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 ١-١صاحبة الشكوى هي ر .أ ،.املولود يف  ٢١تشرين األول/أكتدوبر  .١975وهدي تقددم
الش ددكوى باوه ددا وباس ددم بناهت ددا الق ددر ال ددثالث :أ ،و  ،و  ،املول ددودات يف  ٢تشد درين الث دداين/
نددوفمرب  ،٢٠٠5و ٢9تشدرين الثدداين/نوفمرب  ،٢٠٠٨و ١9تشدرين األول/أكتددوبر  ،٢٠١٢علددى
التد دواو .وه دديعهن مواين ددات نيجريي ددات .وه ددي ت دددعي أن الس ددويد س ددتنته حقوقه ددا وحق ددوقهن
__________

*
**

اعتمدته اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني ( 7تشرين الثاين/نوفمرب  7 -كانون األول/ديسمرب .)٢٠١٦
شدداريف يف دراسددة هددذا الددبالا أعنددال اللجنددة التاليددة أوددااهم :سددابانا ب درادان  -مدداال ،وأليسدديو بددروين ،والسددعدية
بلمري ،وسيباستيان توزي ،وآنا راكو ،وكلدود هيلدر رواسدانو ،وكينيندن زاندن ،وفيلدي ،وداير ،ويدن ،مودفيدن ،وعبدد
الوها اهلاين.
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مبوجا املاد  ٣من االتفاقية برتحيلهن إىل نيجرييا .وقد دخلو االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل
الدول ددة الط ددرف يف  ٢٦حزيران/يوني دده  ،١9٨7وأص دددرت الس ددويد اإلع ددالن املن ددوص علي دده يف
املاد  ٢٢من االتفاقية .ومتثل صاحبة الشكوى حمامية.
 ٢-١ويف  ١٨ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،٢٠١٤يلب ددو اللجن ددة إىل الدول ددة الط ددرف ،بواس ددطة
مقررها املعين بالبالوات اجلديد والتدابري املؤقتة ،عددم يدرد صداحبة الشدكوى وبناهتدا إىل نيجرييدا
ريثما تنظر اللجنة يف شكواهن.
ةمق ئع كت مرضده ص ح ب ةاكمى
 ١-٢صاحبة الشدكوى مسديحية كالوليكيدة تنتمدي إىل ةموعدة إسدان (أو إشدان) اإللنيدة .وقدد
نشد ت يف مدينددة بددنن يف واليددة إيدددو بنيجرييددا .وتدددفإ ب هنددا انتقلددو إىل إيطاليددا يف عددام ،٢٠٠٠
حيد عملدو وكدان لدديها ت دريم إقامددة مؤقتدة .وعملدو أوالا جليسدة أيفدال م موةفدة يف شدركة
ل ددناعة اخلددزف .وتزوجددو صدداحبة الشددكوى مددن هددو اليددوم يليقهددا يف عددام  ٢٠٠٤وهددو أين دا
مواين نيجريي من ةموعة أورومي اإللنية .ولديهما لالث بنات .وقدد ولددت الطفلتدان األوليدان
يف إيطاليا والثالثة يف السدويد .ويف عدام  ،٢٠٠٨فقددت صداحبة الشدكوى وةيفتهدا .وتددعي أهندا
إذ كانو عايلة عن العمل ،فقد أصبحو تعتمد على ت دريم إقامدة زوجهدا ،ومعرضدة ألن تفقدد
الت ريم إن ودا زوجها عايالا عن العمل أو إن هي يلقته.
 ٢-٢وقددد أصددرت اهتددا يف ذلد الوقددو ،وقددد كانددو تعدديإ يف نيجرييددا ،علددى إخندداع البنددات
لبرت أعنائهن التناسلية .وعقا زيار عائلية إىل نيجرييا يف عام  ،٢٠١٠بدأ زو صاحبة الشكوى
أين د ا يف اإلحلددا  .وأمددام رفددة صدداحبة الشددكوى ،أصددبم عدددواني ا واعتدددى عليهددا جسدددي ا .وتدددفإ
صدداحبة الشددكوى ب هنددا أبللددو م دداا الرعايددة االجتماعيددة اإليطاليددة باحلالددة يف تدداريخ وددري حمدددد
وأُعلمو ب نه كان عليها التوصل شخ يا إىل اتفاق مإ زوجها كما تدفإ ب هنا مل تبلدن باعتددالات
يليقها عليها خوفا من فقدان ت ريم إقامتها ،وألهنا مل تكن تعتقد أن السلطات اإليطالية ستمدها
باملساعد  .ويف عام  ،٢٠١٢قررت ،عندما كانو حامالا بابنتها الثالثة ،أن ترتيف زوجها ألهنا كانو
ختشى أن يلتنم فرصة رقودها يف املستشفى عند الوالد ألخذ البنتني الكربيني إىل نيجرييا.
 ٣-٢ويف  ١أيلول/سد ددبتمرب  ،٢٠١٢وبينمد ددا كاند ددو حد ددامالا بابنتهد ددا الثالثد ددة ،وصد ددلو صد دداحبة
الشد ددكوى إىل السد ددويد مد ددإ ابنتيهد ددا األخ د دريني ويلبد ددو اللجد ددول يف اليد ددوم ذاتد دده .وادعد ددو أن ابنتيهد ددا
ستكونان ،يف حال إعادهتما إىل نيجرييا أو إيطاليا ،معرضتني خلطر تشويه أعنائهما التناسلية بندال
علددى تعليمددات والدددهتا وجدددهتما .وأضددافو أن إخوهتددا ،الددذين يعيشددون يف نيجرييددا ،أخنددعوا بندداهتم
للتشويه وهم يؤيدون أين ا هذه املمارسات .ويف  ٣نيسان/أبريل  ،٢٠١٣رفنو الوكالدة السدويدية
للهجر يلبها .وذكرت أن روايتها ال تستويف شرط االحتمال وامل داقية ،ما دامو قدد متكندو مدن
اي ددة ابنتيه ددا م ددن تش ددويه أعن ددائهما التناس ددلية ح ددا ذلد د الوق ددو وأهن ددا مل تلجد د إىل الس ددلطات
اإليطاليددة أو النيجرييددة لطلددا احلمايددة وأهنددا مل ت د ت ب د ي ولددائب كتابيددة لدددعم يلددا اللجددول الددذي
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قدمت دده .وع ددالو عل ددى ذل د د  ،ال تواج دده ص دداحبة الش ددكوى أي مش ددكلة م ددإ الس ددلطات يف بل دددها
األص ددلي .والحظ ددو وكال ددة اهلج ددر أين دا أن  ٣٠يف املائ ددة م ددن ةم ددوع النس ددال يف نيجريي ددا خن ددعن
لتشددويه أعنددائهن التناسددلية وأن هددذه املمارسددة أكثددر شدديوعا يف املنددايب اجلنوبيددة مددن نيجرييددا لدددى
ةموعيت إيلبو ويوروبا اإللنيتني وأن  ٨٢.٤يف املائة من ضدحايا تشدويه األعندال التناسدلية األنثويدة
خنددعن للتشددويه خددالل السددنة األوىل مددن عمددرهن ،و ١.٦يف املائددة مددنهن بددني السددنة األوىل والسددنة
الرابعددة ،و ١٢.5يف املائددة مددنهن بعددد سددن اخلامسددة وأن عدددد حدداالت تشددوية األعنددال التناسددلية
األنثوية اخنفة وفقا ملا جال يف تقرير قطدري عدن نيجرييدا وأن واليدة إيددو حظدرت تشدويه األعندال
التناس ددلية األنثوي ددة وأن الق ددانون اعت ددرب ه ددذا الفع ددل جر ددة( .)١وبن ددال علي دده ،رأت اللجن ددة أن م ددن و ددري
احملتمددل أن تتعددرت ابنتددا صدداحبة الشددكوى خلطددر تشددويه أعنددائهن التناسددلية يف حددال إعادهتمددا إىل
نيجرييددا ،وأن إعدداد البنددات الددثالث وأمهددن إىل نيجرييددا ال يتعددارت مددإ م دداحلهن الفنددلى .وعليدده،
أمهلو وكالة اهلجر صاحبة الشكوى أربعة أسابيإ مللادر البلد يوعا مإ بناهتا.
 ٤-٢ويف  ٢5نيس ددان/أبريل  ،٢٠١٣اس ددت نفو ص دداحبة الش ددكوى ق د درار وكال ددة اهلج ددر أم ددام
حمكمددة اهلجددر  .ودفعددو ب د ن وارسددة تشددويه األعنددال التناسددلية األنثويددة مسددتمر علددى الددروم مددن
احلظددر املفددروت عليهددا يف واليددة إيدددو ،كمددا يتنددم مددن عدددم وجددود أي معلومددات تفيددد مبحاكمددة
أي شخص بسبا هذه األفعال وب ن املسؤولني عنهدا مل يالحقدوا بسدبا تقداع ،الشدرية وأن
الس ددلطات النيجريي ددة ل ددن تك ددون ق ددادر م ددن م عل ددى اي ددة بن ددات ص دداحبة الش ددكوى م ددن تش ددويه
أعنددائهن التناسددلية .وإذ متددارا أس درهتا كلهددا يف نيجرييددا تشددويه األعنددال التناسددلية األنثويددة ،لددن
يك ددون باس ددتطاعتها اي ددة بناهت ددا بنفس ددها .وأخد دريا ،ادع ددو ص دداحبة الش ددكوى أن وكال ددة اهلج ددر
مل ت خذ يف احلسبان بالقدر الكايف ما تعانيه وبناهتا من ضعف خاص .فالبنات مل يعشن قط يف
نيجرييا وهي نفسها قد وادرت بلدها يف عام  .٢٠٠٠ولن يكدون هلدا ،يف حدال إعادهتدا ،شدبكة
دعم تساعدها على إجياد عمل وال أي وسيلة حلماية نفسها و اية بناهتا.
 5-٢ويف  ١٨تشد د درين األول/أكت د ددوبر  ،٢٠١٣رفن د ددو حمكم د ددة اهلج د ددر اس د ددت ناف ص د دداحبة
الشدكوى .وأبددرزت احملكمدة أن واليددة إيدددو حظدرت تشددويه األعنددال التناسدلية األنثويددة وأن عددددا
من املنظمات وري احلكومية عمل يف هذا اجملال على ال عيد احمللي وأن وارسة تشويه األعندال
التناسلية األنثوية أكثر شيوع ا لدى هاعيت يوروبا وإوبو اإللنيتني وأن صاحبة الشكوى مل تثبو
م ددن م احتم ددال افتق ددار الس ددلطات النيجريي ددة إىل اإلراد أو الس ددلطة الالزمت ددني حلمايته ددا وبناهت ددا.
وعالو على ذل  ،فإن الوضإ العام يف نيجرييا لي ،مدن اخلطدور مبدا يدربر إقدرار حدب يف احل دول
على ت ريم إقامة يف السويد(.)٢

