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الم اق
ق ر ار لجنررة مناهضررة التعررذيب بموةررب المررا  22م ر اتفاق ررة مناهضررة
التعررذيب غ ر مر ض ر ب المعام ررة أ العقوبررة القاس ر ة أ الالإنسرران ة
أ الم نة الدورر الساس ة واخلمسون)
بشأن

البالغ رقم

*2014/613

املقدم من:

ف .ب( .متثلها احملامية جويال برافو موغان)

الشخص املدعى أنه ضحية:

صاحبة الشكوى

الدولة الطرف:

هولندا

تاريخ تقدمي الشكوى:

 12حزيران/يونيه ههه ( 2014ته ههاريخ تقه ههدمي الر ه ههالة
األوىل)

إن جلنههة مناهضههة الض ههذي  ،املنشههأر بوج ه املههاسر  17مههن اتفاقيههة مناهضههة الض ههذي
وغريه من ضروب امل املة أو ال قوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة،
وقد اجضم ت يف  20تشرين الثاين/نوفمرب ،201٥
وق ههد فرغ ههت م ههن الن ههر يف الش ههكوى رق ههم  2014/613ال ههم ق ههدمضها إليه هها ف .ب.
بوج املاسر  22من االتفاقية،
وإذ وض ه ت يف اعضبارههها مجيهها امل لومههايت الههم أتاحضههها هلهها صههاحبة الشههكوى وحماميضه ها
والدولة الطرف،
ت ضمد ما يلي:

ق ار بموةب الفق  7م الما  22م اتفاق ة مناهضة التعذيب
 1-1ص ههاحبة الشه ههكوى ه ههي ف .ب ،.وهه ههي مواغنه ههة غيني ههة ُولِه ههديت يف  28كه ههانون األو /
سيسههمرب  ،1987وت ههيا حالي هال يف هولنههدا .وت هداعي أن قيههام الدولههة الطههرف برتحيلههها إىل غينيهها
يشكل انضهاكال حلقوقها بوج املاسر  3من االتفاقية .ومتثلها حمامية.
__________

