جديد طلب

المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة من الملجد .وكانت ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ـ ــالة تفيم أحياناى في بيت إحد ص ـ ـ ـ ـ ــديقاتها؛ ولكن في إحد
المناســبات ،ذهب ب .ي .إلى بيت الصــديقة وتشــاجر مع زوجها .وإثر ذل  ،لم يعد ب مكان صــاحبة الرســالة

البقاء في ذل المنزل ،ألن ص ـ ــديقتها كانت خائفة من ب .ي .وفي عام  ،2014فرت ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة إلى
مدينة دارهان لالختباء من ب .ي .بيد أنه عثر عليها بعد ثالثة أشهر ،وأجبرها على العودة إلى أوالن باتور.
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واتص ــلت ص ــاحبة الرس ــالة بالش ــرطة عدة مرات لتقديم ش ــكاو بش ــدن اإلس ــاءات التي كانت تتعرض

لها .غير أن الش ــرطة لم تبد ر بة في تقديم المس ــاعدة ،ويرجع ذل جزئياى إلى أن ص ــاحبة الرس ــالة و ب .ي.
لم يكونا متزوجين ،ولم تُعتبر ش ـ ـ ـ ـ ــكاواها ”وجيهة“ .وكانت الش ـ ـ ـ ـ ــرطة تحتجز ب .ي .من حين آلخر لبض ـ ـ ـ ـ ــع
سـ ـ ــاعات ثم تطلق سـ ـ ـراحه .و عد اإلفراج عنه ،كانت االعتداءات على صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة وطفليها تزداد حدة.

ونتيجة لذل  ،توقفت صاحبة الرسالة عن إخطار السلطات.
7-2

وفي أيلول/ســبتمبر  ،2015غادرت صــاحبة الرســالة ،التي كانت حامال في شــهرها الســابع ،منغوليا

مع طفليها .وفرت قاصـدة االتحاد الروسـي ،ومنه سـافرت برفقة طفليها إلى سـويسـ ار بمسـاعدة مهرب أشـخاص.

وفي  5أيلول/سبتمبر  ،2015قدمت صاحبة الرسالة طلباى للجوء في سويس ار وأجرت مقابلتها األولى .وذكرت،
خالل المقابلة ،أنها فرت من منغوليا بس ــبب العن العائلي الذي مارس ــه قرينها الس ــابق ،وعدم حماية الش ــرطة
لهـا ولطفليهـا .وفي  14تموز/يوليـه  ،2016أجرت مقـابلتهـا ثـانيـة ،أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـت فيهـا أن ملجـد النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء رفض
مساعدتها وتوفير الحماية لها على المد الطويل.

__________
( )2قدمت صـاحبة الرسـالة تقري اىر طبياى مقرخاى  10تشـرين الثاني/نوفمبر  2017صـاد ار عن مسـتشـفى أمغاالن للوالدة في أوالن باتور .ووفقاى
للتقرير ،كانت صــاحبة الرســالة مصــابة بنزيد داخلي وانفصــال المشــيمة وكدمات كبيرة على ذراعيها وســاقيها ،وكانت معرضــة لخطر
اإلجهاض .وذكر التقرير أنها تعرضــت للضــرب على يد قرينها فاضــطرت إلى دخول المســتشــفى ”لفترة طويلة“ لتلقي العالج من أجل
االحتفاظ بالجنين .وتقول صــاحبة الرســالة إنها لم تتمكن أثناء إجراءات طلب اللجوء من الحصــول على الســجالت المتعلقة باالعتداء،

ألنها لم تجرؤ على االتصال بالسلطات المنغولية خوفاى من أن ُيبلغ قرينها بمكان وجودها.
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وفي  17كانون الثاني/يناير  ،2017طلبت أمانة الدولة للهجرة من مكتب الس ـ ــفارة الس ـ ــويسـ ـ ـرية في

أوالن باتور التحقق من أقوال ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة .وفي  27نيس ـ ــان/أبريل  ،2017أبلغت أمانة الدولة ص ـ ــاحبة

الرسـ ـ ـ ـ ــالة بالنتائج ،مشـ ـ ـ ـ ــيرة إلى أن التقرير سـ ـ ـ ـ ــري بغرض حماية الحكومة أو األطراف التي ُيزعم أنها أجرت
التحقيق في منغوليا .وذكرت أن ما تلقته من معلومات يتناقض مع أقوال صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة ،إذ تعذر العثور
على معلومات تتعلق بقرينها أو بطفليها في س ـ ــجالت الهيئة العامة للتس ـ ــجيل الرس ـ ــمي في منغوليا؛ كما تعذر
العثور على شــهادتي وفاة والديها في الســجالت؛ ولم تكن األسـرة تعيل في العنوان الذي أشــارت إليه صــاحبة

الرسـ ــالة في المقابلتين؛ ولم يرد اسـ ــم ب .ي .قط في أي من سـ ــجالت مراكز الشـ ــرطة أو أي مقسـ ـسـ ــة أخر
باعتباره من مرتكبي العن

العائلي .وتدفع صـاحبة الرسـالة بدن لهجة الرسـالة كانت مهينة للغاية ،ألنها تشـير

بوضوح إلى أن أمانة الدولة خلصت إلى أنها تكذب.

 9-2وفي  8أيار/مايو  ،2017قدمت صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ الة رداى مفص ـ ـ ـالى إلى أمانة الدولة ،مشـ ـ ــيرة إلى أنها
ال تعرف ما إذا كان اسـ ــم قرينها السـ ــابق ،ب .ي ،.وليس ي .ب .كما أبلغت الدولة الطرف ،قد أُدرج أصـ ــال
في سـ ـ ـ ـ ــجالت الهيئة العامة للتسـ ـ ـ ـ ــجيل الرسـ ـ ـ ـ ــمي في منغوليا .وأبلغت أمانة الدولة أيضـ ـ ـ ـ ــا بدن لديه لفباى آخر
ال تعرفه ،وأن التس ـ ــجيل لم يص ـ ــب إلزامياى إال في عام  ،1990وأن  160 000ش ـ ــخم في منغوليا ال يزالون

غير مس ــجلين .وأبلغت أمانة الدولة كذل بدن تس ــجيل األطفال ال يكون إلزاميا إال بعد بلوغهم س ــن الس ــادس ــة
عشـ ـ ـرة .وذكرت أيض ـ ــا أن أ .س .هو اس ـ ــم والدها وليس اس ـ ــم والدتها ،كما ذكرت الدولة الطرف ،وأن والدتها
تدعى ب .د.؛ وأن والدها توفي في عام  ،1978عندما كانت تبلغ من العمر أر ع سـ ــنوات فقط؛ وأنها لم تكن
تعرف شـيئا عن شـهادة وفاته أو مكان دفنه .وقالت إنها ال تسـتطيع أن توضـ سـبب عدم العثور على شـهادة

وفاة والدتها ،وكررت تدكيد تاريخ وفاة والدتها ،وهو  9نيسان/أبريل  .2004وقدمت أيضاى ،مرة أخر  ،عنوانها
في منغوليا ،بما في ذل رقم هات مال بيتها السابق ومبلغ اإليجار الشهري لألسرة.
 10-2وفيما يتعلق بعدم وجود تقارير من الش ـ ـ ــرطة ،أش ـ ـ ــارت ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة إلى أنها اتص ـ ـ ــلت هات يا

بالشــرطة عدة مرات ،لكن الشــرطة كانت تكتفي بدخذ ب .ي .واحتجازه ريثما يصــحو من ســكره ثم إعادته إلى
بيته .وقدمت رقم هات

إحد صـ ـ ــديقاتها وعنوان الملجد .وأوضـ ـ ــحت أنه من أجل الحصـ ـ ــول على دليل على

إقامتها في الملجد ،ينبغي للممثل السويسري تقديم طلب رسمي.
11-2

وفي  9حزيران/يونيه  ،2017رفض ـ ـ ـ ـ ــت أمانة الدولة طلب اللجوء الذي قدمته ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ـ ــالة.

وخلصـت إلى أن أقوالها ال تسـتوفي معايير المصـداقية ،فكون طفليها يحمالن جوازي سـفر ال يعني بالضـرورة
أنهما مسـ ـ ــجالن في منغوليا .وتالح صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة أن تسـ ـ ــجيل األطفال ليس ضـ ـ ــروريا لحصـ ـ ــولهم على

جوازات س ــفر ،ألن ب مكان الوالدين التقدم بطلب للحص ــول على جوازات الس ــفر بالنيابة عن األطفال الُقصـ ـر.

وتبين ألمانة الدولة كذل أن ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة لم تكن تعيل في العنوان الذي قدمته ،وانتقدتها بس ـ ـ ــبب عدم

قدرتها على تقديم شـهادتي وفاة والديها وتقارير الشـرطة عن االعتداء العائلي .وفي هذا الصـدد ،تشـير صـاحبة

الرسالة إلى أن أمانة الدولة لم تتصل بمال بيتها السابق.

 12-2ورأت أمــانــة الــدولــة أن منغوليــا نفــذت بفعــاليــة قــانون ـاى لمكــافحــة العن العــائلي كــان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـاى منــذ
عام  .2005والحظت كذل أن ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة ،وفقاى ألقوالها ،أخطرت الش ـ ـ ــرطة في عدة مناس ـ ـ ــبات ،وأن
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة ردت على مكـالمـاتهـا .ووجـدت أمـانـة الـدولـة أن هـذا الرد يثبـت قـدرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـة على توفير الحمـايـة.
وأعر ت أمانة الدولة عن رأي مفاده أنها كانت تتوقع أن تطلب ص ــاحبة الرس ــالة المس ــاعدة من أحد المالج ،
وأشـ ـ ــارت إلى أنها لم تفعل ذل  ،رغم أنها ذكرت أنها التمسـ ـ ــت المسـ ـ ــاعدة من أحد مالج النسـ ـ ــاء .وانتقدتها
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أمانة الدولة أيضـ ـ ـ ـ ــا لعدم تقديمها أي وثائق ،متجاهلة تص ـ ـ ـ ـ ـريحها بدن مهرب األشـ ـ ـ ـ ــخاص أخذ جميع وثائقها

الرسمية.