__________

()١
()٢
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يشددري قدرار وكالددة اهلجددر إىل أمددور منهددا مددذكر التوجيهددات التنفيذيددة املتعلقددة بنيجرييددا وال ددادر عددن وزار داخليددة
اململكة املتحد لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف كانون الثاين/يناير.٢٠١٣
تشددري حمكمددة اهلجددر إىل تقريددر املعلومددات القطريددة العامددة ال ددادر يف عددام  ٢٠١٠عددن وزار اخلارجيددة السددويدية
واملت د د د د ددا يف ال د د د د ددفحة اإللكرتوني د د د د ددة التالي د د د د ددةwww.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i- :
.varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/afrika-och-soder-om-sahara?c=Nigeria
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 ٦-٢ويف  5تش درين الثدداين/نوفمرب  ،٢٠١٣اسددت نفو صدداحبة الددبالا هددذا الق درار أمددام حمكمددة
است ناف قنايا اهلجر  .وادعو أمورا منها أن النسال من ةموعتها وةموعة يليقها اإللنيتدني عداد
ما يتعرضن للتشويه يف نيجرييا ،وأن أسرهتا نفسها متارا تشويه األعنال التناسلية األنثوية.
 7-٢ويف ١7كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٣قررت حمكمة اسدت ناف قندايا اهلجدر عددم مدنم
اإلذن بالطعن .فبات قرار يرد صاحبة الشكوى وبناهتا هنائيا ووري قابل للطعن.
 ٨-٢ويف  ٨أو  9متوز/يولي دده  ،٢٠١٤يلب ددو ص دداحبة الش ددكوى تعلي ددب أم ددر اإلبع دداد وإع دداد
النظر يف قنيتها يف ضول احلالة األمنيدة املتلدري يف نيجرييدا ،وأكددت مدن جديدد أن بناهتدا الدثالث
سيكن عرضة خلطر تشويه أعنائهن التناسلية يف حال اإلبعاد .وأشارت إىل أهنا امرأ مطلقة وأم
وحيد لدثالث بندات ال كدنهن احل دول علدى احلمايدة مدن السدلطات النيجرييدة .واحتجدو أيند ا
ب ن بناهتا الثالث باتو هلن روابط قوية بالسويد.
 9-٢ويف  ٣٠أيلول/سددبتمرب  ،٢٠١٤رفنددو وكالددة اهلجددر التمدداا صدداحبة الشددكوى إعدداد
النظر يف قنيتها .وذكرت أن احلالة العامة يف والية إيدو مل تتلري ،وأن اخنراط النتني من بناهتا يف
نظام التعليم السويدي ومشاركة األسر يف أنشطة كنسدية حمليدة لدي ،حجدة علدى صدلتهن اخلاصدة
بالسويد .وأخريا ،أقرت احملكمة ب ن احلالة العامة حلقوق اإلنسان قد سالت يف املنايب الشدمالية
مددن البلددد ،لكنهددا اعتددربت أن الوضددإ وتلددف يف اجلنددو  ،مسددقط رأا صدداحبة الشددكوى .وبنددال
عليه ،أفادت وكالة اهلجر ب ن تدبري إنفاذ القرار جيا أن يستمر.
 ١٠-٢ويف  ١٤تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٤است نفو صداحبة الدبالا القدرار مدر أخدرى أمدام
حمكمددة اهلجددر اسددتنادا إىل األسدد ،ذاهتددا .وأضددافو ةروفدا جديددد متثلددو يف توسدديإ هاعددة بوكددو
حدرام نطدداق سدديطرهتا علددى املزيددد مددن األراضددي يف نيجرييددا ،وتنددامي خطددر اإلصددابة مبددرت فددريوا
إيبوال يف البلد.
 ١١-٢ويف  ٢٠تش درين األول/أكتددوبر  ،٢٠١٤رفنددو حمكمددة اهلجددر االسددت ناف باعتبددار أندده
ال توجددد ةددروف جديددد تت ددل هطددر تشددويه األعنددال التناسددلية األنثويددة ،وأن هاعددة بوكددو حدرام
تنشدط يف مشدال نيجرييدا باألسداا ،وأن خطدر اإلصددابة مبدرت فدريوا إيبدوال ال يعتدرب ةرفد ا جديدددا
مبوجا قانون األجانا السويدي.
 ١٢-٢ويف  ٢٨تش درين الث دداين/نوفمرب  ،٢٠١٤يعن ددو ص دداحبة الش ددكوى يف ه ددذا الق درار أم ددام
حمكمة است ناف قنايا اهلجر  ،مدعية أن حمكمدة اهلجدر أخطد ت يف تقيديم اخلطدر الدذي تشدكله
هاعددة بوكددو ح درام واألزمددة ال ددحية لفددريوا إيبددوال .ذل د أن هجمددات بوكددو ح درام قددد ازدادت
حدهتا يف وقو االست ناف ،وما فت و احلالة األمنية للمدنيني يف نيجرييا تتدهور منذ سنة.
 ١٣-٢ويف  ٣ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،٢٠١٤رفن ددو حمكم ددة اس ددت ناف قن ددايا اهلج ددر م ددنم
اإلذن ب ددالطعن ،واكتس ددا أم ددر ةل دد ،اهلج ددر بط ددرد ص دداحبة الش ددكوى وبناهت ددا م ددن إقل دديم الدول ددة
الطرف قو القانون.
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ةاكمى
 ١-٣ت دددعي ص دداحبة الش ددكوى أن الدول ددة الط ددرف س ددتنته امل دداد  ٣م ددن االتفاقي ددة يف ح ددال
إبعادها وبناهتا إىل نيجرييا ،إذ ستكون البنات عرضة خلطدر تشدويه أعندائهن التناسدلية ندزوالا عندد
روبة يليقها ووالدته واجملتمإ احمللي ب فة عامة.
 ٢-٣ومل حي د دددث أب د دددا يف والي د ددة إي د دددو ،ال د دديت تنح د دددر منه د ددا ص د دداحبة الش د ددكوى ،أن ح د ددوكم
أي شددخص بتهمددة تشددويه األعنددال التناسددلية األنثويددة .وتؤكددد صدداحبة الشددكوى أن السددلطات
النيجرييددة لددن تددوفر هلددا ولبناهتددا أي ايددة يف حددال إعددادهتن إىل بلدددهن األصددلي ،ذل د أن نظددام
الش ددرية و ددري فع ددال يف ح دداالت تش ددويه األعن ددال التناس ددلية األنثوي ددة .ويف ه ددذا اخل ددوص ،تب ددني
ص دداحبة الش ددكوى أهن ددا مل تت ددل ق ددط بالس ددلطات النيجريي ددة ألهن ددا مل تع ددإ ق ددط يف نيجريي ددا م ددإ
زوجهددا وأهن ددا أبلل ددو م دداا الرعاي ددة االجتماعي ددة يف إيطاليددا مبش دداكلها م ددإ زوجهددا ،لك ددن ه ددذه
األخري مل تساعدها واقرتحو عليها فقدط أن لدل هدذه املشدكلة األسدرية بالتوصدل إىل اتفداق مدإ
زوجها .وهي تدعي أن هذا االتفاق من ش نه أن يعرت بناهتا خلطر تشدويه أعندائهن التناسدلية.
وباإلض ددافة إىل ذلد د  ،تس ددببو أنش ددطة اجلماع ددات املس ددلحة ،كجماع ددة بوك ددو حد درام ،يف ت دداعد
العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان يف نيجرييا .فمندذ عدام  ٢٠١٢قتلدو هاعدة بوكدو حدرام أكثدر
مددن  5 ٠٠٠شددخص وأحرقددو أكثددر مددن  ٣٠٠مدرسددة وحرمددو أكثددر مددن  ١٠ ٠٠٠يفددل مددن
التعلدديم .وإذا فددرت صدداحبة الددبالا وبناهتددا إىل منطقددة أخددرى يف نيجرييددا هربد ا مددن يليقهددا ووالدتدده
ومن أسرهتا ،فقد يقعن ضحية هذه اجلماعة املسلحة ،ال سيما بسبا عقيدهتن املسيحية(.)٣
م حظ ت ةهوةب ةطرف ااالغ مق مة،ب ة

وأسسل ةتمضمم،ب

 ١-٤يف  ١7حزيران/يونيدده  ،٢٠١5قدددمو الدولددة الطددرف مالحظاهتددا بش د ن املقبوليددة واألسدد،
املوضددوعية .وتتمس د الدول ددة الط ددرف ب د ن الش ددكوى وددري مقبول ددة لع دددم انطب دداق ص ددفة الن ددحية عل ددى
صاحبة البالا وبناهتا وألن من الواضم أنه بال أساا وفقا للماد  )١(٢٢و( )٢من االتفاقية.
 ٢-٤وتعلم الدولدة الطدرف اللجندة بد ن وكالدة اهلجدر السدويديةت ات دلو بالشدرية اإليطاليدة ،ألندال
النظددر يف يلددا جلددول صدداحبة الشددكوى ،مددن أجددل ت كيددد مددا إذا كانددو صدداحبة الددبالا وبناهتددا قددد
أقمن يف ذل البلد .ويف  ٦كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٢أبللتها السلطات اإليطالية ب ن صداحبة
الش ددكوى و ددري معروف ددة يف إيطالي ددا وأن امل دداا املخت ددة مل ت دددر أي ت ش ددري باوه ددا .وباس ددتحالة
إعاد صاحبة الشكوى إىل إيطاليا مبوجا الئحة دبلن ،فقد شدرعو وكالدة اهلجدر يف حبد احلالدة.
بيدد أندده اتنددم فيمددا بعددد ،لدددى متحدديص الشددرية السددويدية الوليقددة املقدمددة ،حدددوث خطد يف تدداريخ