*
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 2-1ويف  18حزيران/يونيههه  ،2014غلبههت اللؤنههة ،عم هالل بههالفقرر  1مههن املههاسر  114مههن
ن امها الداخلي ،من خال مقررها امل ين بالشكاوى اجلديدر والضدابري املؤقضة ،إىل الدولة الطرف
اأال ت يهد صههاحبةل الشههكوى إىل غينيهها أرنههاء ن ههر اللؤنههة يف شههكواها .ويف  10متوز/يوليههه ،2014
أبلغت سائرر اهلؤرر والضؤنيس صاحبة الشكوى أهنا ض د عن ترحيلها ا ضؤابةل لطل اللؤنة.
الوقائع كما ع ضت ا صاحبة الشكوى
ُ 1-2ولِديت صاحبة الشهكوى يف مونروفيها ،ليربيها .ووالهدها غيهين ووالهديا ليربيهة .وانضقلهت مها
والههديها إىل غينيهها وهههي رضههي ة .وتنضمههي صههاحبة الشههكوى إىل مجاعههة الفههوالين اإلرنيههة .وتههضكلم
وتفهم اللغايت الفرنسية والبوالر واملهالينكي والسو هو .ويف غينيها ،كانهت صهاحبة الشهكوى ت هيا
ما زوجة جهدها ألبيهها ،ف .س ،.وأخ زوجهة جهدها ،م .س .س ،.وزوجضهه ،م .ب .وكانهت تقهيم
يف حي يمبايا كو ا ،يف كوناكري ،حيث تلقت ت ليمهها االبضهدائي .ويف عهام  ،2001أجربيها
زوجههة جههدها ألبيههها علههى اخلضههوع ل مليههة تشههويه األعضههاء الضنا هلية لإلنهها  ،يف وههروف صههحية
يئة ،وسون ختهدير أو مسهكنايت األو وسون ا هض ما مقهص م قهم .وب هد ذلهك ،تركهت صهاحبة
الش ههكوى الدرا ههة واض ههطريت لبي هها امل ههاء وال ههذرر .ويف  ٥آب/أغس ههطس  ،2003أُك ِره ههت عل ههى
الزوا بأخ زوجة جدها ألبيها ألن زوجضه آنهذا و تنؤه أي غفهل .وتهداعي صهاحبة الشهكوى
أن ذلك الرجل اعضدى عليها جنسيال.
 2-2ويف تشرين األو /أكضوبر  ،2003وصلت صهاحبة الشهكوى إىل هولنهدا بسهاعدر وكيهل
أ ههفار وكههان عمرههها  16ههنة .ولههدى وصههوهلا ،أجربههها وكيههل األ ههفار علههى ،ار ههة اجلههنس م ههه،
ولكنه هها ا ههضطاعت الف هرار ب ههد أ ههبوع وأبلغ ههت الش ههرغة باحل ههاس عل ههى الف ههور .ويف  20تش هرين
األو /أكضههوبر  ،2003قههدمت غل ه اللؤههوء إىل سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس ،الههم رفض ههضه يف 23
ك ههانون األو /سيس ههمرب  .200٥ويف  27حزيران/يوني ههه  ،2007رفض ههت حمكم ههة هريتوخنب ههو
اإلقليميههة غل ه صههاحبة الشههكوى للمراج ههة القضههائية لق هرار سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس بههدعوى أن
اسعاءايا عدمية املصهداقية .وب هد ذلهك ،قهدمت يف  11آب/أغسهطس  2008غلبهال آخهر للؤهوء
إىل سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيسُ ،رف ه يف  6كههانون الثاين/ينههاير  .2009ورفضههت حمكمههة أوتر ههت
اإلقليمية وش بة القضاء اإلساري الضاب ة جمللس الدولة غل صاحبة الشهكوى للمراج هة القضهائية
وغ نه هها يف  27تشه هرين األو /أكض ههوبر  2009و 28ك ههانون الثاين/ين ههاير  ،2010عل ههى الضه هوا .
ويف كههال غلبيههها للؤههوء ،اسعههت أهنهها ختشههى أن ُاههرب علههى البقههاء زوجههة ألخ زوجههة جههدها ألبيههها.
وباإلضافة إىل ذلك ،أفاسيت أيضال يف غلبهها الثهاين بأهنها ختشهى الض هرذ ملمار هة تشهويه األعضهاء
الضنا لية لإلنا .
 3-2ويف نيسان/أبريل  ،2013خض ت صاحبة الشكوى يف الدولهة الطهرف ل مليهة جراحيهة
لرتميم عضوها الضنا لي.
 4-2ويف  2٥متوز/يوليههه  ،2013قههدمت صههاحبة الشههكوى إىل سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس غلبهال
رالثال للؤوء .واسعت ،ألو مرر ،أهنا أ ِ
ُجربيت على اخلضوع ل ملية تشويه ل ضوها الضنا لي وعلى
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الههزوا مههن رجههل ُمسههن عنههدما كانههت يف غينيهها ،وأهنهها ختههاف أن ُاه لهرب علههى مقا ههار آالم تشههويه
عضوها الضنا هلي مهرر أخهرى ب هدما خضه ت يف هولنهدا ل مليهة جراحيهة لرتميمهه .وقهدمت كهدليل
جراح الضؤميل الذي أجرى هلا ال ملية اجلراحية .ويف مقابلضها مها سائهرر اهلؤهرر
خطي شهاسر من ا
والضؤنيس يف  29متوز/يوليه  ،2013وصهفت عمليهة تشهويه عضهوها الضنا هلي الهم خضه ت هلها
كرههت جسهدها وعؤهزيت
يف غينيا .وأكديت أهنا تسببت هلا يف ضرر بدين وأ ى شديدين وأهنا ل
عن االرتباط برجل وأهنا ،بالضا  ،قرريت اخلضوع ل ملية جراحيهة يف الدولهة الطهرف لضغيهري شهكل
عضههوها الضنا ههلي وأهنهها خت ههاف مههن زوج ههة جههدها ألبيه هها وزوجههها إن ع ههاسيت إىل غينيهها ،ألهنم هها
ؤرب
ي امالهنا أ وأ من ذي قبل حيث يفرتضان أهنا كانت متضهن الدعارر يف هولندا وأهنا ضُ ل
على اخلضوع ل ملية تشويه عضوها الضنا لي مرر أخرى.
 ٥-2ويف  1آب/أغسههطس  ،2013رفضههت سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس غل ه اللؤههوء الثالههث
الههذي قدمضههه صههاحبة الشههكوى وح ههريت عليههها كههذلك الههدخو إىل هولنههدا مههدر ههنض  .ورأيت
سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس ،علههى حههد قههو صههاحبة الشههكوى ،أن خوفههها مههن الض ههرذ مههرر أخههرى
ملمار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها لههيس أمهرال أو ورفهال جديههدال وفقمهها تقضضههيه املههاسر 4:6
مهن القهانون اإلساري ال ههام وأحكهام قههانون السهواب ذي الصههلة .وقهد غ نههت صهاحبة الشههكوى يف
هذا القرار أمام حمكمة الهاي اإلقليمية.
 6-2ويف  6أيلو  /بضمرب  ،2013رفضت حمكمة الهاي اإلقليمية غ ن صاحبة الشهكوى.
وأشاريت إىل أن صاحبة الشكوى ،كما خلصت إىل ذلك حمكمة أوتر هت اإلقليميهة يف حكمهها
الصهاسر يف  29تشهرين األو /أكضهوبر  ،2009و تثبِهت أهنها و تض لهل هابقال اوفهها مهن الض هرذ
ملمار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها وأن هههذا االسعههاء ،بهها يف ذلههك الشهههاسر الطبيههة الههم
أسل ههت هها ،ال يس ههضند إىل مس ههضؤد أو تغ ه زهري يف ال ههروف يس ههضلزم إع ههاسر الن ههر يف القض ههية .كم هها
خلصههت إىل أن صههاحبة الشههكوى و تههدعم بهها يكفههي مههن األسلههة اخلطيههة ُح اؤضههها بأهنهها ال تنضمههي
إىل فئههة  ٥يف املائههة مههن النسههاء اللهواجت ميكههنهن انزه ،ار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها
وإىل أن اسعاءايا قائمة على افرتاضايت وم لومهايت غهري مؤكهدر لدرجهة يصه م هها ا هضنضا أنهه
يوجد خطر واق ي ومضوقا بأن تض رذ للض ذي إن أُعيديت إىل غينيها .ويف ههذا الصهدس ،أشهاريت
احملكمههة إىل أنههه ال يكفههي أن صههاحبة الشههكوى كانههت ضههحية ملمار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية
لإلنا ال ضنضا أهنا ضض رذ مرر أخرى لضلك املمار ة ،وذلك أل هباب منهها أهنها و تُثبِهت أن
اجلنههار احملضمل ه علههى ِعلههم بال مليههة اجلراحيههة الههم خض ه ت هلهها يف هولنههدا .وقههد غ نههت صههاحبة
الشكوى يف حكم احملكمة اإلقليمية أمام جملس الدولة.
 7-2ويف  16كانون الثاين/يناير  ،2014أعلنت ش بة القضهاء اإلساري الضاب هة جمللهس الدولهة
أن غل الط ن الذي قدمضه صاحبة الشكوى يفضقر بوضوح إىل األسلة.
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الشكوى
 1-3تق ههو ص ههاحبة الش ههكوى إن هولن ههدا ههضنضهك حقوقه هها بوجه ه امل ههاسر  3م ههن االتفاقي ههة
بإعاسيا قسرال إىل غينيها .وتهداعي أن هلطايت الدولهة الطهرف و تقهيم علهى النحهو املنا ه اخلطهر
الههذي ههضض رذ لههه إن أُعيههديت إىل غينيهها .فقههد رأيت ههلطايت الدولههة الطههرف اعضباغيهال أن خههوف
صاحبة الشكوى قائم على افرتاضايت وو تأخذ يف االعضبار أهنها ضهحية ملمار هة تشهويه األعضهاء
الضنا لية لإلنا وأن هذه املمار ة وا ة االنضشار يف اجملضما الغيين.
 2-3وتشري صاحبة الشكوى إىل أن مفوضية األمهم املضحهدر السهامية لشهؤون الالجئه قالهت
إن خضوع امرأر أو فضهار بالف هل ملمار هة تشهويه األعضهاء الضنا هلية لإلنها قبهل الضما هها للؤهوء
ميك ههن أن يش ههكل م ههربرال كافيه هال خلوفه هها م ههن الض ههرذ لالض ههطهاس يف املس ههضقبل .وحسه ه ال ههروف
الفرسيههة حلالضههها واملمار ههايت اخلاصههة لبلههدها ،فقههد ختشههى أن تض ههرذ لشههكل آخههر مههن تشههويه
األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها ا و/أو ت ههاين مههن آرههار خطههرير للغايههة وغويلههة األمههد بسههب ال مليههة
األوىل( .)1وأما صاحبة الشكوى ،فقد عاشت الضؤربة املرعبة املضمثلة يف الض هرذ هلهذا الضشهويه يف
غينيا قبل مغاسريا هلا .وعالور على ذلك ،فإن خطر وقوعها ضحية مرر أخرى أقوى بكثري ألهنا
خض ت يف الدولة الطرف ل ملية جراحية لرتميم عضوها الضنا لي.
 3-3وتشههري صههاحبة الشههكوى إىل أن زهههاء  96يف املائههة مههن النسههاء يف غينيهها خض ه ن هلههذا
النوع من الضشويه  -حيث تنضشر هذه املمار هة بنسهبة  94يف املائهة أو أكثهر يف أربها مهن منهاغ
البلد اخلمسة  -وتقو إن هذه ال اهرر تشهكل ططهال رابضهال مهن االنضهاكهايت اجلسهيمة أو الصهارخة
أو اجلماعيههة حلقههون اإلنسههان( .)2وال يههأجت الضههغ مههن أجههل اخلضههوع هلههذا النههوع مههن الضشههويه مههن
األقارب املباشرين فحس بل يشكل خاصية مشرتكة للمؤضما الغيهين .ويف ههذا الصهدس ،تشهدس
على أن اجملضما الغيين أبوي الطابا بشكل صارم وأن املرأر الهم ال ت هيا مها أهلهها ت ضهرب عدميهة
األخالن وأن الرجهل الغيهين ال يضهزو املهرأر غهري املخضونهة ويشهرتط أن ُختهش وأن تشهويه األعضهاء
الضنا ههلية لإلنهها ي ضههرب شههرغا ملشههاركة أي ام هرأر يف اجملضمهها الغيههين( .)3ويف ضههوء مهها ههب ذكههره،
تههدعي صههاحبة الشههكوى أهنهها تواجههه بشههكل حقيقههي ومضوقهها خطههر إجبارههها علههى اخلضههوع مههرر
أخرى هلذا الضشويه وم املضها على حنو يضناىف واملاسر  3من االتفاقية إن أُعيديت إىل غينيا.
__________