 13-2وفي  14آب/أغسطس  ،2017رفضت المحكمة اإلدارية االتحادية طعن صاحبة الرسالة.
الشكوى
1-3

تقكد صـاحبة الرسـالة أن الدولة الطرف ،ب عادتها هي وأبنائها إلى منغوليا ،تنته التزاماتها بموجب

2-3

وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف ،بنقلها هي وأبنائها إلى منغوليا ،ستعرضهم لخطر حفيقي

المواد  1و ( 2ج) إلى (و) و  3من االتفاقية.

وشـخصـي ومتوقع بالتعرض ألشـكال خطيرة من التمييز ضـد المرأة ،حيت سـيتعرضـون للعن

العائلي على يد

قرينها السابق ،ولن يكون بمقدورهم االعتماد على حماية السلطات .وتدعي أن أمانة الدولة والمحكمة اإلدارية

االتحادية لم تتخذا نهجاى يراعي االعتبارات الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية عند النظر في طلب اللجوء الذي قدمته ،إذ ذكرتا أنه
كان ينبغي لها أن تعرف اللقب الثاني لقرينها ،وأنه كان ينبغي لها أن تلتمس الحماية من أحد مالج النس ــاء

وأن الشـ ــرطة اسـ ــتجابت بشـ ــكل كاف في قضـ ــيتها .وتدفع بدنها أثبتت وجود خطر حفيقي وشـ ــخصـ ــي ومتوقع

بالتعرض ألش ـ ـ ـ ــكال خطيرة من التمييز إذا عادت إلى منغوليا .وقدمت تفاص ـ ـ ـ ــيل كافية عن االعتداءات ،مثل

اسـم قرينها ،واسـم مركز الشـرطة ،وصـور إلصـاباتها هي وطفليها ،وعنوان ملجد النسـاء ،وهي معلومات تحتج
بدن الس ـ ــلطات الس ـ ــويسـ ـ ـرية كان ب مكانها التحقق منها .وتدفع أيضـ ـ ـاى بدن الدولة الطرف لم تبذل جهوداى كافية
لتحديد ما إذا كانت هناك أس ـ ــباب وجيهة تدعو إلى االعتقاد بدنها هي وأبناءها س ـ ــيتعرض ـ ــون ألش ـ ــكال خطيرة
من التمييز لد عودتهم إلى منغوليا.

 3-3وتحتج ص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة أيضـ ـ ـ ـ ـاى بدن المعلومات القطرية المتاحة تدل على وجود نمط من العن
تطرف الموجهه ضـد المرأة في منغوليا ،مع انتشـار العن العائلي واالغتصـاب على نطاس واسـع.
الم ف
المسـتمر و ُ

وأعر ت اللجنة ،في مالحظاتها الختامية بش ـ ـ ـ ــدن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاس ـ ـ ـ ــع المقدم من

منغوليا ،عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتش ـ ـ ـ ــار العن
لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــايــا العن

العائلي ،وإزاء عدم وجود س ـ ـ ـ ــو ملجد وحيد مخص ـ ـ ـ ــم

تــديره الــدولــة (انظر  ،CEDAW/C/MNG/CO/8-9الفقرة  .)18وأعر ــت اللجنــة ،في

مالحظاتها الختامية بشــدن التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والســادس والســابع المقدم من منغوليا ،عن
الع ــائلي ال تزال مرتفع ــة ،وألن العن

الع ــائلي ال يزال يعتبر من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قون

قلقه ــا ألن وتيرة حواد

العن

المتعلق بمكـافحـة العن

العـائلي مـا زال ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيفـا جـدا (انظر  ،CEDAW/C/MNG/CO/7الفقرة .)25

الخاصـ ـ ـ ــة ،بما في ذل في أوسـ ـ ـ ــاف الموظفين المكلفين ب نفاذ القانون ،وأن معدل المحاكمات بموجب القانون

وتذكر صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة أن المحاكم لم تنظر سـ ـ ــو في  20قضـ ـ ــية منذ سـ ـ ــن القانون في  7تشـ ـ ـرين الثاني/
نوفمبر  .2008وتحيل كذل إلى تقرير ص ـ ـ ــادر عن منظمة ”مناص ـ ـ ــرو حقوس اإلنس ـ ـ ــان“ ،وهي منظمة غير

حكوميـة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،وتـدفع بـدن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات المنغوليـة كثي اىر مـا ال ترغـب في التـدخـل في

ويطلق
قضـ ــايا العن العائلي التي تعتبرها تافهة وناجمة عن حاالت سـ ــكر ،حيت ُيحتجز الجاني طوال الليل ُ
سـراحه في اليوم التالي ،بعد أن يصـحو من ُسـكره .وتحيل أيضـا إلى تقرير و ازرة خارجية الواليات المتحدة عن

حقوس اإلنسان في منغوليا لعام  ،2012الذي جاء فيه:

ال يوجد قانون يحظر تحديداى االغتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الزوجي الذي ال تعترف به عادة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات
ويتهمن بعدم أداء واجباتهن الزوجية .ونتيجة لذل
ص ـ ـ ـ ـم الضـ ـ ـ ــحايا ُ
أو تالحق مرتكبيه .وكثي اىر ما ُيو ف
20-11112
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تلقي منظمات غير حكومية كثيرة بالالئمة على المسـقولين عن إنفاذ القانون بشـدن صـمت الزوجات

ضحايا االغتصاب.

ووفقاى للمنظمات غير الحكومية ،تحيل الش ـ ـ ـ ــرطة عدداى قليالى من حاالت االغتص ـ ـ ـ ــاب إلى
المالحقـة الجنـائيـة ،مـد يـ ىة عمومـاى عـدم كفـايـة األدلـة .و ـاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى ذلـ  ،تزعم المنظمـات غير

الحكومية عدم اإلبالغ عن العديد من حاالت االغتصـاب ،وتدعي أن الشـرطة واإلجراءات القضـائية

تمارس ضـغوطا على الضـحايا وتنحو إلى تثبيط عزائمهن في اإلبالغ عن الجريمة .ويشـكل الوصـم
االجتماعي أيضا عامل ردع يمنع اإلبالغ(.)3

4-3

وتحيل ص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة كذل إلى تقرير و ازرة خارجية الواليات المتحدة عن حقوس اإلنس ـ ـ ـ ــان في

منغوليا لعام  ،2014الذي جاء فيه:
ال يزال العن

بش ــدن العن

العائلي مشـ ــكلة كبيرة ومنتش ـ ـرة .إذ ال يوجد نم محدد في القانون الجنائي

العائلي ،مما يجعل من الص ــعب بذل أي جهد إلحص ــاء الحاالت المبلغ عنها .وينم

قانون مكافحة العن

العائلي ( )2004غير الجنائي على تدبير لحماية ضــحايا العن

العائلي ،بما

في ذلـ إمكـانيـة الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على أوامر بعـدم التعرض ،ولكن عـدداى من العوائق اإلجرائيـة وحواجز
اإلنفاذ تجعل من الصـ ـ ـ ــعب الحصـ ـ ـ ــول على هذه األوامر وتنفيذها  ...وال يمكن اإلبالغ عن العن

العائلي دون الكشـ ـ ـ ـ عن هوية الجهة القائمة باإلبالغ ،وكثي اىر ما يتعين على المتص ـ ـ ــالت بالهات
أن يفص ــحن عن أس ــمائهن وعناوينهن ،مما يثني األفراد عن اإلبالغ عن االعتداء العائلي خوفاى من

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــب هويتهن إلى الجــاني .ووفقــا للمنظمــات غير الحكوميــة ،إن األوامر بعــدم التعرض نــاد اىر
ما تصدر في حاالت العن العائلي ،وال تخضع ،حتى عندما تصدر ،لمراقبة لصيقة وإنفاذ جيد.
...
الع ــائلي يحتجزون بموج ــب

وفي بعض األحي ــان ،إن األفراد ال ــذين ُيزعم ارتك ــابهم العن
أحكام القانون اإلداري وليس بموجب أحكام القانون الجنائي .و موجب القانون اإلداري ،تُفرض عادة
على المحتجزين في مثـل هـذه الحـاالت غ ارمـة تبلغ  15 000توغروغ (ثمـانيـة دوالرات) ويفرج عنهم
بعد فترة احتجاز أقصاها  72ساعة(.)4

5-3

وتدعي صــاحبة الرســالة أن المعلومات القطرية تدعم بوضــوح مصــداقية ســردها للوقائع .وخوفها من

التعرض للعن

العـائلي على يـد قرينهـا إن عـادت إلى بلـدهـا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـد إلى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــبـاب وجيهـة بـالنظر إلى أفعـالـه

وتدفع بدن العن

العائلي يعتبر مس ـ ــدلة عائلية في منغوليا وأن نظام العدالة الجنائية يش ـ ــو ه انعدام الر بة في

السابقة وفي ضوء المعلومات القطرية المتاحة .وتدفع بدن أبناءها قد يتعرضون أيضاى إلى عن مماثل انتقاماى
منهم لفرارهم .وتدفع بدن أبناءها ،وال س ــيما بنتاها ،يتدثرون أيضـ ـاى تدث ار مباشـ ـ ار بعواقب االض ــطهاد الجنس ــاني.
تنفيذ القوانين التي ُيفترض أن تحمي المرأة .وتش ـ ـ ـ ــير إلى أنها أبلغت الش ـ ـ ـ ــرطة م ار اىر وتك ار اىر عن قرينها ،ولكن
لم يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أي أمر بع ــدم التعرض ولم يجر تحقيق في ادع ــاءاته ــا .وت ــدفع ب ــدن نظ ــام الع ــدال ــة المنغولي

إما ال يرغب في حمايتها هي وأبنائها من االضطهاد الجنساني أو ال يستطيع تدمين تل الحماية.

