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נציבות האו" לפליטי
קווי מנחי על הגנה בילאומית:
"השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת" בהקשרו של סעי 1א) (2לאמנת  1951ו/או פרוטוקול  1967בנוגע
למעמד פליטי

נציבות האו" לפליטי מפרסמת את הקווי המנחי הללו בהתא למנדט שלה ,כאמור בתקנו משרד
נציבות האו" לפליטי  ,ובסעי  35לאמנה בדבר מעמד פליטי משנת  1951ו/או הפרוטוקול משנת 1967
המצור לה .קווי מנחי אלו משלימי את ספר ההדרכה של נציבות האו" לפליטי על הליכי
וקריטריוני לקביעת מעמד פליט לפי אמנת  1951ופרוטוקול  1967בנוגע למעמד פליטי )מהדורה חדשה,
ז'נבה ,ינואר  .(1992ה ג מחליפי את המסמ)  IOM/132/1989 – FOM/110/1989השתייכות לקבוצה
חברתית מסוימת )נציבות האו" לפליטי  ,ז'נבה ,ה* 12בדצמבר  ,(1989וה נובעי מהמסלול השני של
הלי) ההיוועצויות הגלובאליות על הגנה בי*לאומית שבח את הסוגיה הזו בפגישת המומחי שנערכה בס
רמו בספטמבר .2001
קווי מנחי אלו מיועדי לספק הנחיה משפטית פרשנית לממשלות ,למשפטני  ,למקבלי החלטות
ולגופי שיפוטיי וכ לצוות נציבות האו" לפליטי המבצע קביעות מעמד פליט בשטח.
"השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת" בהקשרו של סעי 1א) (2לאמנת  1951ו/או פרוטוקול  1967בנוגע
למעמד פליטי
 .Iמבוא

" .1השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת" היא אחת מחמש העילות המנויות בסעי 1א) (2לאמנת 1951
ו/או פרוטוקול  1967בנוגע למעמד פליטי )להל" :אמנת  .("1951זוהי עילה ע רמת הבהירות הנמוכה
ביותר והיא אינה מוגדרת על*ידי אמנת  1951עצמה .מעוררי אותה בתדירות גבוהה והולכת במסגרת
קביעות מעמד פליט ,כאשר המדינות הכירו כבר בנשי  ,במשפחות ,בשבטי  ,במקצועות
ובהומוסקסואלי כמהווי קבוצה חברתית מסוימת לצור) אמנת  .1951התפתחותה של עילה זו קידמה
את הבנתה של הגדרת הפליט כמכלול .קווי מנחי אלו מספקי הנחיה משפטית פרשנית להערכת
בקשות הטוענות כי למבקש יש פחד מבוסס*היטב מרדיפה מטע השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת.
 .2הואיל ויש צור) לגדר את העילה הזו – כלומר ,אי לפרשה כאילו היא מייתרת את שאר ארבע עילות
האמנה – על הפרשנות ההולמת לעלות בקנה אחד ע המטרה והתכלית של האמנה .1באופ עקבי ע נוסח
האמנה ,לא נית לפרש את הקטגוריה הזו בתור "קטגוריית סל" החלה על כל האנשי המפחדי מרדיפה.
לפיכ) ,על*מנת לשמר את המבנה של הגדרת הפליט באמנה ואת שלמותה ,לא נית להגדיר קבוצה חברתית
א) ורק על*ידי העובדה שהיא מהווה מטרה לרדיפה )א כי ,כאמור להל ,הרדיפה עשויה להיות יסוד
רלוונטי במסגרת קביעת הרמה שבה ניכר קיומה של קבוצה חברתית מסוימת(.
 .3לא קיימת "רשימה סגורה" של הקבוצה העשויות להוות "קבוצה חברתית מסוימת" במובנו של סעי
1א) .(2האמנה לא כוללת רשימה ספציפית כלשהי של קבוצות חברתיות וההיסטוריה של אישרור האמנה
אינה משקפת עמדה לפיה קיימת מסגרת של קבוצות ידועות שיכולות לבוא בחשבו במסגרת עילה זו.
 1ר' תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית מסוימת ,היוועצויות גלובאליות על הגנה בי*לאומית ,השולח העגול של
המומחי בס רמו 6*8 ,בספטמבר  ,2001מס' ") 2תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית מסוימת"(.
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אדרבא ,את המונח השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת יש לקרוא באופ התפתחותי ,הפתוח לאופי
המגוו והמשתנה של הקבוצות בחברות שונות ולנורמות זכויות האד הבי*לאומיות המתפתחות.
 .4עילות האמנה אינ מוציאות אלו את אלו .פונה מסוי עשוי להיות זכאי למעמד פליט לפי יותר מעילה
אחת מאלו המנויות בסעי 1א) .2(2כ) למשל ,מבקשת מסוימת יכולה לטעו כי היא מצויה בסכנת רדיפה
בשל סירובה ללבוש ביגוד מסורתי .בהתא לנסיבות הפרטניות של החברה ,יתכ כי יעלה בידה להוכיח
בקשה המבוססת על דעה פוליטית )א התנהגותה נתפסת על*ידי המדינה כאמירה פוליטית שאותה
המדינה מבקשת להשתיק( ,דת )א התנהגותה מבוססת על שכנוע דתי שאליו מתנגדת המדינה( או
השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת.