( )1تشههري صههاحبة الشههكوى إىل وريقههة مفوضههية األمههم املضحههدر السههامية لشههؤون الالجئ ه "املههذكرر الضوجيهيههة بشههأن
مطالبايت الالجئ املض لقة بضشويه األعضاء الضنا لية لإلنا " ( ،)2009الفقرايت  13إىل .1٥
( )2تش ههري ص ههاحبة الش ههكوى إىل تقري ههر من م ههة األم ههم املضح ههدر للطفول ههة (اليونيس ههي ) امل ن ههون تش ههويه/برت األعض ههاء
الضنا لية لإلنا  :ا ض راذ اإلحصاءايت وا ضكشاف سيناميايت الضغيري ( ،)2013الصفحايت .28-26
( )3تش ههري ص ههاحبة الش ههكوى إىل الربن ههاممل املش ههرت به ه ص ههندون األم ههم املضح ههدر للس ههكان ومن م ههة األم ههم املضح ههدر
للطفولة بشأن تشويه/برت األعضاء الضنا لية األنثوية :الض ؤيل بإحدا الضغيهري  -الضقريهر السهنوي ل هام 2012
وإىل ا ههضنضاجايت اللؤن ههة امل ني ههة اق ههون اإلنس ههان بشههأن ال ههبالن رق ههم  ،2006/146٥كاب هها ض ههد كن ههدا ،اآلراء
امل ضمدر يف  2٥آذار/مارس  ،2010الفقرر .2-10
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مالحظات الد لة الط ف بشأن المقبول ة األسس الموضوع ة
 1-4أبلغه ه ههت الدوله ه ههة الطه ه ههرف اللؤنه ه ههة ،يف  8آب/أغسه ه ههطس  ،2014بأهنه ه هها ال ترغ ه ه ه يف
االعرتاذ على مقبولية الشكوى.
 2-4ويف  18ش ه ههباط/فرباير  ،201٥ق ه ههدمت الدول ه ههة الط ه ههرف مالح اي ه هها بش ه ههأن األ ه ههس
املوض ههوعية .اأم هها اص ههول وق ههائا القض ههية ،فضش ههري الدول ههة الط ههرف إىل أن ت ههاريخ سخ ههو ص ههاحبة
الشكوى إىل هولندا غري م هروف وأهنها قهدمت يف  20تشهرين األو /أكضهوبر  2003غلبهال للؤهوء
عم هالل باملههاسر  28مههن قههانون األجان ه ل ههام  .2000وحسههبما تقولههه الدولههة الطههرف ،ا ههضنديت
صههاحبة الشههكوى يف غلبههها للؤههوء إىل مسههألة الههزوا القسههري بههأخ زوجههة جههدها ألبيههها .وب ههد
مقابلههة أوىل ،أُبلِغههت صههاحبة الشههكوى يف  20تش هرين األو /أكضههوبر  2003بههأن وزارر الشههؤون
اخلارجية اهلولندية ضباشر حتقيقال يف غينيا للضحق من صحة أقواهلا .وح يت بقابلة رانية ملنحها
فرصههة لضقههدمي تفاصههيل بشههأن غلبههها للؤههوء .وقههد أُجريههت املقابلضههان بههالفوال والفرنسههية بسههاعدر
مههرتجم فههوري .كمهها تس ه لصههاحبة الشههكوى إسخهها ت ههدياليت خطيههة موضههوعية و/أو إضههافايت
حمضري املقابلض .
على ل

 3-4ويف  12آذار/مههارس  ،2004أصههدريت وزارر الشههؤون اخلارجيههة تقريهرال خاصهال بالشههخص
امل ههين .وألن صههاحبة الشههكوى أفههاسيت بأهنهها كانههت ت ههيا قههرب مط ههم صههغري يسههمى فههو رو يف
حههي بههوجت ههيمبايا يف كونههاكري منههذ أن كههان عمرههها  3ههنوايت (يف عههام  )1990حههم مغاسريهها
م/ملههى ليلهي يسهمى
لغينيا ،فقد ِمشل الضحقي الذي أُجري يف غينيا هذا احلي ،حيث ُوِجهد مط
ل
فو رو  .غري أن كان احلي و ي رفوا صاحبة الشهكوى مهن صهوريا علهى جهواز هفرها .كمها و
ي رف أي شخص من كان احلهي وال مهن ،ثلهي السهلطايت احملليهة الهذين جهرى ا ضفسهارهم لمهن
اسعت صاحبة الشكوى أهنم أقار ا ،أي زوجة جدها ألبيها ،ف .س ،.وزو صهاحبة الشهكوى،
م .س .س ،.وزوجضههه األوىل ،م .ب ،.وابنهمهها بههالضبين ،م .ب .وعههالور علههى ذلههك ،و يُ ثلههر هوار
ضمل أنه كان مسكنال لصهاحبة الشهكوى .كمها تبه أن امل لومهايت
مط م فو رو على أي منز ُُي ل
الههم قههدمضها صههاحبة الشههكوى بشههأن مدر ههضها غههري صههحيحة .فقههد أشههاريت إىل أهنهها سر ل ههت يف
مدر ة باتونغا يف حهي هيمبايا كو ها يف الفهرتر مهن عهام  1994إىل عهام  .2001ووفقهال للضقريهر
اخلال بالشخص امل ين ،فقد أُغلِقت يف عام  1989املدر ة االبضدائية املسمار بانضونكا (ولهيس
باتونغا) والواق ة يف حي يمبايا كو ا يف كوناكري .ويُسض لمل املب الذي كان يؤوي املدر ة يف
األص ههل كمرك ههز للش ههرغة منذئ ههذ .وو ي ههرف أي ش ههخص  ،ههن ي يش ههون يف تل ههك املنطق ههة ص ههاحبة
الش ههكوى م ههن ص ههوريا عل ههى جه هواز ههفرها .كم هها تالح ههل الدول ههة الط ههرف أن ص ههاحبة الش ههكوى
عؤزيت عن تقدمي أسلة تدح بنؤاح ما يهرس مهن اال هضنضاجايت يف تقريهر وزارر الشهؤون اخلارجيهة
اخلال بالشخص امل ين .ويف  22تشهرين الثهاين/نوفمرب  ،200٥أ ِ
ُخطهريت صهاحبة الشهكوى بنياهة
السههلطايت رف ه غلبههها للؤههوء ،وأتيحههت هلهها الفرصههة لضقههدمي ت ليقايهها ،وهههو مهها ف لضههه يف ر ههالة
مؤرخة  16كانون األو /سيسمرب  .200٥ويف  23كانون األو /سيسمرب  ،200٥رفضت سائرر
اهلؤرر والضؤنيس غلبها للؤوء ،ألن السلطايت و تصدن اسعاءها بأهنا أُج ِهربيت علهى الهزوا بهأخ
زوجة جدها ألبيها .كما و تصدن إفاسايا بشأن وروفها األ رية.
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 4-4ويف  17متوز/يوليههه  ،2006أصههدريت حمكمههة مقاغ ههة الهههاي الواق ههة يف هريتوخنبههو
حكم هال مههؤساه أن القيههوس املفروضههة علههى اغههالع صههاحبة الشههكوى علههى الورههائ الههم ا ههضند إليههها
الضقري ههر اخل ههال بالش ههخص امل ههين مه ه اربرر وفقه هال للم ههاسر الفرعي ههة  3م ههن امل ههاسر  8:29م ههن الق ههانون
اإلساري ال ام .وتشهري الدولهة الطهرف إىل أن ههذا احلكهم صهدر عهن قهاذ آخهر غهري الهذي اعضهرب،
يف  27حزيران/يونيههه  ،2007غل ه صههاحبة الشههكوى للمراج ههة القضههائية بههال أ ههاس .وتؤكههد
الدولههة الطههرف أن صههاحبة الشههكوى و تقههدم غ ن هال يف حكههم حمكمههة املقاغ ههة إىل ش ه بة القضههاء
اإلساري الضاب ة جمللس الدولة.
 ٥-4ويف  13آب/أغس ههطس  ،2008ق ههدمت ص ههاحبة الش ههكوى غلب هال جدي ههدال للؤ ههوء وفقه هال
