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مواد االتمحاقية:

 ١و ٢و 3و١9

مواد الربوتوكوع االختياري:

(7و)

 ١-١صا بة البالغ هي إ .أ .م ،.وهي مواطنة صومالية من بونتالناد مان موالياد عاام .١99٠
وه ااي تق اادم ال اابالغ نياب ااة ع اان ابنته ااا ،ك .ي .م ،.الا ا وول اادت ال اادامنرك  ٥ك ااانون الث اااين/
ين اااير  .٢٠١٦وق ااد ص اادر ااغ ص ااا بة ال اابالغ وابنته ااا أم اار ل ي اال إم بونتالن ااد ،الح ااوماع.
__________

*
**

اعتمدهتا اللجنة دورهتا السابعة والسبعني ( ١٥كانون الثاين/يناير  ٢ -شباط/فرباير .)٢٠١٨
شارك أعضااء اللجناة التالياة أهاايفهد درا اة هاالا الابالغ :اوأان اهاو أ اوما ،وأمال المان الدو اري ،وهناد
األيويب اإلدريسي ،وخورخي كااردو ياورين  ،وبار ر تا اتو ،وأول اا أ .خاأوفاا ،و اامت قطاران ،و ايمحا لوميناا،
وجهاد ماضي ،وبنيام داويت م مور ،وكالرن نيلساون ،ومي ي او أواتين ،ولاوي بياديرنريا ريناا ،وخو ايه أييال
رودري ي ريي  ،وكري نت اندبرغ ،وان ماري يلتون ،وفيلينا تودوروفا ،ورينايت وين .
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وهااي تاادعي أن تر ياال ابنتهااا ااينته قوقهااا امل محولااة امل اواد  ١و ٢و 3و ١9ماان االتمحاقيااة.
وميثلها ااا .ا ا خاام .وقا ااد دخا اال الربوتوكا ااوع االختيا اااري ي ا ا النمحا ااا لنسا اابة إم ال دامنرك  7كا ااانون
الثاين/يناير .٢٠١٦
 ٢-١وا تناداً إم املادل  ٦من الربوتوكوع االختياري ،طلا المحرياغ العامال املعاب لبالتاات،
 ١٦شااباط/فرباير  ،٢٠١٦نيابااة عاان اللجنااة ،إم الدولااة الطاارف أن متتنااع ع ان إعااادل صااا بة
الا اابالغ وابنتها ااا إم بلا ااددا األصا االي ما ااا داما اات قضا اايتهما قيا ااد نظا اار اللجنا ااة .و  ١٨شا ااباط/
فرباياار  ،٢٠١7علّقاات الدولااة الطاارف تنمحيااال أماار تر ياال صااا بة الاابالغ وابنته اا .و  ١٦اب/
أتسط  ،٢٠١7طلبت الدولة الطرف رفع التادابري املققتاة (انظار المحقارل  ١-4أد ه) .و ١٦
ك ااانون الث اااين /ين اااير  ،٢٠١7ق اارر المحري ااغ العام اال ،نياب ااة ع اان اللجن ااة ،أن ي اارفض طل ا الدول ااة
الطرف رفع تدابري احلماية املققتة.
 3-١و  ٢ا ار/م ا ااار  ،٢٠١7طلب ا اات الدول ا ااة الط ا اارف وق ا ااف النظ ا اار ال ا اابالغ (انظ ا اار
المحقرل  ٦أد ه) .و  9يران/يونيه  ،٢٠١7قارر المحرياغ العامال ،نياباة عان اللجناة ،عادم وقاف
النظر البالغ.
اةتقلئع مل عرضتهل صل بل اةبالغ
 ١-٢دخلات صااا بة الاابالغ الاادامنرك  ٢٥أيلوع /ابتمرب  ٢٠١4دون واثئااغ اامحر صاااحلة
وطلبت اللجاوء بعاد لا عربعاة أمم ،ماع أوجهاا( .)١و  3١ا ار/ماار  ،٢٠١٥قاررت دائارل
اهلجرل الدمناركية نقل أوج صا بة البالغ إم الساويد ووجا الئحاة دبلان الثالثاة( .)٢وأياد للا
طعون الالجئني الادمناركي هاالا القارار  ٢٢نيساان/أبريل  .٢٠١٥و  ٢١أمر/ماايو ،٢٠١٥
نوقل أوج صا بة البالغ إم السويد.