__________
(.United States of America, Department of State, Mongolia 2012 Human Rights Report, p. 17 )3
(.United States, Department of State, Mongolia 2014 Human Rights Report, pp. 22–23 )4
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مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-4

في  29حزيران/يونيه  ،2018قدمت الدولة الطرف مالحظاتها بشـ ـ ـ ــدن مقبولية الرسـ ـ ـ ــالة وأسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــها

الموضو ية.

 2-4ف يما يتعلق بمسـ ـ ــدلة ما إذا كانت األحكام التي احتج بها أصـ ـ ــحاب الرسـ ـ ــالة تشـ ـ ــكل حقوقاى بالمعنى
المقصـ ــود في المادة  2من البروتوكول االختياري ،والتي يمكن أن تشـ ــكل عندئذ أسـ ــاسـ ـاى لتقديم شـ ــكو فردية،
تش ـ ـ ــير الدولة الطرف إلى مالحظاتها الص ـ ـ ــادرة في  29أيار/مايو  2018في قض ـ ـ ــية أخر معروض ـ ـ ــة على

اللجنة .وتر أن األحكام المسـتند إليها تشـكل قواعد عامة وليسـت حقوقا فردية .و ناء عليه ،ف ن الشـكو غير
مقبولة بموجب المادة  2من البروتوكول االختياري.

3-4

وفي هذه القضـ ــية ،تسـ ــتند صـ ــاحبة الرسـ ــالة إلى المادة  3من االتفاقية دون أن تثبت ادعاءها بنفس

الطريقة التي أثبتت بها ادعاءها من حيت صلته بالمادة  2من البروتوكول االختياري .ومن ثمة ،ف ن االدعاء

بموجب المادة  3غير مقبول.

 4-4وفيمــا يتعلق بــادعــاء انتهــاك المــادة  2من االتفــاقيــة ،تر الــدولــة الطرف أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاى أن االدعــاءات
غير مدعومة بددلة كافية .وتدفع بدن اللجنة قدمت ،في مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبات عدة ،عند النظر في رسـ ـ ـ ـ ـ ــائل مقدمة من

أفراد ،آراء بش ـ ـ ـ ــدن احترام مقتض ـ ـ ـ ــيات االتفاقية فيما يتعلق بعملية طلب اللجوء .وقد أكدت اللجنة أنها ال تحل
محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع(.)5

5-4

وتشير الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة عقدت جلستي استماع مع صاحبة الرسالة في  15أيلول/

س ـ ــبتمبر  2015و  14تموز/يوليه  ،2016وأن الفرص ـ ــة أُتيحت لها في الجلس ـ ــة الثانية لش ـ ــرح أس ـ ــباب طلب
اللجوء بالتفصـ ــيل .وللتحقق من ادعاءاتها ،اتصـ ــلت أمانة الدولة بمكتب السـ ــفارة السـ ــويسـ ـرية في أوالن باتور،

الذي أجر عملية تحقق مع محام موثوس به .ولم يتم العثور على اسـ ـ ـ ــم ب .ي( .)6وال على اسـ ـ ـ ــمي الطفلين
األكبر س ــنا في س ــجالت الهيئة العامة للتس ــجيل الرس ــمي في منغوليا .ولم تتض ــمن الس ــجالت معلومات بش ــدن

وفاة والدي صــاحبة الرســالة .وعالوة على ذل  ،يبدو أن صــاحبة الرســالة وطفليها وب .ي .لم يعيشـوا قط في

العنوان المذكور .وميدانيا أيضـ ـ ـاى ،لم يس ـ ــتطع أحد أن يقكد أنهم كانوا يعيش ـ ــون في ذل العنوان .وأخي اىر ،يبدو
أن اسم ب .ي .لم يرد قط في سجالت الشرطة أو غيرها من المقسسات باعتباره من مرتكبي العن العائلي.
 6-4وأُبلغت ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة ،وفقاى للحق في االس ـ ـ ــتماع إلى أقوالها ،بهذه المعلومات في  27نيس ـ ـ ــان/
أبريل  .2017وقدمت صــاحبة الرســالة رداى مفص ـالى في  4أيار/مايو  .2017فدوضــحت أن ثمة دوائر رســمية
عديدة في منغوليا يمكن التس ـ ـ ـ ـ ــجيل فيها .ولد مدينة أوالن باتور ما ال يقل عن  17س ـ ـ ـ ـ ــجالى من س ـ ـ ـ ـ ــجالت
المناطق دون اإلقليمية .ووفقاى للرد ،توجد سـجالت مماثلة في مناطق أو أقاليم (أيماغ) (وحدات إقليمية مماثلة
للكانتونات) أخر  .وللتحقق من أن ب .ي .مس ـ ــجل ،يلزم فحم جميع الس ـ ــجالت .فمن الناحية النظرية ،إن
جميع المعلومات مجمعة مركزيا في الهيئة العامة للتس ـ ــجيل الرس ـ ــمي .غير أن هذا التجميع المركزي هو ،في

الواقع ،ناقم أو منعدم ،على حد قول ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة .ففي منغوليا ،وفقا لص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة ،ال يس ـ ـ ــجل
األطفال وال يحصــلون على وثائق الهوية إال حين يبلغون ســن الســادســة عش ـرة ،مما يفســر ســبب عدم تســجيل

__________

( )5قضـ ــية ن .ك .و س .أ .ضـ ــد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ ــمالية ( ،)CEDAW/C/63/D/62/2013الفقرة ،6-6
وقضية س .ف .أ .وهـ .ه .م .ضد الدانمرك ( ،)CEDAW/C/69/D/85/2015الفقرة .7-9

( )6تشير الدولة الطرف إلى قرين صاحبة الرسالة السابق على أنه ي .ب.
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طفليها بعد .وينبغي أن تكون ش ـ ـ ـ ــهادتا ميالدهما ،وفقاى لص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة ،لد الس ـ ـ ـ ــجل المدني في منطقة
بايانزورم دون اإلقليمية .أما ب .ي ،.فهو من أصــل كازاخســتاني ،ولد في عام  .1974ولد الكازاخســتانيين
لفبان ،واسم أول واسم ثان .فـ ”ب “.هو االسم األول لقرينها السابق و ”ي “.هو أحد لقبيه .ووفقاى لرد السفارة،
لم تكن ص ــاحبة الرس ــالة تعرف اللقب الثاني نظ ار إلى عدم زواجها من ب .ي .وأفادت ص ــاحبة الرس ــالة بدنها

لم تكن تعرف مكان تسـ ــجيل ب .ي ،.و دن العثور على وثائق التسـ ــجيل يتطلب التحقق من جميع السـ ــجالت
الرسـمية .وعالوة على ذل  ،قالت صـاحبة الرسـالة إن سـجالت عديدة ضـاعت أو أهملت منذ تغير النظام في

عام  .1990ولهذا السبب ،ف ن زهاء  160 000شخم في منغوليا غير مسجلين.
7-4

وفيما يتعلق بشـهادتي وفاة والديها ،ذكرت صـاحبة الرسـالة أنه تم عكس اسـمي والديها .فوالدها توفي

عندما كانت في الرابعة من عمرها .أما والدتها فقد توفيت في أوالن باتور في عام  .2004ويلزم إجراء بحو

في جميع السـ ـ ـ ــجالت .وذكرت صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة أنها عاشـ ـ ـ ــت مع ب .ي .وطفليها في العنوان المحدد لمدة

 11عاماى ،من تش ـ ـرين األول/أكتو ر  2004حتى تش ـ ـرين األول/أكتو ر  .2015و وجه عام ،يجري اس ـ ــتئجار
الشـقق والغرف وخيم اليورت بصـورة غير رسـمية ،دون تقديم إقرار إلى السـلطات بشـدن عقد اإليجار ،ألسـباب
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبيـة .و مـا أن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط قليلـة والنـاس كثيرو الترحـال ،فـ نـه من الممكن تمـامـا ،وفقـا لمـا جـاء في الرد،

أال يتمكن أحد من تدكيد أن األسـ ـ ـرة قد عاشـ ـ ــت هناك .و اإلضـ ـ ــافة إلى ذل  ،قد يتردد السـ ـ ــكان المحليون في
تقديم معلومات إلى األجانب ،خوفا من تعريض أنفسـهم للخطر أو من إيذاء اآلخرين .وقالت صـاحبة الرسـالة

إن التحقق قد يكون ممكنا عن طريق االتصال برقم الهات

الذي قدمته ،على أال يكون مال العقار قد تغير.

 8-4وكما توجد عدة سـ ــجالت مدنية في أوالن باتور ،توجد أيضـ ــا عدة مراكز للشـ ــرطة .ووفقىا لردها ،كانت
صــاحبة الرســالة قد قدمت شــكاو متعددة ضــد ب .ي ،.الذي احتُجز ِ
وغرم بســبب تعاطيه الكحول .وفي إحد

المرات ،حاول االنتحار .ويمكن االطالع على جميع هذه الحواد في سـ ـ ــجالت مراكز الشـ ـ ــرطة .غير أنه نظ اىر
ألن ب .ي .كان ض ــابط ش ــرطة لفترة من الوقت ،فمن الممكن ،وفقىا لما جاء في الرد ،أن تكون ملفات الش ــرطة

قد ”ضــاعت“ .وعلى حد قول صــاحبة الرســالة ،فقد فرت من منزل األسـرة في عدة مناســبات و مكانها أن تعطي

اســمي عائلتين كانت قد لجدت إليهما .ثم إنها طلبت المســاعدة أيضــا من ملجد للنســاء واألطفال .وعندما وصــلت
إلى ســويس ـرا ،خضــعت صــاحبة الرســالة لفحم أجراه طبيب ،أر كدمات على بطنها ،نتيجة تعرضــها للضــرب

على يد ب .ي .ووفقىا لما جاء في الرد ،يمكن االتصال بالطبيب والتدكد من هذه المعلومات.
9-4

وفي  9حزيران/يونيه  ،2017رفض ـ ـ ـ ـ ــت أمانة الدولة طلب اللجوء الذي قدمته ص ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ـ ــالة.