للمههاسر  28مههن قههانون األجان ه ل ههام  2000رفضههضه يف هنايههة املطههاف ش ه بة القض ههاء اإلساري
الضاب ههة جمللههس الدولههة يف  28كههانون الثاين/ينههاير  .2010وتشههري الدولههة الطههرف إىل أن صههاحبة
الشههكوى اسعههت ألو مههرر أهنهها ختههاف أن ُاه لهرب مههرر أخههرى علههى اخلضههوع ل مليههة تشههويه عضههوها
الضنا ههلي ،رغههم أهنهها ههئلت بالضحديههد خههال إج هراءايت اللؤههوء األوىل عههن مسههألة ت زرضههها هلههذا
الضشويه.
 6-4وقههدمت صههاحبة الشههكوى ،يف  21نيسههان/أبريل  ،2010شههكوى جنائيههة علههى أ ههاس
أهنا ضهحية لالاهار باألشهخال .واعضُِهربيت الشهكوى اجلنائيهة تلقائيهال غلبهال لرخصهة اإلقامهة ال اسيهة
بوج الرتتيه بهاء 9الهوارس يف املبهاسا الضوجيهيهة لضنفيهذ قهانون األجانه ل هام  .2000ويف 28
نيسان/أبريل  ،2010زِ
اختذ قرار بنحهها رخصهة إقامهة مؤقضهة بوجه الرتتيه بهاء .9غهري أنهه تقهرر
يف  7حزيران/يونيههه  2010أن الشههكوى اجلنائيههة الههم قههدمضها صههاحبة الشههكوى ال تسههون إجهراء
مالحقة قضهائية وأُلغيهت بالضها رخصهة إقامضهها املؤقضهة .واعضُِهرب اعهرتاذ صهاحبة الشهكوى وغلبهها
للمراج ة القضائية وغ نها فيما يض ل بقرار إلغاء رخصة اإلقامة بال أ اس.
 7-4اأما اصول غل اللؤوء الثالث الذي قدمضه صاحبة الشهكوى ،فضؤكهد الدولهة الطهرف
أهنها أكههديت خهال املقههاباليت أن والهدها أخههذها عنهدما كههان عمرهها  3ههنوايت إىل زوجهة أبيههه يف
غينيا .وربضها زوجهة جهدها ألبيهها وو تهر قه والهديها مهرر أخهرى .وعنهدما نهاهز عمرهها  13هنة،
أجربيا زوجة جدها ألبيها علهى اخلضهوع ل مليهة تشهويه األعضهاء الضنا هلية لإلنها  .وقبهل فرارهها
من غينيا بأ بوع  ،أ ِ
ُجربيت صاحبة الشكوى على الزوا بأخ زوجة جدها ألبيها .وحاولت بال
جدوى إقناعهما ب دم تزوجيها .وا ضؤاريت ب د ذلك ب مدر املقاغ هة ،ولكنهه قها إهنها ينبغهي أن
تطيهها الضقاليههد .كمهها اسعههت أن أخ زوجههة جههدها ألبيههها اعضههدى عليههها جنسههيال .وبالضهها  ،قههرريت
الفرار وغاسريت غينيا يف أيلو  /بضمرب .2003
 8-4وتقههدم الدولههة الطههرف وصههفال مسهههبال إلج هراءايت اللؤههوء .فبإمكههان أجن ه أن يقههدم إىل
حمكمة مقاغ ة الهاي غل إجهراء مراج هة قضهائية لقهرار رفه غله اللؤهوء الصهاسر عهن سائهرر
اهلؤههرر والضؤنههيس .ومههن حيههث املبههدأ ،جيههوز لصههاح الطل ه أن ينض ههر نضيؤههة غل ه املراج ههة
القضههائية يف هولنههدا .وب ههد ذلههك ،ميكههن للشههخص أن يط ههن يف حكههم حمكمههة مقاغ ههة الهههاي
لههدى ش ه بة القضههاء اإلساري الضاب ههة جمللههس الدولههة .غههري أنههه ال جيههوز ،مههن حيههث املبههدأ ،لبجن ه
الذي يقدم هذا الط ن أن ينض ر صدور القرار يف هولندا.
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 9-4وتشههري الدولههة الطههرف إىل أنههه ،وفق هال لسيا ههة وزارر الشههؤون اخلارجيههة اخلاصههة بغينيهها يف
هارس الضمييههز وال نه ضهد املهرأر علهى نطهان وا ها ،وذلههك رغهم شهؤ احلكومههة
جمها اللؤهوءُ ،مي ل
الغينية هلات املمار ض  .وميكن لضحايا ال ن  ،املنز أو غريه ،إبالن الشهرغة ،ولكهن الشهرغة،
مههن حيههث املمار ههة ،نههاسرال مهها تضخههذ إجهراءايت .وال يبلههغ م ههم ضههحايا االغضصههاب الشههرغة عههن
هذه اجلرمية بسب الوصم االجضمهاعي املهرتب باالغضصهاب .كمها تهنص السيا هة املض لقهة بهاللؤوء
على ما يلي:
إن مجي هها اجلماع ههايت الديني ههة واإلرني ههة يف ك ههل املن ههاغ مت ههارس تش ههويه األعض ههاء
الضنا لية .وُي ر القهانون ههذه املمار هة ،ولكهن الضهغ االجضمهاعي للخضهوع هلها قهوي
جدال ،ويسضحيل تقريبال أن تفلت منها النساء يف املناغ الريفية .غري أنه قهد توجهد هبل
لضفاسيههها يف املههدن .فحههل تفاسيههها أوفههر بالنسههبة للنسههاء املسههضقاليت اقضصههاسيال أو الالئههي
بلغ ههن مس ههضويايت علي هها م ههن الض ل ههيم أو الله هواجت ل ههديهن ش ههركاء ُيرتم ههون اخضي ههارهن ع ههدم
السماح بضشويه أجساسهن .وإذا و ختضها امهرأر ل مليهة تشهويه عضهوها الضنا هلي ولهيس
بإمكاهنهها تفاسيههها يف بلههدها األصههلي ،فقههد يوجههد خطههر انضههها حقيقههي للمههاسر  3مههن
االتفاقيههة األوروبيههة حلقههون اإلنسههان .ويف تلههك احلالههة ،جيههوز إصههدار رخصههة إقامههة مؤقضههة
بغههرذ اللؤههوء وفق هال لقههانون األجان ه ل ههام  .2000وال يُشههرتط أن يكههون الش ههخص
امل ين قد الضمس محاية السلطايت(.)4
 10-4كما تشدس الدولة الطرف علهى أن يا هضها اخلاصهة بغينيها يف جمها اللؤهوء تهنص أيضهال
على أنه ليس من امل قو افرتاذ أن املرأر ميكن أن ت ضمد على محاية السلطايت عنهدما تُثبِهت أن
خوفهها مهن الض هرذ لل نه أو ملمار هة تشهويه األعضهاء الضنا ههلية لإلنها قابهل للضصهدي  .ووفقهال
ملصههاسر عامههة شههم ،ينضشههر هههذا الضشههويه لبعضههاء الضنا ههلية علههى نطههان وا هها يف غينيهها ،حيههث
ميس  96.9يف املائة من جمموع الفضيهايت والنسهاء رغهم أن القهانون ُي هر ،ار هضه( .)٥وجيهري علهى
نطان كل اجلماعايت الدينية واإلرنية واملناغ اجلغرافية .وتبلغ النسبة املئوية للنساء اللواجت ُشوهت
أعضهها هن الضنا ههلية مههداها األعلههى يف أو ههاط مجاعههة الفههوالين ،وهههي اجلماعههة اإلرنيههة الههم تنضمههي
إليها صاحبة الشكوى .ويف الوقت ذاته ،ت مل السلطايت الغينية من أجل اجضثا هذه املمار ة
من خال محاليت إعالمية ووقائية بالض اون مها من مهايت سوليهة ،مهن قبيهل من مهة األمهم املضحهدر
للطفولة (اليونيسي ) ومن مة الصحة ال املية .وقد أفرز ب هذه احلماليت حت زسهنال إجيابيهال ،وإن
كهان بسهيطال .وتشهري الدولهة الطهرف إىل أن نسههبة ههذا الضشهويه لبعضهاء الضنا هلية لإلنها آخههذر