 .IIניתוח מהותי
א .תקציר של פרקטיקה מדינתית
 .5החלטות שיפוטיות ,תקנות ,מסגרות מדיניות ופרקטיקות עשו שימוש בפרשנויות מגוונות של מה
שמהווה קבוצה חברתית במובנה של אמנת  .1951במערכות של המשפט המקובל רווחו בקרב מקבלי
ההחלטות שתי גישות.
 .6הראשונה ,גישת "המאפייני המוגני " )שלעיתי מכונה גישת "אי ההשתנות"( ,בוחנת א הקבוצה
מאוחדת על*ידי מאפיי בלתי משתנה או על*ידי מאפיי שהוא כה יסודי לכבוד האד עד שאי לאל 0אד
מסוי להתכחש לו .מאפיי בלתי משתנה עשוי להיות מולד )כגו מי או מוצא אתני( או בלתי נית לשינוי
מסיבות אחרות )כגו העובדה ההיסטורית של חברות ,מקצוע או מעמד בעבר( .נורמות של זכויות אד
עשויות לסייע לזהות מאפייני הנחשבי כה יסודיי לכבוד האד עד שאי לאל 0אד כלשהו לוותר
עליה  .מקבל החלטות המאמ 0את הגישה הזו יבח א הקבוצה הנטענת מוגדרת (1) :על*ידי מאפיי
מולד ,בלתי נית לשינוי (2) ,על*ידי מעמד זמני או מבחירה בעבר ,שהוא בלתי נית לשינוי נוכח קביעותו
ההיסטורית ,או ) (3על*ידי מאפיי או חברות שה כה יסודיי לכבוד האד עד שאי לאל 0את חברי
הקבוצה לוותר עליה  .ביישמ את הגישה הזו ,בתי*משפט וגופי מנהליי במספר מערכות משפט הגיעו
למסקנה כי נשי  ,הומוסקסואלי ומשפחות ,למשל ,יכולי להוות קבוצה חברתית מסוימת במובנו של
סעי 1א).(2
 .7הגישה השנייה בוחנת א הקבוצה חולקת מאפיי משות ,ההופ) את חבריה לקבוצה ניתנת לזיהוי או
המפריד אות מהחברה בכללותה .גישה זו כונתה גישת "התפיסה החברתית" .שוב ,נשי  ,משפחות
והומוסקסואלי זוהו במסגרת הניתוח הזה כקבוצות חברתיות מסוימות ,בהתא לנסיבות החברה שבה
ה מתקיימי .
 .8במערכות של המשפט האזרחי ,עילת הקבוצה החברתית המסוימת היא בדר)*כלל פחות מפותחת .רוב
מקבלי ההחלטות שמי דגש חזק יותר על השאלה א קיימת סכנת רדיפה ,מאשר על קנה*המידה
להגדרתה של קבוצה חברתית מסוימת .ובכל זאת קיימי אזכורי ה של גישת המאפייני המוגני וה
של גישת התפיסה החברתית.
 .9ניתוחי לפי שתי הגישות השונות עשויי לעיתי קרובות לחפו זה את זה .זאת ,משו שקבוצות
שחבריה מהווי מטרה על*בסיס מאפייני בלתי*משתני או יסודיי משותפי לעיתי קרובות ג
נתפסות כקבוצה חברתית בקרב החברות בה ה מתקיימות .אול לעיתי הגישות השונות עשויות
להוביל לתוצאות שונות .כ) למשל ,קנה*המידה של התפיסה החברתית עשוי לזהות קבוצות חברתיות
התאחדויות המבוססות על מאפיי שהוא לא בלתי*משתנה ולא יסודי לכבוד האד – למשל ,אולי ,מקצוע
או מעמד סוציאלי.
ב .הגדרתה של נציבות האו" לפליטי
 .10נוכח הגישות השונות ופערי ההגנה העלולי לנבוע מה ,נציבות האו" לפליטי סבורה כי יש לפייס
בי שתי הגישות.