 ٢-٢و  ٥تش ا ارين األوع/أكت ا اوبر  ،٢٠١٥عنا اادما كانا اات صا ااا بة الا اابالغ ا ااامالً شا ااهرها
الساد  ،رفضت دائرل اهلجارل طلا اللجاوء الاالي قدمتاه .وا اتأنمحت صاا بة الابالغ هاالا القارار أماام
لل طعون الالجئني ،مقكدل أ ا ختشى أن تقتلها أ ارهتا بساب أواجهاا اراً دون موافقاة أ ارهتا
عام  )3(٢٠٠7وا تماع أن تتعرض ابنتها لتشويه أعضائها التنا لية إن مت تر يلها إم بونتالند.

 3-٢و  ٢شااباط/فرباير  ،٢٠١٦رفااض لل ا طعااون الالجئااني طعاان صااا بة الاابالغ وأماار
ب يلها إم الحوماع ،دون اإلشارل إم منطقة .ددل .واعتارب اللا أن بياا ت صاا بة الابالغ
متضاربة وتمحتقر إم املحداقية ،ال يما فيما يتعلغ برد فعل والدها عنادما بل اه خارب أواجهاا اراً
ع ا ااام  ،)4(٢٠٠7وكو ا ااا م ث ا اات بونتالن ا ااد ا ا ا ع ا ااام  ٢٠١4رت ا ااد م ا ااادرل أوجه ا ااا

__________

()١
()٢
()3
()4
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ومل حتاادد صااا بة الاابالغ كيااف أو م ا أتااى أوجهااا إم الاادامنرك ليلتحااغ وااا بعااد أن كااان فيمااا يباادو مقيم ااً
السويد منال عام .٢٠٠7
توفر الئحة االحتاد األورويب ( ٢٠١3/٦٠4الئحة دبلن الثالثة) الية لتحديد أي بلد يتحمال مساقولية النظار
طل للحماية الدولية مقدم إ دى الدوع األعضاء من مواطن بلد اثلس أو من شخص عدمي اجلنسية.
ا تناداً إم قرار لل طعون الالجئني املقرخ  ٢شباط/فرباير  ،٢٠١٦ت وجات صاا بة الابالغ  ،٢٠٠7اراً
ودون موافقة أ رهتا ،برجل من عشريل أدىن مرتبة.
وفقاً لقرار لل طعون الالجئني املقرخ  ٢شباط/فرباير  ،٢٠١٦كانات صاا بة الابالغ قاد كارت مان ي قبال
أمااام دائاارل اهلجاارل عن والاادها ضااروا ع مااة ط اواع اللياال وهاادد بقتاال أوجهااا عناادما بل ااه خاارب أواجهااا .ل نهااا
كاارت لل ا طعااون الالجئااني أ ااا ا توج ا ت ترفتهااا ملاادل شااهر ،وكاناات مربوطااة بس اريرها وتتعاارض للضاارب
عدال معدنية على رجليها.
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عا ااام  . ٢٠٠7وال ا اال الل ا ا أن صا ااا بة الا اابالغ عاشا اات موطنها ااا المح ا ا ل ما اان ٢٠٠7
إم  ٢٠١4دون مواجهااة أي م يااد ماان االنتقااام .وفيمااا يتعلااغ ةطاار خضااوع ابنااة صااا بة الاابالغ
قساراً لتشااويه أعضااائها التنا االية ،اعتمااد الل ا علااى تقرياار دائاارل اهلجاارل بشااأن تشااويه األعضاااء
التنا لية لإل ث الحوماع( ،)٥الالي يمحيد عن هااله املمار اة .ظاورل ووجا القاانون مجياع
أحن اااء الح ااوماع ومي اان ليمه ااات أن يتجن ااش خض ااوع بن اااهتن لتش ااويه أعض ااائهن التنا االية دون
موافقتهن ،ال يما بونتالند.
 4-٢وملااا كااان ال اااوأ الطعاان قارار للا طعااون الالجئااني النظااام القضااائي الاادمناركي،
فإن صا بة الابالغ تشاري إم أن ابل االنتحااف احمللياة قاد ا اتونمحدت .وتضايف صاا بة الابالغ
بعد عندما أصدرت دائرل اهلجارل قرارهاا ،ومان مث فاإن مساألة تعرضاها
أن ابنتها مل ت ن قد ولدت و
خلطر تشويه أعضائها التنا لية خضعت لتقييد هيئة وا دل فقط هي لل طعون الالجئني.
اةشكتى
 ١-3تاادعي صااا بة الاابالغ أن قااوب ابنته ااا ووج ا امل اواد  ١و ٢و 3و ١9ماان االتمحاقي ااة
ااتونته إن مت تر يلهااا إم الحااوماع أل ااا قااد تعاارض لتشااويه أعضااائها التنا االية( .)٦وتاادعي أن
مباادأ عاادم اإلعااادل القسارية واجا التطبيااغ ووجا االتمحاقيااة وتتجاااوأ ااثره احلاادود اإلقليميااة
االت من قبيل تشويه األعضااء التنا الية لاإل ث .وتشاري صاا بة الابالغ إم أن اللجناة املعنياة
قااوب اإلنسااان وجلنااة مناهضااة التعااالي واللجنااة املعنيااة لقضاااء علااى التمييا ضااد املارأل قااررت
لمحعل أن ااثر معاهداهتا املختلمحة تتجاوأ احلدود اإلقليمية فيما يتعلغ االت ال يل(.)7
 ٢-3وتاادعي صااا بة الاابالغ أ ااا ،بوصاامحها أمااً و ياادل ،لاان تسااتطيع حتماال الضا وط االجتماعيااة
و اية ابنتها من تشويه أعضائها التنا لية بلاد تتعارض فياه  9٨املائاة مان النسااء هلااله املمار اة.
وتال اال صااا بة الش ا وى أن لل ا طعااون الالجئااني اختااال ق اراره ا ااتناداً إم تقرياار دائاارل اهلجاارل عاان
تشاويه األعضاااء التنا االية لااإل ث الحااوماع ( ،)٢٠١٦الااالي رأت فيااه أن ماان املم اان أال ختضااع
المحتيااات للختااان إن عارضااته األم (الحاامححة  .)٨بيااد أ ااا تال اال أيض ااً أن التقرياار اتااه يشااري إم أن
األم إن مل ت ن قوية وا ي محي للوقوف ضد إرادل النسااء األخارمت ،فإ اا قاد تستسالد للضا ط أو قاد
يطبااغ أفاراد األ اارل هاااله املمار ااة عنااد تياوااا عاان بيتهااا (الحاامححة  .)١٠وتضاايف صااا بة الاابالغ أن
__________