__________

()٣
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تشري صاحبة البالا إىل تقرير وزار خارجية الواليات املتحد ال ادر يف عام  ٢٠١٣بش ن حقدوق اإلنسدان يف
نيجرييددا ووزار اخلارجيددة السددويدية  Manskliga rattigheter i Nigeria 2010وتقريددر منظمددة هيومددان رايددت،
ووت ددإ الع دداملي لع ددام  :٢٠١٤نيجريي ددا ،املت ددا يف ال ددفحة اإللكرتوني ددة التالي ددةhttps://www.hrw.org/world- :
 report/2014/country-chapters/nigeriaوتقري د ددر منظم د ددة العف د ددو الدولي د ددة الس د ددنوي لع د د دام  ،٢٠١٢املتد د ددا يف
ال فحة اإللكرتونية التالية.https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/2012/en/ :
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مدديالد صدداحبة الشددكوى املددذكور يف الطلددا األول .ونظددرا إىل أن اخلطد قددد يكددون السددبا يف عدددم
عثددور السددلطات اإليطاليددة عليهددا يف سددجلها ،فقددد أُرسددل إىل هددذه السددلطات يلددا آخددر .ويف ١٣
حزيران/يونيه  ،٢٠١٤تلقو الشرية السويدية ت كيددا بد ن صداحبة الشدكوى كاندو يف إيطاليدا مندذ
عددام  ١99٨علددى األقددل ،وأهنددا ح ددلو يف شددباط /فربايددر  ٢٠١٢علددى ت دريم إقامددة دائمددة وددري
مقيددد زمنيد ا .ولمددل بنتاهددا األوليددان أيند ا ت دريم إقامددة صدداحل ا يف إيطاليددا ،وقددد سددجلو السددلطات
اإليطالي ددة املعلوم ددات املتعلق ددة ب ددوالد ابنته ددا ال ددلرى .ويف ض ددول ه ددذه العناص ددر ،خل ددو الش ددرية
الس ددويدية ،مب ددذكر مؤرخ ددة  ١9ك ددانون األول /ديس ددمرب  ،٢٠١٤إىل أن م ددن املمك ددن نق ددل ص دداحبة
الشدكوى وبناهتدا إىل إيطاليددا أو إنفداذ أمدر إعددادهتن إىل نيجرييدا .ووفقد ا هلددذه املدذكر  ،أعربدو صدداحبة
الشكوى عن عدم اسدتعدادها للعدود إىل إيطاليدا ،ألهندا مل تكدن تددري أيدن كنهدا العديإ أو كيدف
تعيل أسرهتا .وأكدت كذل أهنا مل تعد على ات ال بطليقها وأهنا ال تدري كيف كنهدا االت دال
به .وبنال عليه ،تؤكد الدولة الطرف أن من املمكن نقل صاحبة الشكوى وبناهتا إىل إيطاليدا ،حيد
لن يتعرضن خلطر معاملة والفدة ألحكدام االتفاقيدة .وبدزوال خطدر إبعدادهن الفدوري إىل نيجرييدا ،فدال
كن اعتبارهن ضحايا باملعىن املق ود يف املاد  ٢٢االتفاقية(.)٤
 ٣-٤وتق دددم الدول ددة الط ددرف عرضد د ا للتشد دريعات احمللي ددة ذات ال ددلة وتب ددني أن قن ددية ص دداحبة
الشددكوى نظددر فيهددا وفق د ا لقددانون األجانددا لعددام  .٢٠٠5وتعكدد ،أحكددام هددذا القددانون املبدداد
املكرس ددة يف امل دداد  ٣م ددن االتفاقي ددة ،م ددا يع ددين أن س ددلطات الدول ددة الط ددرف تطب ددب املع ددايري ذاهت ددا
املستخدمة يف املاد  ٣من االتفاقية عندما تنظر يف يلبات اللجول.
 ٤-٤وإذا اعتددربت اللجنددة الشددكوى مقبولددة ،فددإن الدولددة الطددرف تدددفإ بد ن صدداحبة الشددكوى
مل تثبو أهندا سدتواجه وبناهتدا خطدرا متوقعدا وحقيقيدا وشخ ديا بدالتعرت لدىذى يف حدال إعدادهتن
إىل نيجرييا( .)5وتذ لكر ب نه جيا تقييم خطر التعذيا على أس ،تتجاوز ةرد النظرية أو الش ،
وأن اخلطر جيا أن يكون شخ ي ا وفعلي ا ،وإن كان ال يشرتط أن يستويف معيار تدرجيم احتمدال
وقوعه( .)٦ويف هذا اخل وص ،تؤكد الدولة الطرف أن وجود ٍ
منط لابو من االنتهاكات اجلسديمة
أو ال ددارخة أو اجلماعيددة حلقددوق اإلنسددان يف بلد ٍدد مددا ال يشد لكل يف حد لد ذاتدده سددببا كافيدا لتحديددد
ٍ
شخص بعينه خلطر التعذيا بعد إعادته إىل ذل البلد.
تعرت
احتمال ل
__________

()٤

()5
()٦
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تش د ددري الدول د ددة الط د ددرف إىل ال د ددبالا رق د ددم  ،٢٠٠5/٢٦٤أ . .أ .أ .ض د ددد فرنس د ددا ،القد د درار املعتم د ددد يف  ٨تشد د درين
الثد د د دداين/نوفمرب  ،٢٠٠7الفقرتد د د ددان  ٣-٨و ٤-٨وإىل آرال اللجند د د ددة املعنيد د د ددة حبقد د د ددوق اإلنسد د د ددان بش د د د د ن الد د د ددبالا
رقم  ،٢٠٠٤/١٢9١درانيشنيكوف ضد أسرتاليا ،املعتمد يف  ٢٠تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠٠٦الفقر .٣-٦