وفيما يتعلق بتفسـ ـ ــيرات صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة بشـ ـ ــدن تسـ ـ ــجيل ب .ي .وطفليهما ،أكدت أمانة الدولة أن صـ ـ ــاحبة

الرسـالة أشـارت أثناء جلسـة االسـتماع األولى إلى أن كال من الطفلين األكبر سـناى لديه شـهادة ميالد وجوا سـفر
صـ ـ ــادرين في عام  2013احتجزهما في موسـ ـ ــكو مهرب األشـ ـ ــخاص .و ما أن كل من الطفلين حصـ ـ ــل على
وثيقة هوية ،فال بد من أن يكونا مسـ ــجلين لد السـ ــلطات .ورأت أمانة الدولة أيض ـ ـاى أنه من غير المعقول أن
ال تكون صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة على علم باالسـ ـ ـ ـ ـ ــم الكامل لقرينها السـ ـ ـ ـ ـ ــابق ،الذي كانت تر طها به عالقة منذ

عام  1996وهو والد أبنائها الثالثة .والحظت أيضـاى أن صـاحبة الرسـالة ذكرت أنها قدمت شـكو إلى الشـرطة
ضد ب .ي .في عدة مناسبات وأن تدابير مختلفة قد اتخذت ضده دون أن تتمكن من تقديم أي دليل داعم.

 10-4ورأت أمانة الدولة أنه على الرغم من البيان المفص ـ ـ ــل الذي تقدمت به ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة ،ال يمكن

تجاهل أوجه التض ــارب فيه ،وأن ادعاءاتها ال تفي بمقتض ــيات المصـ داقية في قض ــية اللجوء .وخلص ــت أمانة

الدولة ،لد النظر في جميع المعلومات المتاحة ،إلى أن الوض ـ ـ ـ ـ ــع العائلي ألص ـ ـ ـ ـ ــحاب الش ـ ـ ـ ـ ــكاو وترتيبات
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يشـ ـ ــهم ،فض ـ ـ ـالى عن الظروف المذكورة ،تختل

عن الظروف الواردة في سـ ـ ــرد الوقائع الذي قدمه أصـ ـ ــحاب

الش ـ ـ ـ ـ ــكو  .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت أمانة الدولة إلى أن المخاطر المتعلقة بالطرف الثالت ال تقخذ في االعتبار في طلبات

اللجوء ،إال إذا لم تقد الــدولــة مهمتهــا في توفير الحمــايــة أو لم تتمكن من أدائهــا .و وجــه عــام ،تُمن الحمــايــة
عندما تتخذ الدولة التدابير المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتفادي االض ـ ـ ـ ـ ـ ــطهاد ،وذل مثالى من خالل أجهزة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة والهيئات

القض ــائية الفعالة ،التي تكون في وض ــع أفض ــل للنظر في هذه الحاالت والبت فيها والمعاقبة عليها من خالل

اتخاذ تدابير المالحقة القضـائية ،وللتدكد مما إذا كان األشـخاص المعنيون يحصـلون على هذه الحماية .ونظ اىر
للممارس ــة التي تتبعها الس ــلطات الس ــويسـ ـرية ،ثمة ما يدعو إلى االعتقاد ،بوجه عام ،بدن الس ــلطات المنغولية
لديها اإلرادة والقدرة على اتخاذ تدابير الحماية ،وأن الهياكل األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية المتوفرة التخاذ هذه التدابير كافية.

ومن هـذا المنطلق ،ووفقـا لقرار من المجلس االتحـادي ،تُعتبر منغوليـا دولـة آمنـة من حيـت الحق في اللجوء.
وهذا الوض ــع يفترض مس ــبقا وجود ش ــرطة ونظام قانوني فعالين .ففي عام  ،2005دخل قانون مكافحة العن

العائلي حيز النفاذ في منغوليا ،وجر تطبيقه .وعالوة على ذل  ،ف ن إمكانية االتصـ ـ ـ ـ ــال بالشـ ـ ـ ـ ــرطة مكفولة،
خاصة وأن صاحبة الرسالة اتصلت بالشرطة في عدة مناسبات وأن الشرطة اتخذت إجراءات في هذا الصدد.

و التالي ،فقد أبدت الش ــرطة اس ــتعدادها لتوفير الحماية ووفت بالتزاماتها في هذا الص ــدد .ونظرت أمانة الدولة
على مد عدة ســنوات؛ فذكرت أنه كان ب مكانها ،في

أيض ـاى في تدكيد صــاحبة الرســالة أنها عانت من العن
هذه الظروف ،أن تلتمس المس ـ ــاعدة من منظمة ميدانية متخص ـ ـص ـ ــة .فالمركز الوطني لمكافحة العن  ،على
وجه الخص ـ ــوص ،يدير عدة مس ـ ــاكن آمنة وخط اتص ـ ــال مباش ـ ــر للتدخل في حاالت األزمات .ويدعم المركز

أيضــا النســاء الالئي يبحثن عن مســكن أو وظيفة ،أو الالئي يحتجن إلى مســاعدة قانونية .و النظر إلى جميع

المعلومات المتاحة ،وإلى عدم وجود أي وثائق في حوزة ص ــاحبة الرس ــالة تدعم طلب اللجوء الذي قدمته ،فقد

رفضت أمانة الدولة طلب صاحبة الرسالة.

 11-4وتــدفع الــدولــة الطرف بــدن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة قــدمــت طعنـىا أمــام المحكمــة اإلداريــة االتحــاديــة في
 18حزيران/يونيه  .2017وذكرت صـاحبة الرسـالة أن ِ
مهرب األشـخاص أخذ جميع وثائقها وأنها أنهت كل صـلة

بناء على مش ـ ـ ــورة ممثلها ،حس ـ ـ ــابىا مجهول الهوية على
لها بمنغوليا ،خوفاى من عثور قرينها عليها .وقد أنش ـ ـ ــدت ،ى
وس ــائل التواص ــل االجتماعي ،اس ــتطاعت من خالله االتص ــال بدس ـرة إحد ص ــديقاتها .وتمكنت هذه األس ـرة من
الحص ـ ــول على رس ـ ــالة من مال بيتها الس ـ ــابق أكد فيها عقد اإليجار وإدمان ب .ي .الكحول .وال يزال باإلمكان
الوص ـ ـ ـ ـ ــول إلى المال عن طريق الرقم ه
المقدم ،و التالي يس ـ ـ ـ ـ ــهل التدكد من المعلومات .وفيما يتعلق بس ـ ـ ـ ـ ــجالت
الشرطة المتعلقة بالشكاو ضد ب .ي ،.قالت إنه من الصعب العثور على الملفات ،ال سيما من سويسرا.

 12-4وخلصـ ـ ـ ـ ــت المحكمة اإلدارية االتحادية ،في قرارها المققت الصـ ـ ـ ـ ــادر في  28حزيران/يونيه ،2017
بعد د ارسـ ــة المل

والطعن ،إلى ضـ ــع

فرص قبول االدعاءات .و التالي ،رفضـ ــت طلب المسـ ــاعدة القانونية

المجـانيـة .ورأت المحكمـة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاى أن المعلومـات التي جمعتهـا أمـانـة الـدولـة ينبغي أن تظـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة بمـا يتي
للمحكمة التعليق عليها ،وأنه ينبغي إطالع صاحبة الرسالة على األجزاء الرئيسية من المعلومات فحسب.

 13-4وأضـ ــافت المحكمة اإلدارية االتحادية أن تفسـ ــيرات صـ ــاحبة الرسـ ــالة بشـ ــدن عدم تسـ ــجيل طفليها في

منغوليا لم توضـ سـبب عدم ُّ
التمكن من العثور على وثائق التسجيل المتعلقة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب .ي .وتر المحكمة أن

التفس ـ ـ ــير الذي قدمته ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة بش ـ ـ ــدن المعلومات التي ُجمعت ميدانيا لم تُ ِ
غير ش ـ ـ ــيئاى من الوض ـ ـ ــع،
إذ ال يوجد ما يدعو إلى اعتبار أن اس ـ ــتنتاجات أمانة الدولة اس ـ ــتندت إلى معلومات غير ص ـ ــحيحة .ولم تُ ِ
غير

الرسـ ـ الة الواردة من مال العقار ش ــيئاى في تحليل الوض ــع ،إذ يمكن على األرج اعتبارها ص ــادرة عن ش ــخم
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متواط في القضـية .والصـور الموجودة في المل  ،التي تُظهر ندو اى ،ال تتي اسـتخالص أي اسـتنتاجات عن
أصـل الندوبِ .
ويبين النقم في األدلة بشـدن العن المرتكب انعدام مصـداقية الوقائع المزعومة ،ال سـيما في

ض ـ ــوء ما ذكرته ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة عن ذهابها إلى الش ـ ــرطة في مناس ـ ــبات عدة .والص ـ ــعو ات المزعومة التي

واجهتها ص ــاحبة الرس ــالة في الحص ــول على وثائق الش ــرطة ليس ــت معقولة ،إذ أنها قدمت الش ــكو ش ــخص ــياى.
ولذا رأت المحكمة أن ادعاءات ص ــاحبة الرس ــالة بش ــدن العن العائلي والمش ــاكل ذات الص ــلة ليس ــت معقولة.
واعتبرت أنه حتى لو كانت االدعاءات صـحيحة ،ف نه ليس بوسـع صـاحبة الرسـالة عكس افتراض قدرة منغوليا