()٥

انظار

Denmark, Ministry of Immigration, Integration and Housing, “South central Somalia: female

genital mutilation/cutting: thematic paper — country of origin information for use in the asylum
)process” (January 2016

()٦
()7
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 .determinationمتااال علااى املوقااع الشااب ي التااا

https://www.nyidanmark.dk/ :

.NR/rdonlyres/D011EB99-7FB6-4693-921A-8F912F4079CB/0/female genital mutilationnotat2016.pdf
وياارد التقرياار أن انم ااان النساااء أن يقااني بناااهتن ماان ار ااة تشااويه/ب أعضااائهن التنا االية وتااتم ن بعااض
النساء من ل  .بيد أن ل يعتمد كثرياً على شخحية األم وعلى ما إ ا كانت ملت مة وا ي محي للوقاوف ا م
ضااد تشااويه/ب األعضاااء التنا االية لااإل ث ومااا ي ت ا علااى ل ا ماان ض ا ط نمحسااي قااوي ،ماان أف اراد األ اارل
والتم ااع عل ااى ااد ا اواءا (الح اامححة  .)٨ويوال اال أيضا ااً أن ام اان األه ااد لنج ااال األم أن ت ااون ل ااديها قناع ااة
شخح ااية قوي ااة عن ابنته ااا ينب ااي أال ختض ااع هل اااله املمار ااة ،وي تس ااي مس ااتواها التعليم ااي ومرك ه ااا االجتم اااعي
وانتمايفها الثقا أو اجل را أيضاً أدية ملمو ة ،وإن كانت ص ريلا.
ال حتدد صا بة البالغ أي نوع من تشويه األعضاء التنا لية لإل ث تدعي أن ابنتها تتعرض له.
تشري صا بة البالغ إم قرار اللجنة املعنية لقضاء على التميي ضاد املارأل بشاأن قضاية م .ن .ن .ضاد الادامنرك
(.)CEDAW/C/55/D/33/2011
3
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ظر تشويه األعضاء التنا لية لإل ث ال يونمحال املمار ة العملية رتد التشريعات الا تانص علياه
قانون الحوماع وبونتالند .وتضيف أ ا هاي نمحساها تعرضات لتشاويه أعضاائها التنا الية ان
الساد ة وأ ا عانت من االضطهاد الحوماع بسب أواجها السري ومل تستطع التماا احلماياة
ماان الساالطات لتمااع يهاايمن عليااه الااالكور .وأخ ارياً ،تش اري صااا بة الاابالغ إم اموقااف ممحوضااية
األم ااد املتح اادل الس ااامية لش ااقون الالجئ ااني بش ااأن عملي ااات الع ااودل إم جن ااوب وو ااط الح ااوماعا
( يران/يونيااه  ،)٢٠١4الااالي ثاات فيااه املمحوضااية الاادوع علااى االمتناااع عاان إعااادل أي شااخص
قسرمً إم جنوب وو ط الحوماع (المحقرل .)٢٠
 3-3وتاالكر صااا بة الاابالغ أن املاادل  ١9ماان االتمحاقيااة تلا م الاادوع األطاراف ماياة األطمحاااع ماان
أي أ ى أو عنف .ولدى القيام بالل  ،ا أن أتخال دائماً االعتبار املحال المحضلى للطمحل.
 4-3وت اادعي ص ااا بة ال اابالغ أن ابنته ااا تعرض اات للتمييا ا  ،و لا ا انته اااك للم ااادل  ٢م اان
االتمحاقية ،ألن قضيتها مل يعاجلها وى لل طعاون الالجئاني دون أي إم انياة للطعان .وتادعي
صااا بة الاابالغ أن ل ا عائااد ل ااون ابنتهااا وولاادت الاادامنرك ألم صااوماليةا فلاان يتعاارض أي