 2ר' נציבות האו" לפליטי  ,ספר ההדרכה על הליכי וקריטריוני לקביעת מעמד פליט לפי אמנת  1951ופרוטוקול  1967בדבר
מעמד פליטי ) ,1979ז'נבה ,מהדורה חדשה  ,(1992פסקאות  ;66*67,77עוד ר' תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית
מסוימת ,מס' .3
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 .11את גישת המאפייני המוגני נית להבי כמזהה מסגרת של קבוצות המהוות את לב ניתוח התפיסה

החברתית .בהתא  ,ראוי לאמ 0קנה*מידה אחד ויחיד המשלב את שתי הגישות הרווחות :קבוצה חברתית
מסוימת היא קבוצת בני*אד החולקי מאפיי משות מלבד סכנת הרדיפה או הנתפסי כקבוצה על*ידי
החברה .המאפיי האמור יהא לרוב מאפיי שהוא מולד ,בלתי*משתנה או באופ אחר יסודי לזהותו של
אד או לתודעתו או למימוש זכויות האד שלו.
 .12הגדרה זו כוללת מאפייני שה היסטוריי ולפיכ) בלתי ניתני לשינוי ,וכ מאפייני אשר ,למרות
שאפשר לשנות אות  ,אי לדרוש לשנות מפני שה קשורי קשר הדוק לזהותו של האד או שה
מבטאי זכויות אד יסודיות .מכא נובע שמי בהחלט יכול להיכנס לגדר קטגורית הקבוצה החברתית,
כאשר נשי ה דוגמא ברורה לתת*קבוצה חברתית המוגדרת על*ידי מאפייני מולדי ובלתי*משתני
ואשר מקבלת באופ תדיר יחס שונה מגברי .3
 .13א מבקש מסוי טוע לקבוצה חברתית המבוססת על מאפיי שנקבע כי הוא לא בלתי נית לשינוי וג
לא יסודי ,יש לבצע ניתוח נוס בכדי לקבוע א הקבוצה בכל זאת נתפסת כקבוצה מזוהה באותה החברה.
כ) ,למשל ,לו נקבע כי הבעלות על חנות או ההשתתפות במשלח*יד כלשהו בחברה מסוימת אינה מהווה
היבט בלתי נית לשינוי או יסודי של זהות האד  ,אזי בעל*החנות או החברי במשלח*יד מסוי עשויי
בכל זאת להוות קבוצה חברתית מסוימת א ה מזוהי בחברה בתור קבוצה המפרידה אות .
תפקיד הרדיפה
 .14כאמור לעיל ,קבוצה חברתית מסוימת אינה יכולה להיות מוגדרת א) ורק על*ידי הרדיפה ממנה
סובלי חברי הקבוצה או על*ידי הפחד המשות שלה מרדיפה .ובכל זאת ,מעשי רדיפה כלפי קבוצה
מסוימת עשויי להוות גור רלוונטי בקביעת הרמה בה ניכר קיומה של קבוצה כלשהי בחברה מסוימת.4
א להשתמש בדוגמא מהחלטה המצוטטת רבות" ,בעוד שהתנהגות רודפת אינה יכולה להגדיר את
הקבוצה החברתית ,מעשי הרדיפה עשויי לשמש בכדי לזהות או א לגרו להיווצרות של קבוצה חברתית
מסוימת בחברה .אנשי שמאליי אינ מהווי קבוצה חברתית מסוימת .אול לו ה נרדפו מפני שה
שמאליי  ,אי ספק כי ה היו הופכי במהירות למזוהי בחברה שלה בתור קבוצה חברתית מסוימת.