على من الحماية من العن الذي يرتكبه ش ــخم ثالت ،ال س ــيما في ض ــوء ما ُزعم عن احتجاز ب .ي .في
مناس ــبات عدة .والحظت المحكمة أن ص ــاحبة الرس ــالة ناقض ــت نفس ــها بش ــدن س ــنة وفاة والدتها ،حيت ذكرت

حدو الوفاة في عام  2000أثناء جلس ـ ــة االس ـ ــتماع األولى وفي عام  2004أثناء جلس ـ ــة االس ـ ــتماع الثانية،

ولم يتسـ ـ فـن التدكد من وضـ ــعها الشـ ــخصـ ــي والعائلي .وحيت إنها ذكرت أيضـ ـاى أنها كانت دوماى قادرة على تلبية
احتياجات األسرة ،ف نه سيكون بمقدورها مواصلة الفيام بذل في حالة عودتها إلى منغوليا.
 14-4وفي  14آب/أغسـ ــطس  ،2017رفضـ ــت المحكمة اإلدارية االتحادية طعن صـ ــاحبة الرسـ ــالة .ورأت

المحكمــة أن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبــة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة ب ـ مكــانهــا ،حتى مع وجود طفــل ثــالــت ،إعــالــة أبنــائهــا إذ أنهــا تمكنــت،

وفقاى لما صـرحت به نفسـها ،من العودة إلى العمل بعد أر عة شـهور من والدة طفلها الثاني .وخلصـت المحكمة
إلى عدم وجود أس ـ ـ ــس لالعتقاد بدن ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة وأبناءها س ـ ـ ــيواجهون مص ـ ـ ــاعب وجودية عند عودتهم،
ال ســيما وأن صــاحبة الرســالة لديها أصــدقاء في منغوليا ،وهم أصــدقاء لجدت األس ـرة إليهم في الماضــي ،وأن
االبنة األكبر س ـ ــنا ،التي يقارب عمرها  15عاماى اآلن ،س ـ ــتتمكن من االعتناء بالطفلة األص ـ ــغر س ـ ــنا .وذهب
تحليل المحكمة أيض ـ ـ ـاى إلى أن الحاالت الطبية لألطفال يمكن عالجها في المرافق الطبية القائمة في منغوليا.

ورأت المحكمة ،مع مراعاة المص ـ ــال الفض ـ ــلى لألطفال ،أن الطفلين األكبر س ـ ــناى طالبان جيدان وأنهما أظه ار
مـا يلزم من مرونـة للتكيُّد من جـديـد مع الحيـاة في منغول ـيا حتى لو كـان من المحتمـل أن يواجهـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو ـات
من حيت إعادة االندماج لد عودتهما ،وأنه سـ ـ ــيكون بوسـ ـ ــعهما االعتماد على ما اكتسـ ـ ــباه من خبرات خالل
الوقت الذي قضياه في سويسرا.

 15-4وتشــير الدولة الطرف إلى أنه يمكن الخلوص مما ســبق إلى أن صــاحبة الرســالة تمكنت من التعبير

عن نفسـها بشـكل كامل أثناء عملية طلب اللجوء .وتجدر اإلشـارة إلى أن جلسـة االسـتماع بشـدن أسـباب اللجوء
قادتها امرأة وأن الترجمة الشفوية قدمتها امرأة أيضاى.

 16-4وحيت إن صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة لم تتمكن من تقديم وثائق تدعم قضـ ـ ــيتها ،فقد اضـ ـ ــطلعت أمانة الدولة

بعمليات تحقق ميدانية من خالل الس ــفارة في أوالن باتور .ولم ُيف هس ـر النقم في الوثائق لغير ص ــال ص ــاحبة

الرس ـ ـ ـ ــالة .بل س ـ ـ ـ ــعت أمانة الدولة ،على العكس ،إلى التحقق مما إذا كان باإلمكان تدكيد ادعاءات ص ـ ـ ـ ــاحبة
الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة ،وذلـ عن طريق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـانـة بمحـام جـدير بـالثقـة .و عـد عمليـات التحقق هـذه ،أبلغـت أمـانـة الـدولـة
صاحبة الرسالة بالنتائج للتعليق عليها.

 17-4وال تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر الـدولـة الطرف رأي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة بـدن لهجـة رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة أمـانـة الـدولـة المقرخـة

 27نيســان/أبريل  2017كانت مهينة .فالرســالة تورد موج از مقتضــبا للحجج التي ســاقتها صــاحبة الرســالة ،ثم
توفر معلومات بطريقة موضـ ـ ـ ـ ـ ــو ية عن عمليات التحقق التي أجريت ونتائجها .فالرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة غنية بالمعلومات

ومحايدة من حيت طابعها.
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ورِفض طلب اللجوء الذي قدمته صـ ــاحبة الرسـ ــالة على أسـ ــاس كل األدلة ،وال سـ ــيما نتيجة عمليات
ُ 18-4
التحقق التي أجريت ميدانيا وأوجه التضـ ـ ـ ـ ــارب التي تم الوقوف عليها في سـ ـ ـ ـ ــردها للوقائع .ونتيجة اإلجراءات

ال صـ ـ ـ ــلة لها بجنس صـ ـ ـ ــاحبة الشـ ـ ـ ــكو أو بكون االدعاءات تتعلق بدوافع فرار تخم النسـ ـ ـ ــاء .فالسـ ـ ـ ــلطات
المختص ـ ـ ــة تعترف بوجود أوجه تض ـ ـ ــارب يمكن أن تظهر بالتس ـ ـ ــاوي في جميع قض ـ ـ ــايا اللجوء ،بغض النظر

عما إذا كانت القض ــية تتعلق برجل أو امرأة .كما أن الص ــعو ات المزعومة التي واجهتها ص ــاحبة الرس ــالة في
الحص ـ ـ ـ ــول على وثائق لم تكن عامالى حاس ـ ـ ـ ــماى؛ فالس ـ ـ ـ ــلطات اعتبرت النقم في الوثائق عامالى واحداى من بين
عوامل أخر .

 19-4وتش ــير الدولة الطرف أيض ـاى إلى أنه ،وفقىا للممارس ــة المتبعة في اللجنة ،يتعين على ص ــاحبة الرس ــالة،
لكي تكون الرســالة مقبولة ،أن تقدم معلومات كافية بشــدن ما إذا كانت ســتكون ُعرضــة لخطر حفيقي وشــخصــي

ومتوقع بالتعرض ألش ـ ــكال خطيرة من العن

الجنس ـ ــاني في حالة العودة( .)7ويبدو أن اللجنة ،في ق ارراتها بش ـ ــدن

هذه المســدلة ،تولي أهمية كبيرة لنظر الســلطات الداخلية في دوافع طلب اللجوء .و ناء على ذل  ،أُعلن عن عدم

مقبولية رسـ ــائل أو عن رفضـ ــها بناء على األسـ ــس الموضـ ــو ية .وتشـ ــير الدولة الطرف ،بوجه الخصـ ــوص ،إلى
الفقرة  7-6من الرس ــالة ،ن .ض ــد هولندا ( ،)CEDAW/C/57/D/39/2012التي تتعلق بامرأة منغولية ادعت

أنها تعرهضت للعن

على يد رب عملها السابق .وأُعلن عدم مقبولية الرسالة ألنها غير مدعومة بددلة كافية.

 20-4وتدفع الدولة الطرف بدن صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ـ ـ ــالة أرفقت برسـ ـ ـ ـ ـ ــالتها إلى اللجنة عدة وثائق لم تكن متاحة

للس ــلطات الس ــويســرية عند نظرها في طلب اللجوء ه
المقدم من ص ــاحبة الرس ــالة .وحيت إن الوثائق لم تكن متاحة
وقت اتخاذ الق اررات من ِقفبل السلطات الوطنية ،تر الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تستنفد سبل االنتصاف
المحلية في هذا الصدد .وتر أنها ال تستطيع الحكم على صحة هذه الوثائق ألنه ليس لديها نسخ منها .وليست

هذه الوثائق ،على أي حال ،ذات طبيعة من شدنها أن تغير تقييم الدولة الطرف لطلب صاحبة الرسالة.
 21-4وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ال ــدول ــة الطرف إلى أن ق ــانون مك ــافح ــة العن

الع ــائلي في منغولي ــا تم ــت مراجعت ــه في

أفض ــت إلى انخفاض بنس ــبة  19,6في المائة في عدد حاالت العن

العائلي في الش ــهور الثمانية األولى من

 1شـ ـ ـ ــباف/فبراير  2017وأن العديد من التدابير ذات الصـ ـ ـ ــلة اتُّخذت في ذل العام  .وأفيد بدن تل التدابير
()8

أنحاء البلد تسـ ـ ــعة مراكز جامعة

عام  ،2017مقارن ىة بنفس الفترة من العام السـ ـ ــابق .وكانت توجد في مختل
للخـدمـات و  16دا ار من دور اإليواء المققـت في عـام  ،2017وكـان ي ه
خطط لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييـد عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة مراكز جـامعـة
ُ
للخدمات في عام .2018
تعليقات صاحبة الرسالة على مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

في  9ك ــانون الث ــاني/ين ــاير  ،2019ق ــدم ــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ــة الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــة مالحظ ــاته ــا على مالحظ ــات

الدولة الطرف.