طمحل اخر مولود الدامنرك ملثل هاله احلالة من عدم توفر ضما ت احملاكمة العادلة.
 ٥-3وتال ل صا بة البالغ أن لل طعون الالجئاني مل ياورد أي إشاارل إم اتمحاقياة قاوب
الطمحل قراره.
مال ظلت اةااةل اةطرف بشأن م بتة ل اةبالغ اأسسه املتضتع ل
 ١-4تبلغ الدولة الطرف اللجنة ،مال ظاهتا املقرخة  ١٦اب/أتسط  ،٢٠١٦عن قرار
لل طعون الالجئاني املاقرخ  ٢شاباط/فرباير  ٢٠١٦ا اتوعيض عناه  ١4ا ار/ماار ٢٠١٦
اادد في ااه ه ااالا األخ ااري عن ص ااا بة ال اابالغ وابنته ااا ا ا تر يلهم ااا إم
بق ارار جدي ااد للمجل ا
بونتالنااد  -وهااو م ااان نشااأل صااا بة الاابالغ  -ولااي أي جا ء اخاار ماان أجا اء الحااوماع .ومااع
ل ا  ،وعلّقاات املهلااة ال منيااة تر يلهمااا ضااوء طل ا اللجنااة املتعلااغ ختااا تاادابري مققتااة (انظ ار
المحقرل  ٢-١أعاله).
 ٢-4وتبلغ الدولة الطرف اللجنة عن املاادل (٥3أ) مان قاانون األجانا الادمناركي تانص علاى
أن قرارات دائرل اهلجرل توستأنف تلقائياً لدى لل طعون الالجئني ،إال إ ا اعتورب من الواضح أن
الطل ال يساتند إم أي أ اا  .وللا طعاون الالجئاني هيئاة شابه قضاائية مساتقلة توعتارب وثاباة
املااادل  4٦ماان توجيااه الل ا األورويب 2013/32/EU
 .مااة أو هيئااة قضااائية ملع ا املقحااود
بشأن اإلجراءات املو دل ملنح احلماية الدولية و حبها .ويوش ط من رئي الل و ئا رئيساه
أن ي ااو قاض اايني وم اان األعض اااء اآلخا ارين أن ي ون اوا  .ااامني يعمل ااون اإلدارل املرك ي ااة ل ااوأارل
اخلارجيااة أو وأارل اهلجاارل واإلدماااج واإل ا ان .وتعااني اللجنااة التنمحياليااة للمجل ا أعضاااء الل ا
بناءً على ترشيح من إدارل احملاكد الدمناركية ( الة القضال) أو الل الدمناركي لالجئني ووأير
اخلارجيااة ووأي اار اهلج اارل واإلدماااج واإل ا ان ( ال ااة األعضاااء اآلخ ارين) .وال مي اان ألعض اااء
الل ا ا أن يلتمس ا اوا التعليما ااات ما اان السا االطة أو املنظما ااة ال ا ا عينا ااتهد أو رشا ااحتهد وال مي ا اان
للمح مااة اخلاصااة املعنيااة إلدانااة واملراجعااة أن تااوقمحهد أو تمححاالهد عاان عملهااد (مثاال القض ااال
العاااملني احملاااكد الدمناركيااة) .والق ارارات ال ا يتخااالها الل ا ائيااة ،و لتااا ال يوجااد اابيل
لتقدمي طعن قضائي اخر.
4
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 3-4وتش اري الدولااة الطاارف إم أن امل ااادل  )١(7ماان قااانون األجان ا الاادمناركي تاانص عل ااى
إصاادار تح اريح إقامااة ألي أجنااط بناااءً علااى طلبااه إن كااان يسااتو شااروط اتمحاقيااة عااام ١9٥١
اخلاصاة بوضاع الالجئاني .وعماالً ملاادل  )٢(7مان قاانون األجانا  ،وميانح األجناط أيضااً تحاريح
إقامة إن كان معرضاً خلطر اإلعدام أو التعاالي أو اوء املعاملاة بلاده األصالي .ويعتارب للا
طع ااون الالجئ ااني أن ش ااروط إص اادار ت اارخيص إقام ااة ووجا ا امل ااادل  )٢(7م اان ق ااانون األجانا ا
توستوىف عند وجود عوامل .ددل وفردية تثبت أن ملتم اللجوء ايتعرض قيقاة خلطار اإلعادام