__________

( )4تش ههري الدول ههة الط ههرف إىل أن أح ههد تقري ههر قُط ههري بش ههأن غيني هها ص ههدر عن ههدما ق ههدمت مالح اي هها م ههؤرخ 20
حزيران/يونيه .2014
( )٥تشههري الدولههة الطههرف إىل مهها يلههي :املالح ههايت اخلضاميههة للؤنههة مناهضههة الض ههذي بشههأن غينيهها يف غيههاب تقريرههها
األو ( ،)CAT/C/GIN/CO/1الفقرر  17وتقريهر وزارر الشهؤون اخلارجيهة للواليهايت املضحهدر " Country report
 27 ،"on human rights practices for 2013: Guineaشهباط/فرباير  2014والضقريهر ال ُقطهري لهوزارر الشهؤون
اخلارجية اهلولندية املؤرخ  20حزيران/يونيه .2014
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يف االخنفه ه ههاذ يف املنه ه ههاغ احلض ه ه هرية ،وإن بدرجه ه ههة أقه ه ههل ،يف املنه ه ههاغ الريفيه ه ههة .ووفق ه ه هال للدرا ه ه ههة
اال ضقصائية للسكان ل ام  ،2012موِرس تشهويه األعضهاء الضنا هلية لإلنها علهى  14يف املائهة
مههن الفضيههايت الل هواجت تراوحههت أعمههارهن حينئههذ ب ه  0و 4ههنوايت و ٥1يف املائههة ،ههن تراوحههت
أعمههارهن به  ٥و 9ههنوايت و 80يف املائههة ،ههن تراوحههت أعمههارهن به  10ههنوايت و 14ههنة
( 7٥يف املائ ههة يف املن ههاغ احلضه هرية و 82يف املائ ههة يف املن ههاغ الريفي ههة) .وكان ههت ههة فه هوارن به ه
اجلماعض اإلرنيض الكيسي ( 64يف املائة) والفوالين ( 91يف املائهة) وبه غهري املض لمهايت (81
يف املائههة) واملض لمههايت ( 74يف املائههة) وب ه الفق هريايت ( 92يف املائههة) والثريههايت ( 68يف املائههة).
وم ههن احملضم ههل إىل ح ههد كب ههري اأال تض ههرذ عل ههى اإلغ ههالن ملمار ههة تش ههويه األعض ههاء الضنا ههلية لم ههن
و يض رضن هلا من الفضيايت األكرب ِ ناال اللواجت ينضم إىل الفئهة ال مريهة  14-10هنة .وال يوجهد
أي حد للسن ،ولكن األرقام تُ هر أن  2.4يف املائة فق من النساء يض رضن لضشويه أعضهائهن
الضنا ههلية عنههدما يههبلغن  1٥ههنة أو أكثههر .ومههن به لمههن جههرى ا ضقصهها هن مههن اللهواجت تراوحههت
أعمههارهن به  1٥و 19ههنة ،ت هارذ  1.2يف املائههة ملمار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية وهههن يف
هذه الفئة ال مرية.
 11-4وعههالور علههى ذلههك ،فوفق هال للمصههاسر ال امههة ،ميكههن للفضيههايت الل هواجت يههبلغن  14ههنة أو
أكثههر أن يضفههاسين ،ار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها  ،وااصههة مههن ي شههن مههنهن يف املههدن
الههم تقههل فيههها املراقبههة االجضماعيههة عههن القههرى .ويف الوقههت ال هراهن ،وال ههيما يف أو ههاط ههكان
املههدن واملض لم ه جيههدال ،يضزايههد أكثههر فههأكثر عههدس اآلبههاء الههذين يرفضههون أن ختضهها بنههايم ل مليههة
تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا وُيموهنن بالضا إىل أن يكربن .وعندما تكرب الفضار ،ميكنها أن
تقههرر بنفسههها مهها إذا كانههت تريههد اخلضههوع لضلههك ال مليههة .ووفق هال للمصههاسر املسضشههارر فيمهها يض ل ه
ب ههالضقرير ال ُقط ههري امل هؤرخ  20حزيران/يوني ههه  ،2014فق ههد حتس ههنت نوع هال م هها من ههذ ص ههدور الضقري ههر
ال ُقطري يف آذار/مارس  2013حالة الفضيهايت والنسهاء الغينيهايت اللهواجت و ضه ن ل مليهة تشهويه
األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها ويههرسن تفاسيههها .وينضقههل كثههري مههن الفضيههايت الل هواجت يههرغ يف تفههاسي
الضغ االجضماعي حليار القرية لل يا ما أقار ن يف املدينهة .وحتها الفضهارُ الهم تنضقهل إىل املدينهة
ولههيس لههديها أي أقههارب هنهها علههى عمههدر املقاغ ههة .فهههو جيههد هلهها مجاعههة يف املدينههة تؤويههها (ولههو
مؤقضال) وتساعدها يف إجياس عمل.
 12-4وفيم هها يض ل ه اال ههة ص ههاحبة الش ههكوى ،تش ههري الدول ههة الط ههرف إىل أن الس ههلطايت أج ههريت
حتقيقهال يف بلههدها األصههلي للضأكههد مههن صههحة إفاسايهها ،وأزاحههت عنههها بالضهها عه ء إربههايت صههحة
اسعاءايهها .و ههذا اخلصههول ،أُجريههت م ههها عههدر مقههاباليت و ههئلت عههن وقههائا ووههروف مغاسريهها
لغينيها .كمها أتيحههت هلها الفرصههة إلسخها تصههويبايت وإضهافايت علههى حماضهر ههذه املقهاباليت وللههرس
علههى اإلخطههارايت بق هرار رف ه غلبايهها للؤههوء .ومنحضههها إج هراءايت اللؤههوء بالضهها مهها يكفههي مههن
الفههرل لكههي تُثبِههت بالشههكل املرضههي صههحة اسعاءايهها .وقههد قيامههت سائههرر اهلؤههرر والضؤنههيس تلههك
ُ
االسع ههاءايت ب ناي ههة وراج ضه هها حمكم ههة مس ههضقلة وك ههذلك شه ه بة القض ههاء اإلساري .ورغ ههم أن حال ههة
حق ههون اإلنس ههان يف غيني هها تب ههث عل ههى القله ه ب ههالن ر إىل امل لوم ههايت اله هوارسر م ههن مص ههاسر عام ههة
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شهم( ،)6فههإن الدولههة الطههرف تؤكهد أنههه ال يوجههد أي ههب ال هضنضا أن ترحيههل صههاحبة الشههكوى
إىل غينيا ينطوي يف حد ذاته على خطر انضها املاسر  3من االتفاقية.
 13-4وتشري الدولة الطرف إىل الضحقي الذي أجرته وزارر الشؤون اخلارجية ،على النحو املب ا
يف الضقريهر اخلهال بالشههخص امل هين املهؤرخ  12آذار/مههارس  ،2004وتؤكهد أن اسعهاءايت صههاحبة
الشكوى بشهأن وقوعهها ضهحية الهزوا القسهري بهأخ زوجهة جهدها ألبيهها وبشهأن وروفهها األ هرية
ال ميكههن تصههدي ُقها بسههب امل لوم هايت اخلاغئههة الههم قههدمضها إىل السههلطايت .كمهها و تههضِ صههاحبة
الشكوى لسلطايا إمكانية الضحقي يف خمضل جوان خوفها املزعوم مهن إجبارهها علهى اخلضهوع
مرر أخرى ل ملية تشويه عضوها الضنا لي.
 14-4وتقو الدولة الطرف كذلك إنه من غري احملضمل أن تض رذ صاحبة الشكوى مرر أخرى
ملمار ة تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا ب د عوسيا إىل غينيا .وتؤكد أهنا ليس لديها أي ب
للشك يف أن صاحبة الشكوى أ ِ
ُجربيت على اخلضوع هلهذا الضشهويه ل ضهوها الضنا هلي عنهدما كهان
عمرههها  13ههنة ،كمهها قالههت خههال إج هراءايت غلبههها الثههاين للؤههوء .وال تشههكك كههذلك يف أهنهها
خض ه ه ت للؤراح ههة الضقوميي ههة يف هولن ههدا .غ ههري أن ههه ،إذ ت رض ههت بالف ههل هل ههذا الضش ههويه ل ض ههوها
ضمل أن تض رذ له مرر أخرى وهي بالغة ،ألهنا خض ت أصالل
الضنا لي وفقال لضقاليد بلدها ،ال ُُي ل
ؤرب لهدى عوسيها
لضلك ال ملية الم يندر للغاية تكرارها يف غينيا .وال توجد أي أسلة على أهنا ضُ ل
إىل غينيهها علههى اخلضههوع لفحههص مههن شههأنه أن يب ه أهنهها خض ه ت للؤراحههة الضقومييههة أو أن أخ
زوجة جدها ألبيها أو أي قري آخهر أو أي فهرس يف مجاعضهها اإلرنيهة هيؤربها علهى اخلضهوع مهرر
أخههرى هلههذا الضشههويه ل ضههوها الضنا ههلي .وكبههديل ،ميكنههها أن تسههضقر يف مدينههة أخههرى ،علههى ههبيل
املثا  ،حيهث ميكنهها ،بسهاعدر عمهدر املقاغ هة أو بهدوهنا ،أن ت هيا حيايها سون أن ي لهم أهلهها
أهنا عاسيت إىل غينيا .وعالور علهى ذلهك ،فقهد مضهت فهرتر زمنيهة غويلهة منهذ أن غهاسريت صهاحبة
الشكوى غينيا ،وال يوجد أي ب لالعضقاس بأن زوجهة جهدها ألبيهها وزوجهها ال يهزاالن يبحثهان
عنها مة .وفيما يض له باسعهاءايت صهاحبة الشهكوى بشهأن خطهر إجبارهها علهى اخلضهوع ل مليهة
تشه ههويه األعض ه ههاء الضنا ه ههلية لإلنه هها بس ه ههب الض ه ههغ االجضم ه ههاعي ،تؤكه ههد الدول ه ههة الط ه ههرف أن ه ههه
ُجيرى  1.2يف املائة فق من هذه ال مليهايت للنسهاء اللهواجت اهاوز عمهرهن  19هنة .وت هين ههذه
امل لومههايت أن الشههابايت الياف ههايت ميكههنهن أن يقههررن بأنفسهههن اخلضههوع أو عههدم اخلضههوع ل مليههة
تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا .
 1٥-4ويف اخلض ههام ،تالح ههل الدول ههة الط ههرف أن جم ههرس وق ههوع ص ههاحبة الش ههكوى ض ههحية ملمار ههة
تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا يف املاضي ،على غرار  96.9يف املائهة مهن الفضيهايت والنسهاء يف
غينيهها ،ال ي ههين أن عوسيهها خمالِفههة للمههاسر  3مههن االتفاقيههة .فهههي و تقههدم أي حؤههمل مقن ههة لههدعم
__________