__________

( )7انظر ن .ضد هولندا ( ،)CEDAW/C/57/D/39/2012الفقرة .6-6
( )8تشـ ـ ــير الدولة الطرف إلى المعلومات التي قدمتها منغوليا في إطار متابعة المالحظات الختامية للجنة بشـ ـ ــدن التقرير الجامع للتقريرين
الدوريين الثامن والتاسع المقدهم من منغوليا ( ،)CEDAW/C/MNG/CO/8-9/Add.1الفقرة  28وما يليها.
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2-5

وتدفع صاحبة الرسالة بدن اللجنة نظرت في حاالت عديدة تضمنت ادعاءات بموجب المواد  1و 2

و  3من االتفــاقيــة  .ولــذلـ فـ ن المواد التي احتجــت بهــا يمكن تــدكيــدهــا في رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة مقـ هدمـ ة من فرد عمالى
()9

بالبروتوكول االختياري.
3-5

وترفض ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة دفع الدولة الطرف بدنها لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءها حدو انتهاك

بموجب المادة  3من االتفاقية .وتشـ ـ ـ ـ ــير إلى أن اللجنة ،في الفقرة  24من توصـ ـ ـ ـ ــيتها العامة رقم  32بشـ ـ ـ ـ ــدن

األبعــاد الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة المرتبطــة بــالمرأة فيمــا يتعلق بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة الالج واللجوء والجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيــة وانعــدام الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيــة

( ،)CEDAW/C/G/32تذكر أن المواد من  1إلى  3و ( 5أ) و  15من االتفاقية تنش ـ التزاما على الدول
األطراف بـدن تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن عـدم تعرض النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء للتمييز خالل كـامـل عمليـة اللجوء ،و ـدن يعـاملن بـدون تمييز

و احترام وكرامة في جميع األوقات خالل إجراءات اللجوء .وتوضـ صـاحبة الرسـالة أنها أشـارت إلى المادة 3
باالقتران مع المادتين  1و  2من االتفاقية.

4-5

وفيما يتعلق بالحجة التي سـ ـ ــاقتها الدولة الطرف وهي أن صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة لم تفسـ ـ ــر كيد أن نطاس

المـادة  3يتجـاوز نطـاس المـادة  2األكثر تحـديـدىا وأن ادعـاءهـا حـدو انتهـاك للمـادة  3لم ُيـدعم بـددلـة كـافيـة ،فـ نهـا
تدفع بدنها وصــفت بكثير من التفصــيل اإليذاء الذي تعرضــت له على مد ســنوات وأن ســردها للوقائع لم يتغير

طوال إجراءات اللجوء .وتضـ ـ ـ ــيد أن العن العائلي يجري في أغلب الحاالت خل أبواب مغلقة وال يتوفر دليل
غير أقوال الضـ ــحية ،إال إن ُو ِجد شـ ــهود .وحتى في حالة ُّ
تدخل الشـ ــرطة ،ف نه ال يمكن تدكيد الواقعة إال من ِقفبل
الضـ ـ ـ ـ ــحية ،وتقبل الشـ ـ ـ ـ ــرطة عمومىا تل األقوال .أما في حالتها ،فقد تم تجاهل أقوالها .واكتفت سـ ـ ـ ـ ــلطات الدولة
الطرف بـدن تطلـب منهـا تقـديم المزيـد من األدلـة ،ولم تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطع إثبـات أنهـا على خطـد على الرغم من محـاوالتهـا

للفيام بذل  ،متجاهلة بذل األعراف الثقافية والتمييزية في منغوليا ومتص ـ ـ ـرفة فعال بطريقة تمييزية إزاء ص ـ ـ ــاحبة
الرسـ ــالة .وقد أخفقت السـ ــلطات في تقديم أي دليل ملموس يثبت أن أقوالها غير صـ ــحيحة .ويبرهن هذا على أن
السلطات في الدولة الطرف ميهزت ضد صاحبة الرسالة ،في انتهاك للمادة  3من االتفاقية.
5-5

وتدفع صـ ــاحبة الرسـ ــالة بدن السـ ــلطات السـ ــويس ـ ـرية ،وال سـ ــيما المحكمة اإلدارية االتحادية ،لم تدخذ
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وتش ـ ـ ـ ــير ص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة إلى الفقرة  25من التوص ـ ـ ـ ــية العامة رقم  32التي تنم على ما يلي:

المعلومات التي قدمتها بشدن الوضع العام فيما يتعلق بالعن

العائلي ضد المرأة في منغوليا في اعتبارها.

”تقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـادة ( 2ج) من االتفـاقيـة أن تُتي إجراءات اللجوء التي تتخـذهـا الـدولـة للمرأة تقـديم طلـب اللجوء
ثم تقييم الطلب على أســاس المســاواة و طريقة نزيهة ومحايدة وفي التوقيت المالئم .وينبغي تطبيق نهج يراعي
الجانب الجنسـ ـ ـ ــاني في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء“ .وتدفع صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة بدن تولي امرأة مقابلة

اللجوء التي أجريت معها وقيام امرأة بتوفير الترجمة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية غير كافيين لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل نهج يراعي االعتبارات
الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية وال يعنيان أن االلتزام الناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن االتفاقية قد احتُرم .وليس هناك ما يدل على تلقي االمرأتين
تدريب على التعامل مع ض ـ ـ ــحايا اإليذاء أو على إدراكهما للطريقة التي تتص ـ ـ ــرف بها عادةى ض ـ ـ ــحايا اإليذاء،

ال سـ ــيما في الحاالت التي تكون السـ ــلطات ضـ ــالعة فيها .وتقكد صـ ــاحبة الرسـ ــالة أن آثار اإليذاء المتواصـ ــل

والخطير ،مثل العن

العائلي ،ال تختفي بين ليلة وضـحاها حال ابتعاد الضـحية عن مثل هذا الوضـع .بل أن

آثار الض ـ ـ ــرر الذي لحق بالض ـ ـ ــحية تس ـ ـ ــتمر وتهمين وتس ـ ـ ــيطر على س ـ ـ ــلوكياتها إلى حد كبير لعدة س ـ ـ ــنوات.

__________

( )9انظر على سـ ـ ــبيل المثال أ .ضـ ـ ــد الدانمرك ()CEDAW/C/62/D/53/2013؛ وتروخييو رييس وآرغوييو موراليس ضـ ـ ــد المكسـ ـ ــي
()CEDAW/C/67/D/75/2014؛ و أ .غ .ضد االتحاد الروسي (.)CEDAW/C/68/D/91/2015
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وقد اتخذت ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة ق ار اىر بالغ الص ـ ــعو ة وش ـ ــجاعا للغاية بالخروج من دوامة اإليذاء الذي كانت هي
وطفالها يتعرضــون له .وقد اســتجو تها ســلطات الدولة الطرف بشــدن أس ـوأ التجارب التي مرت بها في حياتها
بعد بضعة أيام فقط من وصولها.
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وتدفع صـ ــاحبة الرسـ ــالة بدن الدولة الطرف انتهكت حقوقها اإلجرائية ،وال سـ ــيما حقها في االسـ ــتماع

إلى أقوالها عمالى بالمادة  29من الدســتور االتحادي .ووفقاى للمادة ( )1( 26ب) من قانون اإلجراءات اإلدارية
االتحادي ،يحق ألي طرف فحم جميع الوثائق التي تُستخدم كددلة .وتشير صاحبة الرسالة إلى أنها أفادت،
في طعنها المقدم إلى المحكمة اإلدارية االتحادية ،بدنه تعيهن عليها الرد على اس ــتنتاجات أمانة الدولة دون أن

يكون بوســعها االطالع على تقرير مكتب الســفارة الســويس ـرية في أوالن باتور .وادعت أمانة الدولة أن التقرير

يتض ـ ـ ـ همن معلومات كان على الحكومة أن تحاف على س ـ ـ ـريتها من أجل حماية نفسـ ـ ــها واألطراف التي أجرت

التحقيق .ورأت المحكمة أن ”الش ــكو لن ُيعتد بها على األرج  .وأن الش ــكو من االنتهاك المزعوم للحق في
االستماع إلى األقوال ال ينبغي اعتبارها سليمة“.
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وتقكد صــاحبة الرســالة أنه بينما يجوز تقييد حق االطالع على الملفات ،ال ســيما إذا كانت مصــال

عامة هامة للكونفدرالية تقتض ــي ذل  ،يجب أن يكون مثل هذا الرفض متناس ــباى ويجب الس ــماح بالفحم بقدر
اإلمكان دون الكشـ عن المصــال الواجب حمايتها .وكان من الممكن تحقيق ذل عن طريق حجب الفقرات
المتعلقة بتل المص ـ ـ ـ ــال  ،مثل هوية ص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة والش ـ ـ ـ ــخم الذي يتولى توزيع النس ـ ـ ـ ــخ ،أو المنهجية
المسـ ـ ــتخدمة من ِقفبل السـ ـ ــفارة .وتحتج بدنه ،في هذه الحالة” ،يصـ ـ ــعب تصـ ـ ــديق“ وجود مصـ ـ ــلحة عامة هامة
تعين حمايتها.
9-5

ص ـل المحامي المكل
وتدفع ص ــاحبة الرس ــالة بدنه ليس من الواض ـ كيد تو ه

بص ــياغة ذل التقرير

إلى االسـ ــتنتاج القائل بدن األس ـ ـرة لم تعل قط في العنوان المذكور و دنه لم يتسـ ــن العثور على أي من تقارير

الش ـ ـ ــرطة ،أو ما إذا كان المحامي قد نظر في أس ـ ـ ــباب عدم العثور على أس ـ ـ ــماء طفليها وقرينها الس ـ ـ ــابق في

سـ ـ جالت الهيئة العامة للتسـ ــجيل الرسـ ــمي .وتوضـ ـ أن أحداى ال يمكنه الحصـ ــول على معلومات بشـ ــدن طرف
ثالت من الهيئة العامة ما لم تكن لديه موافقة ذل الطرف الثالت .وحيت إن أمانة الدولة لم توضـ ـ ـ ـ كيد تم

الحصـ ـ ـ ــول على المعلومات ،ف نه يسـ ـ ـ ــتحيل عليها الرد بطريقة مناسـ ـ ـ ــبة .وتذهب إلى أن التحقق الذي أُجري في

الموقع هو ،على ما يبدو ،غير دقيق وينطوي على الكثير من األخطاء .وقد اسـ ـ ــتند تقييم سـ ـ ــلطة الدولة الطرف