اع إعادته إم بلده األصلي .ويش ط قانون األجان أيضااً أن يورفاغ أي رفاض
أو التعالي
لطلبات اللجوء بقرار بشأن وجود هالا اخلطر .ولضمان أن اللا يتخاال قراراتاه وفقااً لاللت اماات
الدوليااة للدولااة الطاارف ،وضااع اللا ودائاارل اهلجارل معااً عاادداً ماان مااالكرات التمحاااهد الا تحااف
لتمححاايل احلمايااة القانوني ااة املقدمااة ووج ا الق ااانون الاادو لطااالط اللج اوء ،وال ايما ووج ا
اتمحاقي ااة ع ااام  ١9٥١اخلاص ااة بوض ااع الالجئ ااني ،واتفاقي ةةناهضا ا ةةناا وغة ة ا ة اهاه ةةرابة ة ا
املغاهلةناو اا غوبةةةناا وا ةيناو اا انيةةةاييناو اامل يضةةن،ا االتفاقيةنااأل ر ةيةةناحلما ةناقوةةب ااإليةةةا ا
احل ايتااأل ا ين ،والعهد الدو اخلاص حلقوب املدنية والسيا ية.
 4-4وتشامل اإلجاراءات املتخاالل أماام للا طعاون الالجئاني جلساة ا اتماع شامحهية يوسامح
فيهااا مللااتم اللجااوء بتقاادمي إفااادل والاارد علااى األ اائلة .وتسااتند ق ارارات الل ا إم تقياايد فااردي
و.ادد للحالاة املعنيااة .وتوقاياد بيااا ت ملاتم اللجااوء املتعلقاة أل ا الا ا ااتند إليهاا طلا
اللجااوء ضااوء مجيااع األدلااة ات الحاالة ،وااا ل ا مااا هااو معااروف عاان الظااروف بلااده
األصلي .و هالا الحدد ،يقوم الل جبمع معلومات أ ا ية شاملة عن الة قوب اإلنسان
البلااد األصاالي ،مثاال مااا إ ا كااان هناااك منااط اثباات النتهاكااات صااارخة ومنتظمااة( .)٨ويضاامن
الل إاثرل مجيع وقائع القضية املطرو ة ويتخال قراره بدرا ة أدلة ملتم اللجوء والشاهود وتاري
لا ماان األدلااة املقدمااة إليااه .وتشااري الدولااة الطاارف إم أن علااى ملااتم اللجااوء أن يقاادم هاااله
املعلومااات علااى النحااو املطلااوب للباات فيمااا إ ا كااان طلبااه يقااع ضاامن نطاااب املااادل  7ماان قااانون
األجانا  .ولااالل يقااع علااى ملااتم اللجااوء أن يثباات ا ااتيمحاء شااروط ماانح اللجااوء .و اايحاوع
اللا توضايح أ ااباب عادم االتساااب أو اإل اقاط احلااالت الا ت اون فيهااا بياا ت ملااتم
اللج ااوء خ ااالع اإلج اراءات ت ااري متس ااقة أو تتخلله ااا إ ااقاطات .ت ااري أن ع اادم اتس اااب البي ااا ت
املتعلقااة بعناصاار اهااة ماان األ ا املسااتند إليهااا ملاانح اللجااوء قااد يضااعف محااداقية ملااتم
احلس اابان تمحس ااري مل ااتم اللج ااوء ألوج ااه ع اادم
اللج ااوء .و ه اااله احل اااالت ،اايأخال الل ا
االتساااب املااالكورل ووضااعه اخلاااص ،مثاال اانه أو خلمحيتااه الثقافيااة أو إملامااه لق اراءل وال تاب ااة أو
وضعه كضحية تعالي  ،مجلة أمور أخرى.
 ٥-4ولل ا طعااون الالجئااني مسااقوع لااي فقااط عاان النظاار املعلومااات املتعلقااة لوقااائع
احملددل للقضية ،بل أيضاً عن تقدمي املعلومات األ ا اية الضارورية ،واا يشامل املعلوماات املتعلقاة
حلال ااة البل ااد األص االي ملل ااتم اللج ااوء أو بل ااد جلوئ ااه األوع .ول ااالل ال اارض ،ميلا ا اللا ا
__________