( )6ان ههر الضقريههر ال ُقطههري لههوزارر الشههؤون اخلارجيههة اهلولنديههة املههؤرخ  20حزيران/يونيههه  2014وتقريههر وزارر الشههؤون
اخلارجيهة للواليهايت املضحهدر " 27 ،"Country report on human rights practices for 2013: Guineaشهباط/
فرباير .2014
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اسعائها بأهنها هضض رذ مهرر أخهرى ملمار هة تشهويه األعضهاء الضنا هلية لإلنها  .كمها ال يوجهد أي
ههب لالعضقههاس بأهنهها ال ميكنههها أن تسههضقر يف منطقههة غههري تلههك الههم كانههت ت ههيا فيههها عنههدما
خض ت لل ملية وحيث ميكن أن تُ ِ
صاسف لمن أخض وها هلا.
تع ق ررات ص رراحبة الش رركوى ع ررح مالحظ ررات الد ل ررة الطر ر ف بش ررأن المقبول ررة األس ررس
الموضوع ة
 1-٥يف  9حزيران/يونيه  ،201٥قدمت صاحبة الشهكوى ت ليقايها علهى مالح هايت الدولهة
الطههرف .وت هداعي فيههها أن تقيههيم مصههداقيضها الههذي أُجههري يف ههيان اإلج هراءايت املض لقههة بطلبيههها
األو والثههاين للؤههوء ،بهها يف ذلههك الضقريههر اخلههال بالشههخص امل ههين ،ال صههلة لههه بههالواقا يف ضههوء
عمليههة اجلراحههة الضقومييههة الههم خض ه ت هلهها يف الدولههة الطههرف ،ألنههه ينبغههي اعضبههار تلههك ال ملي ههة
اجلراحيههة عنص هرال جديههدال يف وقههائا القضههية .وت هداعي أهنهها فنههديت اال ههضنضاجايت املض لقههة بصههداقية
روايضها خال إجراءايت غل اللؤوء األو وأهنا قدمت تفاصيل كثهرير تأكهديت صهحة ب ضهها.
وعلى وجه اخلصول ،و يُط لن يف أهنا امرأر من غينيا تنضمي إىل مجاعة الفوالين اإلرنية وأن 9٥
يف املائههة مههن النسههاء يف غينيهها يض رضههن ملمار ههة تشههويه األعضهاء الضنا ههلية لإلنهها وأهنهها أُجهِهربيت
على اخلضوع هلهذه ال مليهة وأهنها قهد خضه ت ل مليهة جراحيهة لرتمهيم عضهوها الضنا هلي .وتكفهي
ه ههذه الوق ههائا ال ههضنضا أن ههه توج ههد أسل ههة جوهري ههة عل ههى أهن هها ههضض رذ ملمار ههة تش ههويه األعض ههاء
الضنا لية لإلنا إن أُعيديت إىل غينيا.
 2-٥وتكههرر صههاحبة الشههكوى اسعاءايهها وتشههري إىل أهنهها ،حسههبما قالههه جه اهراح الضؤميههل الههذي
أجههرى هلهها عمليههة اجلراحههة الضقومييههة ،ميكههن اعضبارههها ام هرأر و يسههب أن ت رضههت ألي شههكل مههن
أشكا تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا  .وبالضا  ،فإن خوفها من الض هرذ هلهذه املمار هة ،ارهل
خلههوف مههن ههضض رذ هلهها أو مههرر .كمهها تُ ِ
صههر علههى أن حالضههها ا ههضثنائية جههدال وال تنطب ه عليههها
بالضا مالح ايت الدولة الطرف الم تشري إىل م لومايت بشأن ،ار ة تشهويه األعضهاء الضنا هلية
لإلنهها أو تكرارههها يف غينيهها .ويشههكل ت هزرذ صههاحبة الشههكوى هلههذه املمار ههة ههابقال سلههيالل قويهال
على وجوس احضما كبري بأن ُا لرب على اخلضوع لل ملية مرر أخرى(.)7
 3-٥وتقههو صههاحبة الشههكوى إن مالح ههة الدولههة الطههرف املضمثلههة يف أنههه مههن غههري احملضمههل
إجبههار الفضيههايت أو النسههاء اللهواجت اههاوز عمههرهن  14ههنة علههى اخلضههوع ل مليههة تشههويه األعضههاء
الضنا ههلية لإلنهها ومالح ضههها املض لقههة باإلقامههة يف مكههان بههديل تسههضندان إىل م لومههايت وارسر يف
تقريرههها ال ُقطههري بشههأن هههذه املمار ههة يف غينيهها .ورغههم أن امل لومههايت املض لقههة بالبلههد تكضسههي أ يههة
__________

( )7تش ههري ص ههاحبة الش ههكوى إىل مه ها يل ههي :ت لي ه اللؤن ههة ال ههام رق ههم  )1997(1بش ههأن تنفي هذ امل ههاسر  ،3الفق ههرر 8
وامل ههاسر  )4(4م ههن املب ههاسا الضوجيهي ههة  2011/95/EUللربمل ههان األورول وجمل ههس أوروب هها الص ههاسرر يف  13ك ههانون
األو /سيسهمرب  2011بشهأن " standards for the qualification of third-country nationals or stateless
persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons

."eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted
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بالغة ،فإهنا تفضقر إىل األسلة إذ ال تشري إىل املصهاسر الهم ا هضُقيت منهها .فهال بهد مهن سعهم حؤهة
الدولة الطرف بصاسر موضوعية ميكن الضحق منها.
 4-٥وال يكفي احضما اأال ي لم أقارب صاحبة الشهكوى اضهوعها للؤراحهة الضقومييهة أو اأال
ض ه وها لفح ههص غ ه يف حال ههة عوسي هها ال ههضنضا أهن هها ل ههن تض ههرذ للخط ههر ،حي ههث خت ههاف أن
ض ها أي فرس يف اجملضما الغيين ملمار ة تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا .
 ٥-٥وتضواف امل لومايت املض لقة بالنسبة املئوية ل مليايت تشويه األعضاء الضنا لية لإلنا الم
ُارى للفضيايت وللنساء اللواجت تضؤاوز أعمارهن  14نة مها املسهألة غهري القابلهة للؤهدا املضمثلهة
يف أن نس ههبة انضش ههار ه ههذه املمار ههة يف غيني هها تف ههون  9٥يف املائ ههة وأن عملي ههة تش ههويه األعض ههاء
الضنا ههلية ُاهرى للفضيههايت قبههل بلههوغهن  14ههنة .كمهها ال تضوافه األسلههة علههى النسههبة املئويههة ال اليههة
للنساء اللواجت وق ن ضحية تلك املمار ة ما حؤة الدولهة الطهرف بهأن صهاحبة الشهكوى ميكنهها
أن تنضقل لل يا يف جزء آخر من غينيا لضفاسي الض رذ لضشويه عضوها الضنا لي.
مالحظات إضاا ة ل د لة الط ف
 1-6ق ه ههدمت الدول ه ههة الط ه ههرف يف  24متوز/يولي ه ههه  201٥مالح ه ههايت إض ه ههافية تك ه ههرر فيه ه هها
مالح ايهها السههابقة وتؤكههد أن امل لومههايت الههم أشههاريت إليههها يف تلههك املالح ههايت مسههضمدر مههن
الضقرير ال ُقطري الذي أصهدرته وزارر الشهؤون اخلارجيهة .واهري صهياغة الضقهارير ال ُقطريهة ا هضناسال إىل
مصههاسر مض ههدسر ،بهها يف ذلههك الضقههارير الههم تصههدرها املن مههايت الدوليههة (ومنههها ،ضههمن أخههرى،
تقارير مفوضية األمم املضحدر السامية لشؤون الالجئ ) والم تصدرها الدو األخرى واملن مايت
غري احلكومية الشهرير الم لديها وجوس على الص يد امليداين.
 2-6وتشههري الدولههة الطههرف إىل أن حال هة صههاحبة الشههكوى ال تشههبه حالههة الفضيههايت والنسههاء
الل هواجت و يض رضههن ق ه ملمار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها  .فقههد خض ه ت أص هالل ل مليههة
الضش ههويه وال يوج ههد أي سلي ههل عل ههى أهن هها ضخض هها يف حال ههة عوسي هها لفح ههص غه ه م ههن ش ههأنه أن
يكش ه ه خضه ههوعها لل مليه ههة اجلراحيه ههة .وعه ههالور عله ههى ذله ههك ،و ت ه ههرذ صه ههاحبة الشه ههكوى أي
مالبسههايت فرسيههة تههد علههى أنههه يوجههد ،يف حالضههها ،خطههر حقيقههي بوقههوع هههذه املسههألة .ورغههم أن
،ار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها وا ه ة االنضشههار يف غينيهها ،فههإن ذلههك ال يغههري الواقهها
القائم املضمثهل يف أن أبهوي الفضهار ،وعهاس لر أمهها ُ ،ها يف ال هاسر مهن يقه وراء ههذه املمار هة .وقهد
تقه وراءههها قريبههايت أخريههايت إذا كانههت األم ال تريههد أن ُخته لهش بنضههها .غههري أن هههذا ال يههدعم بههأي
حا من األحوا اسعاء صاحبة الشهكوى أهنها هضض رذ للخطهر مهن جانه أي أفهراس آخهرين يف
اجملضما الغيين.
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المسائل اإلة اءات المع ضة ع ح ال جنة