فقط على الوثائق المفقودة وعلى ما قدمته السفارة من إيضاحات ،و التالي فهي لم تدرس القضية بما فيه الكفاية.
 10-5وأض ــافت أن أمانة الدولة لم تتص ــل بمال بيتها الس ــابق في أي مرحلة ،وأنها ذكرت أنه يتعين على

صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة توفير األدلة .وتدفع بدن المحكمة اإلدارية االتحادية لم تُ ِ
جر اسـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ـاى شـ ـ ـ ــامالى لجميع
العناص ـ ــر في القض ـ ــية ،إذ إنها لم تتناول المعلومات التي قدمتها ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة بش ـ ــدن العن العائلي في

منغوليا أو كون حملها بطفلها الثالت كان نتيجة اغتص ـ ـ ــابها من جانب قرينها ،وتجاهلت رس ـ ـ ــالة مال البيت،
أقوالها ،وهي أقول

معتمدةى فقط على تقرير السـ ـ ــفارة .وتحتج بدن السـ ـ ــلطات ميزت ضـ ـ ــدها عن طريق وصـ ـ ـ
ضــحية إيذاء خطير في شــكل عن عائلي ،بدنها غير جديرة بالثقة وغير متســقة مع االســتنتاجات التي خلصــت

إليها السـ ـ ــلطات ،والتي اسـ ـ ــتندت إلى تحفيقات غير كافية في الموقع وافت ارضـ ـ ــات خاطئة .و التالي ،فقد انتهكت
سـ ــلطات الدولة الطرف التزامها باتباع نهج يراعي االعتبارات الجنسـ ــانية عمالى بالمادة ( 2ج) من االتفاقية ،دون

أن تجري تقييماى شـامالى لخطر أن تقع صـاحبة الرسـالة ضـحية للعن
الحماية الالزمة من الدولة في حالة عودتها إلى منغوليا .وتر أن تقييم قضيتها اتسم بالتعس

العائلي من جديد ألنها لن تحصـل على
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وتدفع صـاحبة الرسـالة بدن قضـيتها تختل

عن قضـية ن .ضـد هولندا ألن الجاني المزعوم في تل

القضــية كان رب عمل صــاحبة الرســالة وليس قرينها .وأكدت أن ب .ي .كان قرينها وهو والد أبنائها الثالثة.

وفي حالة إعادتها ،سـ ـ ـ ـ ـ يبحت عنها من جديد ألنه يعتبرها ملكاى له ،وحيت إنه مدمن كحول فس ـ ـ ـ ــوف يتوقع أن
تزوده من جديد بالمال .وكونه بحت عنها حينما فرت إلى مدينة دارهان يوفر إشـ ـ ــارة واضـ ـ ــحة إلى أنه سـ ـ ــيبحت
عنها مرة أخر  .وتُ ِ
ذكر بدنها قدمت إلى اللجنة تقري اىر للش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة يدل على أنه جر االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال بالش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة في

مناسبتين وأن قرينها السابق ،في كلتا الحالتين ،لم ُيحتجز سو لليلة واحدة ثم لم تُتهخذ أي إجراءات أخر .

 12-5وتر أن التباينات نجمت عن االفت ارضــات الخاطئة ألمانة الدولة ،خصــوص ـاى فيما يتعلق بالتعليقات
بش ـ ـ ــدن طريقة حص ـ ـ ــول طفليها على جوازي الس ـ ـ ــفر .ومن المرج أن التباين بش ـ ـ ــدن تاريخ وفاة والدتها يعز

إما إلى خطد مطبعي أو إلى خطد في الترجمة.

 13-5وفيما يتعلق بالحجة التي س ـ ــاقتها الدولة الطرف القائلة وهي أن ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة لم تس ـ ــتنفد س ـ ــبل

االنتصــاف المحلية فيما يتعلق بالوثائق الجديدة المقدمة ،توضـ صــاحبة الرســالة أنها أنشــدت صــفحة مجهولة
الهوية على وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل االجتماعي للحص ـ ـ ــول على وثائق من منغوليا وأنها لم تحص ـ ـ ــل على التقارير

الطبية وتقارير الشـرطة سـو بعد سـتة أشـهر من نظر المحكمة اإلدارية االتحادية في طعنها .وتشـير صـاحبة
الرس ـ ـ ــالة إلى الفقرة  43من التوص ـ ـ ــية العامة رقم  ،32التي تذكر فيها اللجنة أنه ”ينبغي للدول األطراف عدم

اعتبـار المرأة التي تلتمس اللجوء غير موثوس بهـا لمجرد وجود نقم في الوثـائق الـداعمـة لمطلبهـا الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

على اللجوء“ .وتش ـ ـ ـ ــير ص ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ــالة إلى الحجة التي س ـ ـ ـ ــاقتها الدولة الطرف وهي أنه حتى لو اطلعت

السـ ـ ـ ــلطات على تل الوثائق ،ف ن ذل لم يكن ليغير تقييمها لطلبها .وتر صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة أن هذه الحجة

تبرهن على أن أيا من سـبل االنتصـاف الفعالة لم يكن متاحا لها على أسـاس الوثائق الجديدة وعلى أنها تكون
بالتالي قد استنفدت سبل االنتصاف المحلية.

 14-5وتر صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة أنه كان سـ ـ ـ ــيكون مفيداى لو أن أمانة الدولة وفرت لها تمثيال قانونيا يتسـ ـ ـ ــم
بالكفاءة ،عمالى بالفقرة ( 50ج) من التوصــية العامة رقم  ،32التي تقضــي بدن تكفل الدول األطراف ”حصــول

ملتمسـ ـ ـ ــات اللجوء على تمثيل قانوني يتسـ ـ ـ ــم بالكفاءة قبل المقابلة األولية بصـ ـ ـ ــدد اللجوء“ .وتدعي أن التمثيل

القانوني كان سـ ـ ــيسـ ـ ــاعدها ،على سـ ـ ــبيل المثال ،في مهمة الحصـ ـ ــول على الوثائق الداعمة ألقوالها في الوقت

المناسب.

 15-5وتشـ ـ ــير صـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ــالة إلى أن اللجنة تذكر في الفقرة ( 50ز) من التوصـ ـ ــية العامة رقم  32أنه

”ال ينبغي أن يس ـ ـ ــتند المس ـ ـ ــتو األدنى لقبول طلبات اللجوء إلى االحتماالت ،وإنما إلى ترجي س ـ ـ ــبب معقول
لوجود خوف له ما يبرره لد م ِ
قدمة الطلب من االضـ ـ ــطهاد ،أو من أنها سـ ـ ــتتعرض له عند إعادتها“ .وتحتج
ُ
بدن لديها خوف له ما يبرره من االضطهاد ،إذ إنه سيكون بوسع قرينها السابق العثور عليها في منغوليا.
 16-5وتدفع صــاحبة الرســالة بدن الدولة الطرف مخطئة بشــدن عدد دور إيواء ضــحايا العن

في منغوليا.

وتشـ ـ ــير إلى مقال إخباري صـ ـ ــادر في  25تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2017جاء فيه أن خمسـ ـ ـ ا من دور اإليواء

التسـ ـ ـ ــع أُغلقت بسـ ـ ـ ــبب نقم التمويل( .)10ولم يكن سـ ـ ـ ــو مركز واحد من المراكز الجامعة للخدمات العشـ ـ ـ ـرة

وير هج بسـ ـ ـ ـ ــبب األزمة المالية الحالية في منغوليا
المخطط لها مفتوحاى بحلول تش ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر ُ ،2018
عدم وجود األموال الالزمة لفت المزيد من المراكز في وقت كتابة هذا القرار .وتقكد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة أن

__________

( )10انظر .BBC, “Mongolia domestic violence: ‘I screamed for help, but nobody came’”, 25 November 2017
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المعلومات التي تفيد بانخفاض معدالت العن

العائلي مضـ ـ ــللة ،إذ ثمة نقم شـ ـ ــديد في اإلبالغ عن حاالت

العن العائلي وفقاى لد ارس ــة اس ــتقص ــائية عن العن
والمكتب اإلحصائي الوطني في منغوليا(.)11

الجنس ــاني في البلد أجراها ص ــندوس األمم المتحدة للس ــكان

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
 1-6يجـب على اللجنـة أن تقرر ،وفقـاى للمـادة  64من نظـامهـا الـداخلي ،مـ ا إذا كـانـ ت الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة مقبولـ ة
بموجــب البروتوكول االختيــاري .ووفقـاى للمــادة ( )2( 4أ) من البروتوكول االختيــاري ،فـ ن اللجنــة مقتنعــة بــدن
المسـدلة نفسـها لم يسـبق النظر فيها وليسـت محل د ارسـة بمقتضـى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي
أو التسوية الدولية.
2-6

وتالح اللجنة ،بصـفة مبدئية ،أن صـاحبة الرسـالة قامت ،بعد تسـجيل هذه الرسـالة ،بتقديم نسـخ من

تقارير الش ـ ـ ـ ـ ــرطة والتقارير الطبية عن حواد اإليذاء التي ارتكبها قرينها الس ـ ـ ـ ـ ــابق .ولم تُق هدم هذه الوثائق إلى
الســلطات الســويس ـرية إذ لم يتم الحصــول عليها من منغوليا إال بعد نظر المحكمة اإلدارية االتحادية في طعن
ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة في قرار أمانة الدولة الس ـ ــلبي بش ـ ــدن طلب اللجوء الذي قدمته .وتالح اللجنة أن ص ـ ــاحبة

الرســالة لم توض ـ ســبب عدم تقديم تل الوثائق إلى الســلطات الســويس ـرية ،حتى في مرحلة الحقة ،أو تطلب
إعادة تقييم طلبها على أساس األدلة المكتشفة حديثاى.
3-6

وتشـ ـ ـ ــير اللجنة إلى أنها ،بموجب المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري ،ال تنظر في أي رسـ ـ ـ ــالة