()٨
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تشري الدولاة الطارف إم أن املعلوماات األ ا اية و ماع مان محاادر مبتلمحاة ،واا لا املوقاع الشاب ي ملمحوضاية
األمد املتحدل السامية لشقون الالجئني ،وشب ة املعلومات األوروبية عن البلاد األصالي ،ووأارل الشاقون اخلارجياة
الدمناركية ،وشعبة املعلومات املتعلقة لبلاد األصالي التابعاة لادائرل اهلجارل الدمناركياة ،وللا الالجئاني الادمناركي،
ومنظمة العمحو الدولية ،ومنظمة هيومن رايت ووتش ،وتريها من املنظمات الدولية حلقوب اإلنسان.
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لموعة شاملة من املعلومات األ ا ية العامة عن الوضع السائد البلدان ال تستقبل الدامنرك
وحتداث هاله املعلومات تمرار.
منها طالط اللجوء ،وا فيها الحوماع( .)9و
 ٦-4وتال اال الدولااة الطاارف أن اللجنااة أكاادت تعليقهااا العااام رقااد  )٢٠١١(١3بشااأن
غ الطمحل التحرر من مجيع أش اع العناف أن الادوع األطاراف مل ماة ووجا املاادل  ١9مان
االتمحاقية ظر ومنع ومواجهة مجيع أشا اع العناف البادين ضاد األطمحااع (المحقارل (١١أ)) ،واا
ل ا املمار ااات الضااارل مثاال تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث .و ملثاال ،حت اس اللجن اة املعنيااة
لقضااء علااى التمييا ضااد املارأل توصاايتها العامااة رقااد  )٢٠١4(3١املشا كة مااع التعليااغ العااام
رقااد  )٢٠١4(١٨للجنااة قااوب الطمحاال بشااأن املمار ااات الضااارل الدولااة الطاارف عل اى اعتماااد
ت اادابري تشا اريعية للتح اادي بمحعالي ااة للممار ااات الض ااارل والقض اااء عليه ااا .وينب ا اي هل ااا أن تض اامن
اع اف التشريعات والسيا ات املتحلة هلجرل واللجوء ةطر خضوع النساء ملمار ات ضارل أو
تعرضهن لالضطهاد نتيجاة هلااله املمار اات كأ اباب ملانحهن اغ اللجاوء .وينب اي أيضااً النظار،
عل ا ااى أ ا ااا ك ا اال ال ا ااة عل ا ااى ا ا ادل ،ت ا ااوفري احلماي ا ااة ألي قري ا ا ا يراف ا ااغ المحت ا ااال أو امل ا ا ارأل
(المحقرل (٥٥م)) .وعالول على لا  ،جبا علاى الادوع األطاراف ،متشاياً ماع تعلياغ اللجناة العاام
رقااد  )٢٠٠٥(٦بشااأن معاملااة األطمحاااع تااري املحااحوبني واملنمححاالني عاان ويهااد خ اارج بلاادهد
األصالي ،أال تر ّ ال األطمحااع إم بلاد توجاد فياه أ اباب قيقياة تادعو إم االعتقااد بوجاود خطار
قيقااي عن يتعرض اوا لضاارر ال مي اان جااربه ،مثاال تل ا املنحااوص عليهااا املااادتني  ٦و 37ماان
االتمحاقية ،واء البلد الالي اري ا ل إلياه الطمحال أو أي بلاد قاد يور ا ال إلياه وقات ال اغ.
وينب ااي تقياايد هااالا اخلطاار بطريقااة تراعااي الساان ون اوع اجلاان  .لااالل  ،تاادعي الدولااة الطاارف أن
االتمحاقيااة لاان يوعتاارب أ ااا قااد انتوه اات إال إ ا كااان الطمحاال اايتعرض خلطاار ضاارر قيقااي ال مي اان
ااع تر يلااه .وينب اي أن ي ااون هاالا هااو املبادأ التااوجيهي احلااالت املتعلقااة بطارد فتااال
جاربه
عندما يودعى أ ا تتعرض لتشويه أعضائها التنا لية عند عودهتا إم بلد من البلدان.
 7-4وحتتج الدولاة الطارف عن صاا بة الابالغ مل تثبات وجاود دعاوى لااهرل الوجاهاة أل اا مل
اااع
تقادم أدلاة كافياة تثباات ادعاءهاا عن ابنتهاا ااتتعرض خلطار ضارر قيقااي ال مي ان جاربه
تر يله ااا إم بونتالن ااد ،ول ااالل  ،ينب ااي اعتب ااار ادعائه ااا ت ااري مقب ااوع ووج ا ا امل ا اادل (7و) ما اان
الربوتوكوع االختياري.
 ٨-4وتال اال الدولااة الطاارف أن صااا بة الاابالغ مل تقاادم أي معلومااات جدياادل و.ااددل عاان
التها فيما عدا تل الا ابغ تقادميها إم للا طعاون الالجئاني وتقييمهاا مان جانباه .ودادد
الل ا مااا إ ا كاناات البيااا ت متما ا ة ومتسااقة .و هاااله القضااية ،ضااعمحت املحااداقية العامااة
لحاا بة الابالغ إم ااد كباري ألن اللا رفااض األ اباب الا قاادمتها لطلا اللجاوء بالريعااة أن