الن ر يف املقبولية
 1-7قبل الن ر يف أي ااسعاء يرس يف بالن ما ،يض ا على اللؤنهة أن تق اهرر مها إذا كهان الهبالن
مقبههوالل أم ال بوجه املههاسر  22مههن االتفاقيههة .وقههد تأكههديت اللؤنههة ،وفقمهها تقضضههيه الفقههرر (٥أ)
بحث وال جيهري اثهها بوجه إجهراء آخهر
من املاسر  22من االتفاقية ،من أن املسألة نفسها و تُ ل
من إجراءايت الضحقي الدو أو الضسوية الدولية.
 2-7وتالحههل اللؤنههة ،يف هههذه القضههية ،أن الدولههة الطههرف و ت ههرتذ علههى مقبوليههة الههبالن
وترى أن مجيا م هايري املقبوليهة قهد ا هضوفيت .وعليهه ،ت لهن اللؤنهة قبهو الهبالن وتنضقهل إىل الن هر
يف أ سه املوضوعية.

الن ر يف األُ س املوضوعية
 1-8وفقال للفقرر  4من املاسر  22من االتفاقية ،ن ريت اللؤنهة يف ههذا الهبالن يف ضهوء مجيها
امل لومايت الم أتاحها هلا الطرفان امل نيان.
 2-8ويف هههذه القضههية ،تضمثههل املسههألة امل روضههة علههى اللؤنههة يف حتديههد مهها إذا كانههت إعههاسر
صاحبة الشكوى إىل غينيا ضشكل انضهاكال اللضهزام الدولهة الطهرف بوجه املهاسر  3مهن االتفاقيهة
ب ههدم غههرس أو إعههاسر شههخص مهها إىل سولههة أخههرى يف حالههة وجههوس أ ههباب جوهريههة لالعضقههاس بأنههه
يواجه فيها خطر الض رذ للض ذي .
 3-8وجي علهى اللؤنهة أن حتهدس مها إذا كانهت توجهد أ هباب جوهريهة لالعضقهاس بهأن صهاحبة
الش هكوى هضواجه شخص ههيال خط ههر الض ههرذ للض ههذي إن أُعي ههديت إىل غيني هها .ول ههدى تقي ههيم ه ههذا
اخلط ههر ،ينبغ ههي للؤن ههة ،وفق هال للفق ههرر  2م ههن امل ههاسر  3م ههن االتفاقي ههة ،أن تض هها يف احلس ههبان مجي هها
االعضبارايت ذايت الصهلة ،بها يف ذلهك وجهوس طه رابهت مهن االنضهاكهايت اجلسهيمة أو الصهارخة أو
اجلماعي ههة حلق ههون اإلنس ههان .غ ههري أن اللؤن ههة ت ههذ اكر ب ههأن اهل ههدف املض ههوخى ه ههو حتدي ههد م هها إذا ك ههان
الشههخص امل ههين ههيواجه شخصههيال وعلههى حنههو مضوقهها وحقيقههي خطههر الض ههرذ للض ههذي يف البلههد
الههذي ههي اس إليههه .وي ههين ذلههك أن وجههوس ط ه رابههت مههن االنضهاكههايت اجلسههيمة أو الصههارخة أو
اجلماعية حلقون اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته ببال كافيال ال ضنضا أن شخصهال ب ينهه
يواجه خطر الض رذ للض ذي لدى عوسته إىل ذلهك البلهد وجيه تقهدمي أ هباب إضهافية تُ ِههر
أن الشخص امل ين يواجه ذلك اخلطر شخصيال .ويف املقابل ،ال ي ين عدم وجوس ط رابت من
االنضهاك ههايت الص ههارخة حلق ههون اإلنس ههان أن شخصه هال م هها ق ههد ال يض ههرذ للض ههذي اك ههم وروف ههه
احملدسر.
 4-8وتشههري اللؤنههة إىل ت ليقههها ال ههام رقههم  )1997(1بشههأن تنفيههذ املههاسر  3مههن االتفاقيههة،
ومفههاسه أنههه ينبغههي تقيههيم خطههر الض ههرذ للض ههذي علههى أ ههس تضؤههاوز جمههرس االفهرتاذ أو الشههك.
هرتط أن يكههون الض ههرذ للخطههر مر اجحهال بقههور (الفقههرر  ،)6فههإن اللؤنههة تههذكر بهأن
ورغههم أنههه ال يُشه ل
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ع ء اإلربهايت يقها عمومهال علهى عهات صهاحبة الشهكوى الهم يض ه عليهها أن تقهدم حؤهة مقن هة
بأهنه ها تواج ههه خط ه هرال مضوق ه هال وحقيقيه هال وشخص ههيال( .)8ورغ ههم أن اللؤن ههة ،بوج ه ه أحك ههام ت ليقه هها
ال ام رقم  ،1حرر يف أن تُقيم الوقائا على أ اس جمموعة املالبسايت الكاملة يف كل قضية ،فإهنا
تو أ ية كربى للنضائمل الواق ية الم ختلص إليها أجهزر الدولة الطرف امل نية (الفقرر .)9()9
 ٥-8ويف هههذه القضههية ،حتههي اللؤنههة علم هال باسعههاءايت صههاحبة الشههكوى املضمثلههة يف أهنهها ،إن
أُعيديت إىل غينيا ،يخضه ها أقار ها أو غهريهم مهن أفهراس اجملضمها الغيهين ملمار هة تشهويه األعضهاء
الضنا لية لإلنا  .وسعمال السعاءايا ،تشري إىل عدم الط ن يف املسهائل املضمثلهة يف أهنها تنضمهي إىل
مجاعههة الفههوالين اإلرنيههة وأن ،ار ههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها وا ه ة االنضشههار يف غينيهها،
وااصههة يف أو ههاط هههذه اجلماعههة اإلرنيههة وأهنهها أُجه ِهربيت علههى اخلضههوع هلههذه املمار ههة يف غينيهها
عن ههدما ك ههان عمره هها  13ههنة وأهن هها خض ه ت يف ع ههام  2013ل ملي ههة جراحي ههة لرتم ههيم عض ههوها
الضنا ههلي يف الدول ههة الط ههرف .كم هها حته هضمل بأهن هها ،بس ههب ه ههذه ال ملي ههة اجلراحي ههة ،ق ههد تُ ضله لهرب امه هرأر
و ختض هها قه ه ل ملي ههة تش ههويه األعض ههاء الضنا ههلية لإلن هها وب ههأن ،ار ههة الض ههغ للخض ههوع هله ها
ال تنحصر يف األقارب املباشرين بل تشكل خاصية مشرتكة للمؤضما الغيين األبوي.
 6-8كمهها حتههي اللؤنههة علم هال اؤههمل الدولههة الطههرف املضمثلههة يف أن ههلطايا اثههت بشههكل
شامل اسعاءايت صاحبة الشكوى لدى الن ر يف غلبايها الثالرهة للؤهوء ،وخلصهت إىل أن روايضهها
للوق ه ههائا عدمي ه ههة املص ه ههداقية وأن وقوعه ه هها ض ه ههحية ملمار ه ههة تش ه ههويه األعض ه ههاء الضنا ه ههلية لإلن ه هها
وخضههوعها ل مليههة جراحيههة لرتمههيم عضههوها الضنا ههلي عنص هران غههري كههافي ال ههضنضا أهنهها تواجههه
خطر الض رذ مرر أخرى هلذه املمار ة وأنه ال توجد أي أسلة على أنه قد جيري يف حالة عوسيا
إىل غينيا إخضاعها لفحص غ من شأنه كش خضوعها ل ملية اجلراحة الضقوميية وأن الضقريهر
ال ُقطههري لههوزارر الشههؤون اخلارجيههة يشههري إىل أن عمليههة تشههويه األعضههاء الضنا ههلية ُاههرى باأل ههاس
للفضيايت قبل بلوغهن  14نة وأنه ال ضا هلا وى  1.2يف املائة من النسهاء اللهواجت تضؤهاوز
أعمارهن  19نة.
 7-8وتالحل اللؤنة أن ،ار ة تشويه األعضاء الضنا هلية لإلنها  ،رغهم أن القهانون ُي رهها،
ال تهزا وا ه ة االنضشهار يف البلهد ،بنسهبة تقها ِرب  9٥يف املائهة مهن جممهوع الفضيهايت والنسهاء و91
يف املائههة مههن املنضميههايت إىل مجاعههة الفههوالين اإلرنيههة .وتؤكههد الدولههة الطههرف أن  1.2يف املائههة فقه
من عمليايت تشويه األعضهاء الضنا هلية لإلنها ُاهرى للنسهاء اللهواجت تضؤهاوز أعمهارهن  19هنة.
غري أن ما قد يفسر هذا الرقم هو أن الغالبية ال مى من ال مليايت اري عندما تكون الضهحايا
سون ههن الراب ههة عشههرر وغههري مضزوجههايت .وال يقل هص ذلههك خطههر الض ههرذ هلههذه املمار ههة بالنسههبة
كضشه ه أهن ههن و ضه ه ن
للنس ههاء غ ههري املضزوج ههايت الله هواجت تضؤ ههاوز أعم ههارهن  19ههنة والله هواجت يُ ل