הרדיפה שלה כשמאליי היתה יוצרת תפיסה ציבורית לפיה ה מהווי קבוצה חברתית מסוימת .אול
מה שהיה מזהה אות אז בתור קבוצה חברתית מסוימת היה התכונה שה שמאליי ולא מעשי
הרדיפה."5
היעדר דרישת מלוכדות
 .15קיימת הסכמה רחבה בפרקטיקה המדינתית לפיה המבקש אינו נדרש להראות כי החברי בקבוצה
מסוימת מכירי אחד את השני או מתרועעי אחד ע השני כקבוצה .כלומר ,לא קיימת דרישה שהקבוצה
תהא "מלוכדת" .6השאלה הרלוונטית היא א קיי יסוד משות שחברי הקבוצה חולקי  .זה דומה
לניתוח המקובל ביחס לשאר עילות האמנה ,שבה אי כל דרישה שחברי הקבוצה הדתית או אלו
המחזיקי בדעה פוליטית מסוימת יתרועעו זה ע זה או ישתייכו לקבוצה "מלוכדת" .כ) ,נשי עשויות
להוות קבוצה חברתית מסוימת בנסיבות מסוימות על*בסיס מאפיי המי המשות ,בי א ה מתרועעות
זו ע זו על*בסיס המאפיי המשות הזה או לא.
 .16בנוס ,השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת גרידא לא תהא בדר) כלל מספיקה בכדי לבסס בקשה
למעמד פליט .ע זאת ,עשויות להתקיי נסיבות מיוחדות שבה עצ ההשתייכות יכולה להוות עילה
מספקת לפחד מרדיפה.7
לא כל החברי בקבוצה מוכרחי להיות בסכנת רדיפה
 .17המבקש אינו צרי) להוכיח כי כל החברי בקבוצה חברתית מסוימת מצויי בסכנת רדיפה בכדי
להוכיח את הקיו של קבוצה חברתית מסוימת .8כמו ביחס לעילות האחרות ,אי צור) להוכיח כי כל
האנשי במפלגה הפוליטית או בקבוצה האתנית הפכו למטרה לרדיפה .יתכ כי חברי מסוימי בקבוצה
 3למידע נוס על תביעות הקשורות למגדר ,ר' הקווי המנחי של נציבות האו" לפליטי על הגנה בי*לאומית :רדיפה
הקשורה למגדר בהקשרו של סעי 2א) (1לאמנת  1951ו/או פרוטוקול  1967בנוגע למעמד פליטי ) ,HCR/GIP/02/01ה* 10במאי
 ,(2002וכ תקציר המסקנות של השולח העגול של המומחי על רדיפה הקשורה למגדר ,ס רמו 6*8 ,בספטמבר  ,2001מס' .5
 4ר' תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית מסוימת ,מס' .6
.McHugh, J., in Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, (1997) 190 CLR 225, 264, 142 ALR 331 5

 6ר' תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית מסוימת ,מס' .4
 7ר' ספר ההדרכה של נציבות האו" לפליטי  ,פסקה .79
 8ר' תקציר מסקנות – חברות בקבוצה חברתית מסוימת ,מס' .7
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אינ בסכנה ,למשל ,מפני שה
משתפי פעולה ע הרודפי .