روايتها تبدو ممحربكة هلاله املنا بة نقاط أ ا ية وأن بيا هتا تري متسقة.
 9-4وخلااص اللا  ،قاراره الحااادر  ٢شااباط/فرباير  ،٢٠١٦إم أن صااا بة الاابالغ مل
اااع تر يلهااا إم بونتالنااد.
عاال ماان احملتماال أن ابنتهااا ااتتعرض لتشااويه أعضااائها التنا االية
وشاادد الل ا علااى املعلومااات األ ا ااية املتا ااة عاان احلالااة العامااة لتشااويه األعضاااء التنا االية
__________
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لإل ث تل املنطقة ،ال يما إم انية وقاياة األمهاات لبنااهتن مان التعارض لتشاويه أعضاائهن
التنا لية .ولالل  ،خلص الل إم أن خوف صاا بة الابالغ ال مي ان أن ياربر اللجاوء ووجا
قانون األجان الدمناركي.
 ١٠-4وتال ل الدولة الطرف أن املسألة احلاهة على احمل هاي ماا إ ا كانات صاا بة الابالغ
مسااتعدل حلماي ااة ابنته ااا ماان التع اارض لتش ااويه أعضااائها التنا االية وق ااادرل علااى ل ا وقاوم ااة أي
ض وط .تملة من األقارب أو التمع احمللي بحمحة عامة .و هالا الحادد ،حملات صاا بة الابالغ
إم خوفها من أن تقاوم خالتهاا بتشاويه ابنتهاا .وحتاتج الدولاة الطارف عن صاا بة الابالغ مل تقادم
حلة أو .اددل عان خوفهاا مان أن تتعارض ابنتهاا لتشاويه أعضاائها التنا الية .ويتباني
معلومات ممح ا
ماان إفااادات صااا بة الاابالغ أ ااا وأوجهااا يعارضااان كالدااا تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث.
وتال ل الدولة الطرف أيضااً أن صاا بة الابالغ تاادرت الحاوماع عاام  ،٢٠١4وتادعي أ اا
فعلاات ل ا لتجن ا ت واهااا قس اراً ،و ااافرت إم إثيوبيااا مث إم أورو وساااعدل أوجهااا .ولااالل
يبادو أ ااا امارأل مسااتقلة تتمتاع بقااول شخحااية كبااريل ويومحا ض أ اا اات ون قااادرل علااى مقاومااة أي
ض وط اجتماعية و اية ابنتها من تشويه أعضائها التنا لية(.)١٠
 ١١-4وتال ال الدولاة الطاارف أن صاا بة الابالغ اعتماادت علاى التقاارير الا تشاري إم احلالااة
و ط وجنوب الحوماع ،ال جاء فيها أن  9٠إم  99املائة من الس ان اإل ث تعرضان
لتشا ااويه أعضا ااائهن التنا ا االية .تا ااري أن تل ا ا التقا ااارير ال متا اات بحا االة لقضا ااية احلاليا ااة .وتمحيا ااد
اإلرشادات املتعلقة ملعلومات القطرية الحادرل عن وأارل الداخلية اململ ة املتحادل شاباط/
فرباياار  )١١(٢٠١٥أن تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث ال وميااار علااى نطاااب وا ااع ومتسااغ
بونتالنااد كمااا هااو احلاااع و ااط وجنااوب الحااوماع .كااالل  ،إن املمار ااة .ظااورل بونتالنااد.
وي اارد نمحا ا اإلرش ااادات أن منظم ااة األم ااد املتح اادل للطمحول ااة (اليونيس اايف) تمحي ااد عن ا اوادث
تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث تباادو ايمحاااض صااوماليالند وبونتالنااد وأن  7٥املائااة
ماان المحتيااات الاااليت ت ا اول أعمااارهن بااني  ١٠اانوات و ١4اانة هاااتني املنطقتااني مل يتعرضاان
ااني تعرض اات لااه  9٨املائ ااة اان أعمااارهن  ١٥فم ااا ف ااوب.
لتشااويه أعض ااائهن التنا االية،
وعااالول علااى ل ا  ،يمحيااد تقرياار بعثااة لتقحااي احلقااائغ إم نااريويب كينيااا ،ومقديشااو وهرتيسااا
يران/يونياه  ،٢٠١٢أن درا اة
وبو ا و الحوماع ،نشرته وكالة اهلجرل السويدية ليمحو
ا تقحاائية أوجرياات عااام  ٢٠١٠تااروي وبو ا ااو  -الا تنحادر منهااا صااا بة الاابالغ -
ايمحاااض عااام
تبااني ت يارياً املواقااف إأاء تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث ،وهااو مااا انع ا
ماان  ٨٥املائااة عااام  ٢٠٠4إم  7٢املائااة عااام  .٢٠١٠و وكاار التقرياار نمحسااه أن
اوادث اختطاااف اجلاادات حلمحيااداهتن لتشااويه أعضااائهن التنا االية مل يعااد يااتد اإلبااالغ عنهااا
بو ا ااو الا ا يبل ااغ ع اادد
بونتالن اادا فه اااله املمار ااة أكث اار ش اايوعاً املن اااطغ الريمحي ااة ،ول ااي
ا ا  7٠٠ ٠٠٠نسمة وهي أكرب مدينة املنطقة.
__________