__________

( )8ان ه ههر كه ههذلك اله ههبالن رقه ههم  ،2002/203أ .ر .ضه ههد هولنه ههدا ،الق ه هرار امل ضمه ههد يف  14تش ه هرين الثه ههاين/نوفمرب
 ،2003الفقرر .3-7
( )9ان ههر ،ضههمن ورههائ أخههرى ،الههبالن رقههم  ،2008/3٥6ن .س .ضههد ويس هرا ،الق هرار امل ضمههد يف  6أيار/مههايو
 ،2010الفقرر .3-7
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لل مليههة خههال فههرتر غف هولضهن أو م هراهقضهن .و ههذا اخلصههول ،تالحههل اللؤنههة أن عمليههة تشههويه
األعضههاء الضنا ههلية لإلنهها تضسههب للضههحايا يف ضههرر بههدين سائ هم وأو نفسههي حههاس قههد يسههضمران
مدى احليار ،وترى أن هذه املمار ة منافية لاللضزامايت املكر ة يف االتفاقية.
 8-8وت ههرتف اللؤن ههة ب ههاجلهوس ال ههم ب ههذلضها ههلطايت الدول ههة الط ههرف للضحقه ه م ههن اسع ههاءايت
صاحبة الشكوى يف هذه القضية بإجراء حتقيه يف غينيها يف إغهار إجهراءايت غله اللؤهوء األو .
ورغم أن صاحبة الشكوى و تقدم عناصر تفند نضهائمل ههذا الضحقيه  ،كمها ورس يف الضقريهر اخلهال
بالشخص امل ين املؤرخ  12آذار/مارس ( 2004ان هر الفقهرر  3-4أعهاله) الهذي خلهص إىل أن
امل لومايت الم قدمضها بشأن وروفها ووروف أ ريا يف غينيا غري صهحيحة ،فهإن اللؤنهة تهرى أن
هذا الضضارب يف إفاسايت صاحبة الشكوى ال ينفي واقا شيوع ،ار هة تشهويه األعضهاء الضنا هلية
لإلنهها وعههدم ا ههضفاسر ضههحاياها يف غينيهها مههن ههبل انضصههاف ف الههة ومههن احلمايههة املنا ههبة مههن
جان السلطايت ،وذلك بسب عدم ف الية القوان ذايت الصلة ،با يف ذلهك إفهاليت اجلنهار مهن
()10
ال قههاب  .أ المهها صههاحبة الشههكوى ،فقههد ت رضههت بالف ههل مههرلر هلههذه املمار ههة الههم خلفههت آرههارال
حههاسر علههى ههالمضها البدنيههة والنفسههية .وخضه ت ل مليههة اجلراحههة الضقومييههة ألهنهها كرهههت جسههدها
وعؤزيت عن االرتباط برجل (ان ر الفقرر  4-2أعاله) .وبهالن ر إىل احلالهة الهم ت يشهها الفضيهايت
والنساء يف غينيا ،كما يضؤلى يف الضقارير الم قدمها الطرفان ،فإن اللؤنة ترى أن الدولة الطرف،
لدى تقييم اخلطر الذي قد تواجهه صاحبة الشكوى إن أُعيديت إىل بلدها األصلي ،و تأخهذ يف
االعضبار على النحو الواج اسعاءايا املض لقة باألحهدا الهم عاشهضها يف غينيها وب روفهها كهامرأر
عازبة يف اجملضما الغيين وبقدرر السلطايت الغينية بالضحديد علهى محايضهها وضهمان هالمضها البدنيهة
وال قلية واالة اجلزع الشديد الذي قد تضسب له فيها إعاسيا إىل غينيا يف يان ههذه ال هروف.
وعليه ،ختلص اللؤنة إىل أنه ،بالن ر إىل مجيا ال وامل ويف ول املالبسايت اخلاصهة هلهذه القضهية،
توجههد أ ههباب جوهري ههة لالعضقههاس ب ههأن ص ههاحبة الشههكوى ههضواجه خط ههر الض ههرذ مل امل ههة منافي ههة
ألحكام املاسر  1من االتفاقية إن أُعيديت إىل غينيا.
 -9ويف ضوء ما تقهدم ،ختلهص اللؤنهة ،وههي تضصهرف بوجه املهاسر  )7(22مهن االتفاقيهة،
إىل أن إعاسر الدولة الطرف لصاحبة الشكوى إىل غينيا يشكل انضهاكال للماسر  3من االتفاقية.

 -10وترى اللؤنة أن الدولة الطرف ،وفقهال للمهاسر  3مهن االتفاقيهةُ ،ملزمهة ب اهأال ترحهل صهاحبة
الشههكوى قس هرال إىل غينيهها أو إىل أي بلههد آخههر قههد تواجههه فيههه خط هرال حقيقي هال يضمثههل يف غرسههها أو
إعاسيا إىل غينيا .وتدعو اللؤنة ،عمالل بهالفقرر  ٥مهن املهاسر  118مهن ن امهها الهداخلي ،الدولهة
الطههرف إىل إعالمههها ،يف غضههون  90يوم هال مههن تههاريخ إحالههة هههذا الق هرار ،بههاخلطوايت الههم اختههذيا
وفقال للمالح ايت الوارسر أعاله.
__________

( )10ان ههر املالح ههايت اخلضاميههة للؤنههة بشههأن غينيهها ( ،)CAT/C/GIN/CO/1الفقههرر  .17وان ههر كههذلك املالح ههايت
اخلضاميههة للؤنههة القضههاء علههى الضمييههز ضههد امل هرأر بشههأن الضقريههر اجلههاما للضقري هرين الههدوري السههابا والثههامن لغينيهها
( ،)CEDAW/C/GIN/CO/7-8الفقرتان  28و.30
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