تشد ددري الدول د ددة الط د ددرف إىل ال د ددبالا رقد ددم  ،٢٠٠١/١7٨ه .و .ض د ددد الس د ددويد ،اآلرال املعتم د ددد يف  ١٣تش د درين
الثد دداين/نوفمرب  ،٢٠٠١الفقد ددر  ،١٣والد ددبالا رقد ددم  ،٢٠٠٢/٢٠٣أ .ر .ضد ددد هولند دددا ،اآلرال املعتمد ددد يف ١٤
تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٣الفقر .٣-7
تش د ددري الدول د ددة الط د ددرف إىل ال د ددبالا رق د ددم  ،١999/١5٠ا .ل .ض د ددد الس د ددويد ،اآلرال املعتم د ددد يف  ١١أي د ددار/
مددايو  ،٢٠٠١الفقددر  ٣-٦والددبالا رقددم  ،٢٠٠٢/٢١٣إ . .ف .م .ضددد السددويد ،اآلرال املعتمددد يف ١٤
تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٣الفقر .٣-٨
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 5-٤وتفيددد التقددارير املتعلقددة حبالددة حقددوق اإلنسددان يف نيجرييددا بد ن تشددويه األعنددال التناسددلية
األنثوية شائإ يف أحنال كثري من البلد( .)7وقد خنعو قرابة  ٣٠يف املائة من النسدال النيجرييدات
لتش ددويه أعن ددائهن التناس ددلية .وتتف دداوت األع ددداد كث ددريا م ددن منطق ددة إىل أخ ددرى ،وتتف دداقم املش ددكلة
بالقدر األكدرب يف اجلندو  .وتدربز الدولدة الطدرف أن احلكومدة سدنو يف عدام  ٢٠١5قانوند ا وينيد ا
حيظر تشويه األعنال التناسلية األنثوية .أما على مستوى الواليات ،فقد سدنو واليدة إيددو أيند ا
ق دوانني ملكافحددة تشددويه األعنددال التناسددلية .وهددذه التدددابري ،إىل جانددا العمددل الددذي تنددطلإ بدده
املنظمددات وددري احلكوميددة احملليددة والدوليددة ،قددد خفنددو عدددد عمليددات تشددويه األعنددال التناسددلية
األنثويددة املمارسددة يف نيجرييددا .وتتمس د الدولددة الطددرف أين د ا ب هنددا ال تقلددل مددن ش د ن الش دواول
املتعلقددة باحلالددة العامددة حلقددوق اإلنسددان يف نيجرييددا .بيددد أن هددذه احلالددة ال تثبددو يف حددد ذاهتددا أن
ص دداحبة الش ددكوى وأفد دراد أسد درهتا س دديواجهن ب ددفة شخ ددية خط ددر التع ددرت للتع ددذيا يف ح ددال
يردهن إىل بلدهن األصلي.
 ٦-٤وتتمسد د الدول ددة الط ددرف بد د ن س ددلطاهتا الويني ددة هل ددا م ددن امل ددؤهالت م ددا يس ددمم بتقي دديم
املعلومدات الدديت يقدددمها ملددتم ،اللجددول وتقددير م ددداقية ادعالاتدده .ويف حالددة صدداحبة الشددكوى،
أجددرت كددل مددن وكالددة اهلجددر وحمكمددة اهلجددر فحوص د ا شدداملة .وقددد أجددرت وكالددة اهلجددر مقابلددة
مستفينددة مددإ صدداحبة الشددكوى حبنددور حمددام ومددرتجم شددفوي أ لكدددت صدداحبة الشددكوى حسددن
فهمها لرتهته .وأتيحو ل احبة الشدكوى أيندا فرصدة الددفاع عدن قنديتها كتابيدا أمدام كدل مدن
وكالددة اهلجددر وحمكمددة اهلجددر  .ويدوال إجدرالات اللجددول ،كانددو صدداحا الشددكوى وثلددة مبحددام.
وكان لوكالة اهلجر وحمكمة اهلجر من املعلومات مدا يكفدي لندمان االسدتناد إىل أسداا متدني يف
تقييم املخاير تقييم ا مستنريا وشفاف ا ومعقدوالا .وقدد اسدتنتجتا يف ضدول املدواد املعروضدة عليهمدا أن
إع دداد ص دداحبة الش ددكوى وبناهت ددا إىل نيجريي ددا ل ددن يرتت ددا عليه ددا انته ددايف ألحك ددام امل دداد  ٣م ددن
االتفاقيددة .وال يوجددد م ددا يدددل علددى أن ق درارات السددلطات كانددو مللوي ددة أو تعسددفية .ويف ه ددذا
اخل ددوص تب ددني الدول ددة الط ددرف أن اللجن ددة ليس دو هي ددة اس ددت ناف ،وأن دده ينبل ددي إقام ددة وزن كب ددري
للنتائج الوقائعية اليت تنتهي إليها أجهز الدولة الطرف املعنية.
 7-٤وتالحددل الدولددة الطددرف أن صدداحبة الشددكوى مل تت ددل بسددلطات الشددرية يف نيجرييددا
لإلبالا بتهديدات يليقها ووالدته فيما يتعلب بتشويه األعنال التناسدلية للبندات ،وأن املعلومدات
القطريددة ال تدددعم رأيهددا أن مددن يلددتم ،ايددة الشددرية لدده مددن هتديدددات تتعلددب بتشددويه األعنددال
التناسددلية األنثويددة ال يتلقددى أي مسدداعد  .ويتنددم مددن ذلد  ،إىل جانددا كددون صدداحبة الشدكوى
مل يسبب هلا أن واجهدو أي مشداكل مدإ السدلطات النيجرييدة ،أن صداحبة الشدكوى مل تثبدو أن
سلطات إنفاذ القانون يف نيجرييا تفتقر إىل الروبة أو القدر على توفري احلماية هلا ولبناهتا.