מסתירי

את המאפיי המשות ,ה

אינ

ידועי

לרודפי או שה

הרלוונטיות של הגודל
 .18גודל הקבוצה החברתית הנטענת אינו מהווה קריטריו רלוונטי לקביעה א קבוצה חברתית מסוימת
מתקיימת במובנו של סעי 1א) .(2זה ג נכו למקרי במסגרת עילות האמנה האחרות .כ) למשל ,מדינות
מסוימות עשויות לנסות ולדכא אידאולוגיות דתיות או פוליטיות הרווחות באופ רחב על חבריה של חברה
מסוימת – אולי א בקרב רוב האוכלוסיה; העובדה שמספרי גדולי של בני*אד נמצאי בסכנת רדיפה
אינה יכולה להיות עילה לסירוב להעניק הגנה בי*לאומית במקרי בה היא ראויה מבחינות אחרות.
 .19כמה מקרי במספר מערכות משפט הכירו ב"נשי " בתור קבוצה חברתית מסוימת .אי פירושו של
דבר שכל הנשי בחברה זכאיות למעמד פליט .המבקש עדיי נדרש להוכיח פחד מבוסס*היטב מרדיפה על*
בסיס השתייכותו לקבוצה החברתית המסוימת ,שהוא אינו נכנס לגדר טעמי ההדרה וכי הוא עומד
בקריטריוני אחרי .
גורמי לאמדינתיי והקשר הסיבתי )"מטעמי"(
 .20במקרי בה מעמד הפליט נטע על*בסיס ההשתייכות לקבוצה חברתית מסוימת קיימי לעיתי
קרובות מבקשי הצפויי לסכנת פגיעה מידיה של גורמי לא*מדינתיי ושהיו כרוכי בניתוח הקשר
הסיבתי .כ) למשל ,הומוסקסואלי עלולי להיות קורבנות לאלימות מצד קבוצות פרטיות; נשי עלולות
להיות בסכנת התעללות מצד בעליה או בני*זוג .לפי האמנה ,נדרש כי לאד יש פחד מבוסס*היטב
מרדיפה וכי הפחד מהרדיפה מבוסס על אחת )או יותר( מעילות האמנה .אי דרישה שהרוד יהא גור
מדינתי .כאשר מעשי מפלי או פוגעניי חמורי אחרי מבוצעי על*ידי האוכלוסיה המקומית ,נית
לראות בה רדיפה א הרשויות סובלות אות ביודעי או א הרשויות מסרבות או מתגלות כבלתי
מסוגלות להציע הגנה אפקטיבית.9
 .21בדר) כלל ,הפונה יטע כי האד הגור לפגיעה או המאיי בה פועל מאחד מהטעמי המנויי באמנה.
לפיכ) ,א הגור הלא*מדינתי מבצע רדיפה או מאיי לבצעה על*בסיס עילה מהאמנה והמדינה אינה
מוכנה או אינה מסוגלת להג על המבקש ,הקשר הסיבתי מתקיי  .כלומר ,הפגיעה נגרמת לקורב בשל
עילה לפי האמנה.
 .22עשויי ג להתקיי מצבי שבה המבקש לא יהא מסוגל להוכיח שהפגיעה או שהאיו בה ,שבוצעו
על*ידי גור לא*מדינתי ,קשורי לאחת מחמש העילות .כ) למשל ,במקרה של התעללות בבית ,האישה לא
תמיד תוכל להוכיח כי בעלה מתעלל בה על*בסיס השתייכותה לקבוצה חברתית ,דעה פוליטית או עילות
אמנה אחרות .ע זאת ,א המדינה אינה מוכנה לספק הגנה על*בסיס אחת מחמש העילות ,יתכ כי
האישה תוכל לבסס בקשה תקפה למעמד פליט :הפגיעה הנגרמת לה על*ידי בעלה מבוססת על חוסר
נכונותה של המדינה להג עליה בשל עילה לפי האמנה.
 .23את האמור לעיל נית לסכ כדלקמ :הקשר הסיבתי יתקיי ) (1כאשר ישנה סכנה ממשית לרדיפה
מידי גור לא*מדינתי מסיבות הקשורות לאחת מעילות האמנה ,בי א אי*הספקת הגנה למבקש על*ידי
המדינה קשורה לאמנה או לא; או ) (2כאשר סכנת הרדיפה מידי גור לא*מדינתי אינה קשורה לעילה לפי
האמנה ,אול חוסר היכולת או חוסר הנכונות של המדינה לספק הגנה נובע מעילה לפי האמנה.
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