ما لم تكن قد تدكدت من أن جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إال إذا استغرس تطبيق وسائل
االنتص ــاف هذه أمداى طويالى بدرجة غير معقولة ،أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتص ــافاى فعاالى .والغرض
من هذا الشـ ــرف هو من سـ ــلطات الدولة الطرف فرصـ ــة تقييم ادعاءات صـ ــاحبة الرسـ ــالة وتحقيق االنتصـ ــاف
حس ــب االقتض ــاء .وفي ض ــوء هذا الحكم ،تر الجنة أنها ال تس ــتطيع اإلبقاء على تل الوثائق واعتبارها جزءا

من رسـالة صـاحبة الرسـالة ،إذ أن السـلطات المختصـة في الدولة الطرف لم تُمن فرصـة د ارسـتها وتقييمها في
إطار اإلجراءات المحلية.
 4-6وتالح اللجنة أيض ـ ـ ـاى عدم اعتراض الدولة الطرف على أن ص ـ ـ ــاحبة الرس ـ ـ ــالة قد اس ـ ـ ــتنفدت س ـ ـ ــبل
االنتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف المحليـة المتـاحـة فيمـا يتعلق ببفيـة ادعـاءاتهـا بموجـب االتفـاقيـة .و نـاء على ذلـ  ،تر اللجنـة أن

أحكام المادة  )1( 4من البروتوكول االختياري ال تمنعها من النظر في المسدلة.
5-6

وتحيط اللجنة علما بادعاء صـاحبة الرسـالة بدنها سـتكون ،في حالة قيام الدولة الطرف بترحيلها إلى

منغوليا ،ع معرضـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــياى ألشـ ـ ـ ــكال خطيرة من العن
 1و ( 2ج) إلى (و) و  3من االتفاقية .وتشــير اللجنة على وجه الخصــوص إلى أقوال صــاحبة الرســالة بدنها
وقعت ضـ ـ ـ ــحية للعن

الجنسـ ـ ـ ــاني ،في انتهاك لحقوقها بموجب المواد

العائلي في منغوليا على يد قرينها السـ ـ ـ ــابق ،وأنه كان يعتدي عليها وعلى طفليها ،وأن

الش ــرطة كانت عند طلب الحماية منها تكتفي باحتجاز قرينها الس ــابق ليلة واحدة ثم تطلق سـ ـراحه؛ وأن طلبها

اللجوء في ســويس ـ ار ُرفض في المقام األول على أســاس تحقيق أُجري من خالل مكتب الســفارة الســويس ـرية في

__________
(United Nations Population Fund and Mongolia, National Statistics Office, Breaking the Silence for )11
.Equality: 2017 National Study on Gender-based Violence in Mongolia, June 2018
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منغوليا ،دون أخذ أقوالها المفصلة في االعتبار؛ وأن سلطات الدولة الطرف لم تكفل اتباع نهج يراعي االعتبارات
الجنسانية في التعامل مع طلب اللجوء الذي قدمته باعتبارها مرأة تلتمس اللجوء وضحية للعن
6-6

العائلي.

وتش ـ ــير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أش ـ ــارت إلى وجوب إعالن عدم مقبولية الرس ـ ــالة على أس ـ ــاس

عدم كفاية األدلة وأن السـ ــلطات المختصـ ــة في الدولة الطرف أجرت د ارسـ ــة شـ ــاملة لطلب اللجوء الذي قدمته

صاحبة الرسالة .وتشير الجنة أيضا إلى أن أمانة الدولة اتصلت بمكتب التنسيق بالسفارة السويسرية في أوالن
باتور من أجل التحقق من ادعاءات صـاحبة الرسـالة ،ال سـيما في ضـوء النقم في الوثائق التي قدمتها ،وأن

تحفيقاى أجري نتيجة لذل بمشــاركة محام جرت االســتعانة به محليا .ونتيجة للتحقيق وفي ضــوء عدد من أوجه
التضــارب التي تم الوقوف عليها في أقوال صــاحبة الرســالة ،قررت ســلطات الدولة الطرف رفض طلب اللجوء

الذي قدمته صـاحبة الرسـالة .وتشـير اللجنة كذل إلى أن صـاحبة الرسـالة كانت لديها فرصـة الطعن في القرار

أمام المحكمة اإلدارية االتحادية ،التي أيدت قرار أمانة الدولة.

 7-6وتالح اللجنة أيضـ ـاى الحجة التي س ــاقتها ص ــاحبة الرس ــالة وهي أن الدولة الطرف أغفلت أن تراعي
على النحو الواجب ،عند نظرها في قضـ ـ ـ ـ ـ ــيتها ،خطورة حالة حقوس اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان في منغوليا فيما يتعلق بالعن

العائلي .بيد أن اللجنة تر أن س ـ ـ ــلطات الدولة الطرف أخذت ،عند تقييمها لمد انتش ـ ـ ــار العن

العائلي في

منغوليا ،في االعتبار على النحو الكافي اإلطار القانوني القائم والحماية التي توفرها السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة

والقضـاء أسـاسـا ،فضـالى عن وجود عدد من دور إيواء ضـحايا العن العائلي في البلد .وتحيط اللجنة علماى في
هذا الصـ ــدد بدن صـ ــاحبة الرسـ ــالة لم توض ـ ـ أسـ ــباب عدم تقديمها شـ ــكواها ضـ ــد قرينها السـ ــابق إلى سـ ــلطات

االدعاء أو المحاكم المنغولية (انظر الرســالة ،ن .ضــد هولندا ،الفقرة  .)9-6وفي هذا الســياس ،تالح اللجنة

أيضاى أن منغوليا دولة طرف في االتفاقية وفي بروتوكولها االختياري وأنها ،بهذه الصفة ،ملزمة بدحكامهما.
8-6

وتشــير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع واألدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضــية ما يعود عموما إلى

س ـ ــلطات الدول األطراف في االتفاقية ،ما لم ُيثبت أن التقييم متحيز أو قائم على قوالب نمطية جنس ـ ــانية تش ـ ــكل
تميي از ضـد المرأة ،أو أنه واضـ التعسـ أو يبلغ حد الحرمان من العدالة( .)12وتشـير اللجنة إلى أنه ال يوجد في
مل القضــية ما يدل على أن أيىا من أوجه القصــور هذه قد شــابت نظر الســلطات في ادعاءات صــاحبة الرســالة
بشـ ــدن مخاوفها المتعلقة بالمخاطر التي سـ ــتواجهها في حالة عودتها إلى منغوليا .وتشـ ــير اللجنة في هذا الصـ ــدد

إلى ادعاء ص ــاحبة الرس ــالة بدن س ــلطات الدولة الطرف انتهكت حقها في االس ــتماع إلى أقوالها ،إذ لم تُطلعها
السـ ــلطات على التقرير الكامل لمكتب السـ ــفارة السـ ــويس ـ ـرية في أوالن باتور ،الذي اعتُبر س ـ ـرياى .بيد أن اللجنة
تشــير أيضـاى إلى أنه جر إطالع صــاحبة الرســالة على األجزاء الرئيســية من المعلومات للســماح لها بممارســة

حق الرد والتعليق عليها وأن الدولة الطرف رأت أن صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة لم تقدم أدلة قوية تبرهن على عدم دقة

محتو التقرير .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير اللجنـة كـذلـ إلى أن قرار الحفـاظ على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة التقرير قـد أيـدتـه المحكمـة اإلداريـة
االتحادية ،التي اعتبرت أن أمانة الدولة احترمت حق صــاحبة الرســالة في االســتماع إلى أقوالها .وتر اللجنة

أنه ال يوجد في العناصر الواردة في المل

ما يقيد االستنتاج القائل بدن أوجه القصور المزعومة في إجراءات

اللجوء المتبعة في الدولة الطرف بلغت حد التمييز ،أو تس ــببت به ،أو جعلت الق اررات التي اتخذتها الس ــلطات

في قضـ ـ ـ ــية صـ ـ ـ ــاحبة الرسـ ـ ـ ــالة تعس ـ ـ ـ ـ ية .ثم أنه طالما أن الدول ذات السـ ـ ـ ــيادة تحترم الضـ ـ ـ ــمانات اإلجرائية

__________

( )12انظر ،على س ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ــل المث ــال ،ر .ب .ب .ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفلبين ( ،)CEDAW/C/57/D/34/2011الفقرة 5-7؛ و ن .م .ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ــدانمرك
( ،)CEDAW/C/67/D/78/2014الفقرة 6-8؛ و ه .د .ض ـ ـ ـ ـ ــد الدانمرك ( ،)CEDAW/C/70/D/76/2014الفقرة 7-7؛ و م .ك .م.
ضد الدانمرك ( ،)CEDAW/C/71/D/81/2015الفقرة .10-10
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المنصـ ـ ـ ــوص عليها في القانون الدولي ،يكون لها الحرية من حيت المبدأ في أن تحدد طابع وهيكل وإجراءات

ظمها الوطنية لتحديد وضع الالج .
نُ
9-6

ومن ثم ،تر اللجنة أنه ال يوجد في مل

القض ـ ـ ــية ما يدل على وجود مخالفات في نظر س ـ ـ ــلطات

تجعل اللجنة تخلم إلى أن الس ـ ــلطات فش ـ ــلت في أداء واجبها
الدولة الطرف في ادعاءات ص ـ ــاحبة الرس ـ ــالة
ُ
وهو أن تفيم على نحو سـليم المخاطر التي سـتواجهها صـاحبة الرسـالة وأبناؤها في حال ترحيلهم إلى منغوليا،
أو أن ق اررات السلطات كانت تعس ية أو بلغت حد الحرمان من العدالة ،بما يتعارض مع أحكام االتفاقية.
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و ناء على ذل  ،تقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة ( )2( 4ج) من البروتوكول االختياري؛

(ب)

أن تُبلغ الدولة الطرف وصاحبة الرسالة بهذا القرار.
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