__________
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 ٨-٤وتددربز الدولددة الطددرف أين د ا أن وكالددة اهلجددر ذكددرت ،يف قرارهددا ،أن الطددرد سددينفذ بسددفر
ص داحبات الش ددكوى إىل نيجريي ددا ،إذا تع ددذر عل دديهن بي ددان أن أي بل ددد آخ ددر س دديقبلهن .ويف ه ددذا
اخل وص ،متسكو ب نه إذا كدان باسدتطاعة الفدرد االمتثدال لقدرار الرتحيدل ال دادر عدن السدلطات
بالسفر إىل بلد آخر يقبل استنافته فهو ملزم بالقيام بذل  .وملا كدان ل داحبة الشدكوى وبنتيهدا
الكربيدني ت دداريم إقامددة دائمددة يف إيطاليددا ،حسددبما جددال يف مددذكر الشددرية السددويدية املؤرخددة ١9
كددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١٤فددإن باسددتطاعتهن العددود إىل ذلد البلددد .وتدددفإ الدولددة الطددرف
كدذل بد ن صدداحبة الشدكوى مل تدذكر أهنددا ات دلو بالسدلطات اإليطاليددة لطلدا احلمايدة .وتفيددد
املعلومات املتاحة ب ن القانون اجلنائي اإليطاو يتنمن أحكام ا حمدد للت دي لتشويه األعندال
التناسددلية األنثويددة ،وأن القددانون اإليطدداو يتدديم عددددا كبددريا مددن سددبل االنت دداف يف حددال التعددرت
خلطر تل املمارسات(.)٨
 9-٤ويف اخلتددام ،تكددرر الدولددة الطددرف أن صدداحبة الشددكوى مل تثبددو وجددود أسددبا حقيقيددة
ت دددعو إىل اعتق دداد أهن ددا س ددتتعرت وبناهت ددا ب ددفة شخ ددية خلط ددر التع ددذيا يف ح ددال إع ددادهتن إىل
نيجرييا أو إيطاليا .وعليه فإن ترحيلهن إىل نيجرييا لن يشكل انتهاكا للماد  ٣من االتفاقية.
ع ،ق ت ص ح ب ةاكمى م ى م حظ ت ةهوةب ةطرف ااالغ ةتق مة،ب
 ١-5يف  5كددانون الثاين/يندداير  ،٢٠١٦قدددمو صدداحبة الشددكوى تعليقاهتددا علددى مالحظددات
الدولة الطرف وأعادت ت كيد ادعالاهتا السابقة.
 ٢-5وتدفإ صاحبة الشكوى ب ن ت ريم إقامتها الدائمة يف إيطاليا يعتمد على ت ريم إقامة
يليقهددا ،وأهنددا ال تدددري إن كانددو إيطاليددا ستسددمم هلددا ولبناهتددا بالبقددال يف البلددد واحلددال أن الدولددة
الطرف مل تطلا من إيطاليا قبول نقلهن إليها.
 ٣-5وحددا إذا كددان ت دريم إقامددة صدداحبة الشددكوى يف إيطاليددا مسددتقالا عددن ت ددريم إقامددة
يليقها ،يظل هنايف ش يف ما إذا كانو إيطاليا ستقبل لمل املسؤولية عنهدا وعدن بناهتدا ،ذلد
أن حائز ت ريم اإلقامة الطويلة األجل يف اجلماعة األوروبية يتعني عليه إلبات كسدبه مدن الددخل
ما يكفي إلعالة نفسه وأفراد أسرته .و كن وفقا للقانون اإليطاو إللال ت ريم اإلقامة إن مل يعد
حددائز الت دريم يسددتويف متطلبددات إصددداره .وإذ مل يعددد ل دداحبة الشددكوى أي دخددل يف إيطاليددا،
فستكون عرضة خلطر إللال ت ريم إقامتها وإعادهتا إىل نيجرييا مإ بناهتا.

__________

()٨
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 ،Mutilation in the European Union and Croatia, 2013وهددو متددا يف ال ددفحة اإللكرتونيددة التاليددة:
.http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/eige-report-fgm-in-the-eu-and-croatia.pdf
Female Genital

GE.17-00768

CAT/C/59/D/644/2014

ةت حظ ت إلض ف،ب ةتق ّهمب ما ةهوةب ةطرف

 -٦يف  ٢٦نيسددان/أبريل  ،٢٠١٦قدددمو الدولددة الطددرف مالحظددات إضددافية وأكدددت ةددددا
مالحظاهتا السابقة .وأشارت إىل أنه ال يوجد يف تعليقات صاحبة الشكوى ما يدوحي ب هندا وابنتيهدا
مل يعددد هلددن ت دداريم إقامددة صدداحلة يف إيطاليددا .وت كيددد صدداحبة الشددكوى أن هددذه الت دداريم كددن
إللااها يف ةروف معينة ال كن أن يفني إىل استنتا أهنن ال يستطعن العود إىل إيطاليا.
ةتس ئل و إلار ء ت ةتعروضب م ى ة بمب

النظر يف املقبولية
 ١-7قبددل النظددر يف أي شددكوى مق بدمددة يف بددالا مددا ،جيددا علددى جلنددة مناهنددة التعددذيا أن
تقرر ما إذا كان البالا مقبوالا أم ال مبوجا املداد  ٢٢مدن االتفاقيدة .وقدد ت كددت اللجندة ،وفدب
بحد وال جيددري
مددا تقتندديه الفقددر (5أ) مددن املدداد  ٢٢مددن االتفاقيددة ،مددن أن املسد لة نفسددها مل تُ ت
حبثها مبوجا إجرال آخر من إجرالات التحقيب الدوو أو التسوية الدولية.
 ٢-7وتدذ ركر اللجندة ب هندا ال تنظددر ،عمدالا بدالفقر  ) (5مدن املدداد  ٢٢مدن االتفاقيدة ،يف أيددة
شددكوى يقدددمها أي فددرد مددا مل تتحقددب مددن أن الفددرد قددد اسددتنفد هيددإ سددبل االنت دداف احملليددة
املتاحددة .وتالحددل اللجنددة أن الدولددة الطددرف أقددرت ،يف هددذه القنددية ،ب د ن صدداحبة الشددكوى قددد
استنفدت هيإ سبل االنت اف احمللية املتاحة .وبندال عليده ،فدإن الشدكوى تسدتويف شدرط املقبوليدة
املن وص عليه يف الفقر  ) (5من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٣-7وليط اللجنة علما بادعال الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى وبناهتدا القاصدرات ينبلدي عددم
اعتبارهن ضحايا باملعىن املق ود يف املاد  ٢٢من االتفاقية ،إذ لمدل والنتدني مدن بناهتدا ت داريم إقامدة
صدداحلة يف إيطاليددا .و كددن إذا نقلهددن إىل ذل د البلددد ،ويفددرتت مددن م أهنددن مل يعدددن ي دواجهن خطددر
اإلبعاد الفوري إىل نيجرييا .وتالحل اللجنة أنه يطلا إليها يف هذه الشكوى لديد مدا إذا كدان إبعداد
صدداحبة الشددكوى وبناهتددا القاصدرات إىل نيجرييددا سيشددكل انتهاكدا ألحكددام االتفاقيددة كمددا تالحددل أن
قرار وكالة اهلجر الدذي أمدر يف  ٣نيسدان/أبريل  ٢٠١٣بطدردهن إىل نيجرييدا أكدتده بعدد ذلد حمكمدة
اهلجددر وحمكمددة اسددت ناف قنددايا اهلجددر وأن هددذا األمددر سددليم وقابددل لإلنفدداذ يف حددال امتندداع صدداحبة
الشكوى وبناهتا عن ملادر الدولة الطرف يوعا .ويف ضول هذه العناصدر ،تدرى اللجندة أن مالحظدات
الدول دة الطددرف بش د ن إمكانيددة إعدداد صدداحبة الددبالا إىل إيطاليددا ال كددن ،يف ةددروف هددذه القنددية،
ف لها عن ادعدالات صداحبة الدبالا األخدرى مبوجدا املداد  ٣مدن االتفاقيدة .وبندال عليده ،تدرى اللجندة
أن الشكوى تستويف شرط املقبولية املن وص عليه يف الفقر  ١من املاد  ٢٢من االتفاقية.
 ٤-7وتالحددل اللجنددة أن الدولددة الطددرف تطعددن يف مقبوليددة الددبالا علددى أسدداا أن ادعددالات
صدداحبة الشددكوى مبوجددا املدداد  ٣مددن العهددد ال تسددتند قطع دا إىل أسدداا سددليم .وددري أن اللجنددة
ترى أن حجة عدم املقبوليدة الديت سداقتها الدولدة الطدرف تدرتبط باألسد ،املوضدوعية ويتعدني مدن م
حبثه ددا يف تل د د املرحل ددة .وإذ ال تالح ددل اللجند ددة وج ددود أي عقب ددات أخ ددرى ل ددول دون مقبوليد ددة
الشكوى ،فإهنا تعلن هذه الشكوى مقبولة.
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النظر يف األس ،املوضوعية
 ١-٨وفق د ا للفقددر  ٤مددن املدداد  ٢٢مددن االتفاقيددة ،نظددرت اللجنددة يف هددذه الشددكوى يف ضددول
هيإ املعلومات اليت أتاحها هلا الطرفان املعنيان.
 ٢-٨واملس لة املعروضة على اللجنة يف هذه القنية هي ما إذا كانو إعاد صاحبة الشدكوى
وبناهتا القاصرات الثالث إىل نيجرييا ستشكل انتهاك ا اللتزام الدولة الطرف مبوجدا املداد  ٣مدن
االتفاقيددة بعدددم يددرد أو إعدداد شددخص مددا إىل دولددة أخددرى إذا كانددو هنددايف أسددبا وجيهددة تدددعو
إىل اعتقاد أنه سيواجه فيها خطر التعرت للتعذيا.
 ٣-٨وجي ددا عل ددى اللجن ددة أن تُق دديلم م ددا إذا كان ددو هن ددايف أس ددبا حقيقي ددة ت دددعو إىل اعتق دداد أن
سيتعرضددن ب ددفة شخ ددية للتعددذيا عنددد إعددادهتن إىل نيجرييددا .وجيددا
صدداحبة الشددكوى وبناهتددا ل
عليها ،عند تقدير هذا اخلطر ،مراعا هيإ االعتبارات ذات ال لة ،وفق ا للفقر  ٢من املاد  ٣مدن
االتفاقيددة ،مبددا يف ذلد وجددود منددط لابددو مددن االنتهاكددات الفادحددة أو ال ددارخة أو اجلماعيددة حلقددوق
اإلنسددان .بيددد أن اللجنددة تددذ لكر ب د ن اهلدددف املتددوخى يتمثددل يف لديددد مددا إذا كددان الشددخص املعددين
سدديواجه شخ دديا خط درا متوقع دا وحقيقي دا بددالتعرت للتعددذيا يف البلددد الددذي سدديعاد إليدده .ويسددتنتج
من ذل أن وجود مندط مدن االنتهاكدات الفادحدة أو ال دارخة أو اجلماعيدة حلقدوق اإلنسدان يف بلدد
ما ال يشكل يف حد ذاتده سدبب ا كافيد ا لت كيدد أن شخ د ا معيند ا سديكون يف خطدر التعدرت للتعدذيا
عقا عودته إىل ذل البلد بل جيا وجود أسبا إضافية تبني أن الفرد املعين سديتعرت شخ ديا
خلطر التعذيا .ويف املقابل ،فإن عدم وجدود مندط لابدو مدن االنتهاكدات ال دارخة حلقدوق اإلنسدان
ال يعين أن شخ ا بعينه لي ،معرض ا للتعذيا يف الظروف اليت خت ه على وجه التحديد.
 ٤-٨وتشددري اللجنددة إىل تعليقهددا العددام رقددم  )١997(١بش د ن تنفيددذ املدداد  ٣مددن االتفاقيددة،
ومفدداده أندده ينبلددي تقيدديم خطددر التعددرت للتعددذيا علددى أسدد ،تتجدداوز ةددرد االفدرتات أو الشد .
شرتط أن يكدون التعدرت للخطدر مر بجحد ا لللايدة (الفقدر  ،)٦فدإن اللجندة تدذ ركر بد ن
وروم أنه ال يُ ت
عال اإللبات يقإ عموما على عاتب صداحا الشدكوى الدذي جيدا عليده أن يقددم حجدة مقنعدة
ب نده يواجدده خطدرا متوقعدا وحقيقيدا وشخ دديا( .)9ورودم أن اللجنددة ،وفقدا ملددا جددال يف تعليقهددا العددام
رقددم  ،١لددتفل حبريددة تقيدديم الوقددائإ باالسددتناد إىل ةمددوع املالبسددات املت ددلة بكددل قنددية ،فإهنددا
تقيم وزن ا كبريا للنتائج الوقائعية اليت ختلص إليها أجهز الدولة الطرف املعنية (الفقر .)١٠()9
 5-٨ولدديط اللجن ددة علم د ا بادع ددالات ص دداحبة الش ددكوى أن بناهت ددا القاص درات سيتعرض ددن ،يف
حد ددال إعد ددادهتن إىل نيجرييد ددا ،لتشد ددويه أعند ددائهن التناسد ددلية بند ددال علد ددى روبد ددة يليقهد ددا أو والدتد دده
أو أقارهبددا .وتدددعي صدداحبة الشددكوى أن يليقهددا ووالدتدده أص درا ،عق دا زيددار عائليددة إىل نيجرييددا
__________

( )9انظر أين ا أ .ر .ضد هولندا ،الفقر .٣-7
( )١٠انظ ددر ،ض ددمن ول ددائب أخ ددرى ،ال ددبالا رق ددم  ،٢٠٠٨/٣5٦ن .ا .ض ددد سويس د درا ،الق د درار املعتم ددد يف  ٦أي ددار/
مايو  ،٢٠١٠الفقر .٣-7
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يف عددام  ،٢٠١٠علددى أن البنددات ينبلددي أن ينددعن لتشددويه أعنددائهن التناسددلية وأهنددا حلمايددة
بناهتددا انتقلددو مددن إيطاليددا ،حي د كانددو تعدديإ مددإ زوجهددا ،إىل السددويد يف عددام  ٢٠١٢وأن
تشويه األعنال التناسلية األنثوية مستمر روم احلظر املفروت على هذه املمارسة يف واليدة إيددو
وإنه يقال إن النسال مدن إلنيتهدا وإلنيدة زوجهدا يتعرضدن للتشدويه يف نيجرييدا .وتددعي أيند ا أنده لدن
يكون باستطاعتهن اهلر إىل أحنال أخرى من البلد واإلقامدة هندايف بسدبا حالدة حقدوق اإلنسدان
يف نيجرييا ،وال سيما العنف الناجم عن أنشطة بوكو حرام .وتدفإ صاحبة الشدكوى كدذل بد ن
العود إىل إيطاليا ليسو من اخليارات املمكنة بالنسبة إليها (انظر الفقرتني  ٢-5و ٣-5أعاله)
وأهنددا ال تدددري إن كانددو إيطاليددا ستسددمم هلددا ولبناهتددا بالبقددال يف البلددد واحلددال أن الدولددة الطددرف
مل تطلا من إيطاليا قبول نقلهن إىل هنايف.
 ٦-٨ولدديط اللجنددة علمد ا بادعددالات الدولددة الطددرف أن سددلطاهتا ،مبددا يف ذلد حمكمددة اهلجددر
وحمكمددة اسددت ناف قنددايا اهلجددر  ،قددد فح ددو م دزاعم صدداحبة الشددكوى عنددد النظددر يف يلبددات
اللجدول الدديت قدددمتها ،واسددتنتجو أن روايتهددا وددري معقولددة ألن صدداحبة الشددكوى مل تقدددم أيددة أدلددة
تدعم مزاعمها .وعالو على ذل  ،متكنو صاحبة الشكوى حا ذل الوقو مدن ايدة ابنتيهدا
م ددن تش ددويه أعن ددائهن التناس ددلية ومل تواج دده أي مش ددكلة شخ ددية يف بل دددها األص ددلي .كم ددا أهن ددا
مل تبلددن الشددرية النيجرييددة بالتهديدددات املزعومددة بتشددويه األعنددال التناسددلية لبناهتددا أو يلبددو منهددا
احلمايددة .كددذل تتمسد الدولددة الطددرف ب هنددا ال تقلددل مددن شد ن الشدواول املتعلقددة باحلالددة العامددة
حلقوق اإلنسان يف نيجرييا .بيد أن هذه احلالة ال تثبو يف حد ذاهتا أن صاحبة الشكوى وبناهتا
سدديواجهن ب ددفة شخ ددية خطددر التعددرت للتعددذيا يف حددال يددردهن إىل بلدددهن األصددلي .كمددا
ليط اللجندة علمد ا بادعدال الدولدة الطدرف أن صداحبة الشدكوى والنتدني مدن بناهتدا حيملدن ت داريم
إقامة صاحلة يف إيطاليا وأنه بإمكداهنن االنتقدال إىل ذلد البلدد وأهندن لدن يتعرضدن خلطدر تشدويه
األعنددال التناسددلية األنثويددة يف إيطاليددا وسدديكون بوسددعهن يلددا احلمايددة مددن السددلطات اإليطاليددة
عند احلاجة.
 7-٨وتددذ لكر اللجنددة ب د ن تشددويه األعنددال التناسددلية األنثويددة يتسددبا للنددحايا يف ضددرر بدددين
دائ ددم وأمل نفس ددي ح دداد ق ددد يس ددتمران م دددى احلي ددا  ،وت ددرى أن ه ددذه املمارس ددة منافي ددة لاللتزام ددات
املكرسة يف االتفاقية(.)١١
 ٨-٨ويف هذه القنية ،تالحدل اللجندة أن انتمدال صداحبة الشدكوى إىل ةموعدة إسدان اإللنيدة
لي ،موضإ جدال وأهنا عاشو يف والية إيددو ،يف جندو نيجرييدا ،ييلدة مدا يزيدد علدى عقددين
مددن الددزمن وأن يليقهددا مددن األورومددي وأن ف ددات إلنيددة وتلفددة مددا زالددو متددارا تشددويه األعنددال
التناسد ددلية األنثويد ددة يف نيجرييد ددا رود ددم أن التش د دريعات متنعد دده وأن قرابد ددة  ٣٠يف املائد ددة مد ددن النسد ددال
النيجرييددات خنددعن لتشددويه أعنددائهن التناسددلية .وتدددفإ صدداحبة الشددكوى ب د ن سددلطات الدولددة
__________

( )١١انظ د ددر الش د ددكوى  ،٢٠١٤/٦١٣ف . .ض د ددد هولن د دددا ،القد د درار املعتم د ددد  ٢٠تشد د درين الث د دداين/نوفمرب ،٢٠١5
الفقر .7-٨
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الطددرف مل ت دراع علددى النحددو الواجددا املخدداير الدديت سددتواجهها مددإ بناهتددا يف حددال إبعددادهن إىل
نيجرييددا ،ألن السددلطات يف بلدددهن األصددلي لددن تكددون قددادر علددى تددوفري احلمايددة هلددن .وتسددتند
ادعالاهتددا أساس دا إىل عدددم وجددود معلومددات عددن أش دخاص لوحق دوا يف واليددة إيدددو بتهمددة تشددويه
األعنددال التناسددلية األنثويددة .بيددد أن التقددارير الدديت استشددهدت هبددا األي دراف وكددذل املعلومددات
املتاحة للعموم تفيد ب ن معظم النحايا يف نيجرييا يتعرضن لتشويه أعندائهن التناسدلية قبدل عيدد
ميالدهن األول ،وأن تشويه األعنال التناسلية لإلناث يتلف اختالفا كبريا باختالف اجلماعات
اإللنية ،وأنه يظل أكثر شيوعا يف املنايب اجلنوبية لدى ةموعيت إيلبو ويوروبا اإللنيتني( .)١٢وبندال
عليه ،تالحل اللجنة أن صاحبة البالا مل تثبدو أن تشدويه األعندال التناسدلية األنثويدة دارا يف
ةموعتها أو ةموعة زوجها اإللنية حبي تكون بناهتا القاصرات عرضدة خلطدر حقيقدي وشخ دي
بانتهايف املاد  ١من االتفاقية .وعالو على ذل  ،مل تدع صاحبة الشكوى ،على الروم مدن أهندا
عاشو أكثر من عقدين يف نيجرييا ،أهنا تعرضو شخ يا أو أهنا معرضة خلطر تشويه أعندائها
التناسلية يف بلدها األصلي.
 9-٨وتالحل اللجنة كدذل أنده علدى الدروم مدن أن سدلطات الدولدة الطدرف خل دو إىل أن
صاحبة البالا وبناهتا ال حيب هلن احل ول على صفة الالجئ أو احلماية الفرعية ،فإن قدرار وكالدة
اهلجر ال ادر يف  ٣نيسان/أبريل  ،٢٠١٣الذي أكدته حمكمة اهلجدر وحمكمدة اسدت ناف قندايا
اهلجددر  ،أمددر بطددردهن إىل نيجرييددا إذا عجددزن عددن إلبددات أن بلدددا آخددر سدديقبلهن .وتفيددد مددذكر
الش ددرية الس ددويدية املؤرخ ددة  ١9ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،٢٠١٤وال دوارد يف مل ددف القن ددية ،ب د ن
السلطات اإليطالية أعلمو الشرية السدويدية ،بواسدطة املنظمدة الدوليدة للشدرية اجلنائيدة ،بعدد أن
ُرف ددة يل ددا جل ددول ص دداحبة الش ددكوى ب ددفة هنائي ددة يف  ١٣حزيران/يوني دده  ،٢٠١٤ب د ن ص دداحبة
الشددكوى والنتددني مددن بناهتددا حيملددن ت دداريم إقامددة دائمددة صدداحلة ووددري مقيددد زمني دا يف إيطاليددا.
ومل تفنددد صدداحبة الش ددكوى هددذه املعلومددات ومل تش ددر ب ددور مقنعددة م ددا ددنعهن مددن الع ددود إىل
إيطاليا واإلقامة فيها .ويف املقابدل زعمدو ب دور عامدة أن ت دريم إقامتهدا يف إيطاليدا يعتمدد علدى
ت ريم يليقهدا ،وأهندا ،حدا وإن كدان ت درحيها مسدتقالا عدن ت دريم زوجهدا ،معرضدة خلطدر إللدال
ت رحيها ،إذ لن يسدعها أن تثبدو أن لدديها مدن الددخل مدا يكفدي إلعالدة نفسدها وبناهتدا .وعدالو
عل د ددى ذل د د  ،مل تش د ددر أي معلوم د ددات مقدم د ددة م د ددن األي د ددراف إىل أن ص د دداحبة الش د ددكوى وبناهت د ددا
القاصرات سيواجهن عند العدود إىل إيطاليدا خطدرا حقيقيد ا وشخ دي ا بتشدويه أعندائهن التناسدلية
هنايف ،أو أن السلطات اإليطالية لن تكون قادر على دايتهن أو ودري راوبدة يف ذلد  .وتالحدل

__________

( )١٢انظدر

United Nations Children’s Fund (UNICEF), Female Genital Mutilation/Cutting: a Statistical

)Overview and Exploration of the Dynamics of Change (New York, 2013, pp. 27, 28, 34 and 50

وتقرير وزار خارجية الواليات املتحد ال ادر يف عدام  ٢٠١٤بشد ن حقدوق اإلنسدان يف نيجرييدا ،وهدو متدا يف
ال د ددفحة اإللكرتوني د ددة التالي د ددةhttps://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014humanrightsreport/#wrapper :
ومددذكر التوجيهددات التنفيذيددة املتعلقددة بنيجرييددا وال ددادر عددن وزار داخليددة اململكددة املتح ددد لربيطانيددا العظمددى
وآيرلندا الشمالية يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٣ومدذكر التوجيهدات التنفيذيدة املتعلقدة بنيجرييدا وال دادر عدن
وزار داخلية اململكة املتحد لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف كانون الثاين/يناير .٢٠١٣
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اللجند ددة أين د د ا أن إيطاليد ددا يد ددرف يف االتفاقيد ددة وأهند ددا قد ددد أصد دددرت إعالن د د ا مبوجد ددا املد دداد ٢٢
وأن االسددتنتاجات احلاليددة ال متنددإ صدداحبة الددبالا مددن تقدددمي شددكوى ضددد إيطاليددا يف املسددتقبل،
إذا اعتربت أن حقوقها قد انتُهكو يف تل الدولة الطرف.
 ١٠-٨ويف ضددول م ددا تق دددم ،وبن ددال علددى ك ددل املعلوم ددات ال دديت قدددمها الطرف ددان ،ت ددرى اللجن ددة أن
صدداحبة الشددكوى مل تقدددم أدلددة كافيددة مت لكنهددا مددن اسددتنتا أن إبعادهددا وبناهتددا إىل إيطاليددا أو إىل
بل دددهن األص ددلي س دديجعلهن عرض ددة خلط ددر متوق ددإ وحقيق ددي وشخ ددي باخلن ددوع ملعامل ددة والف ددة
للمدداد  ١مددن االتفاقيددة .بيددد أن اللجنددة والقددة مددن أن الدولددة الطددرف سددتمنم صدداحبة الشددكوى
مهلة معقولة مللادر الدولة الطرف يوعا مإ أيفاهلا الق ر.
 -9وعليه ،ختلص اللجنة ،إذ تت لرف مبوجا الفقر  7من املاد  ٢٢مدن االتفاقيدة ،إىل أن
إعدداد صدداحبة الشددكوى وبناهتددا القاص درات الددثالث إىل إيطاليددا أو نيجرييددا لددن تش د لكل خرق دا مددن
الدولة الطرف للماد  ٣من االتفاقية .
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