هالا الحدد ،تالكر صا بة البالغ قرار احمل مة األوروبية حلقوب اإلنسان املاقرخ  ٨ا ار/ماار  ٢٠٠7بشاأن
()١٠
قضية كولن وأأكاأيط ضد السويد (الطل رقد .)٢٠٠٥/٢3944
( )١١انظار United Kingdom Home Office, “Somalia: women fearing gender-based harm and violence”,
.Country Information Guidance, February 2015
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 ١٢-4وفيم ااا يتعل ااغ دع اااء ص ااا بة ال اابالغ أن الل ا مل يش اار إم االتمحاقي ااة ،تال اال الدول ااة
الطرف أن عدم إشارل الل صرا ة إم االتمحاقية ال يعب أنه مل أيخالها احلسبان .وتشاري إم
أن الل ا أيخااال احلساابان االتمحاقيااة وكااالل املعاهاادات الدوليااة األخاارى ات الحاالة بوصاامحه
ل عنحراً اهاً درا ة طلبات اللجوء ال تشمل أطمحاالً.
 ١3-4وفيم ااا يتعل ااغ حلال ااة األمني ااة العام ااة الح ااوماع ،تال اال الدول ااة الط اارف أن ص ااا بة
البالغ ا تشهدت بقضية ر .ه .ضد الساويد( )١٢أماام احمل ماة األوروبياة حلقاوب اإلنساان بشاأن
عودل امرأل إم مقديشو ،ولي بونتالند ،ومن مث فإ ا ال تنطبغ هاله القضية.
 ١4-4وتال اال الدول ااة الط اارف أيض ااً أن الس اوابغ القض ااائية لل ا طع ااون الالجئ ااني تب ااني أن
لهااور أ ااباب جدياادل للجااوء مقدمااة بعااد صاادور ق ارار دائاارل اهلجاارل ال يااقدي تلقائي ااً إم إ الااة
القض ااية إم دائ اارل اهلج اارل إلع ااادل النظ اار فيه ااا عل ااى املس ااتوى االبت اادائي .فمحا اي معظ ااد احل اااالت،
ال توطل ا اإل الااة ألن نم ااان الل ا أثناااء جلسااة ا ااتماعه أن يقاايد املعلومااات اجلدياادل علااى
أ ا مستنري متاماً .وعادل ماا يوعااد إ الاة القضاية إم دائارل اهلجارل إن قوا ّدمت معلوماات جديادل
الة إدخاع ت يريات على األ القانونية الا اعتواربت
عن البلد األصلي مللتم اللجوء أو
أ ا ااية للب اات القض ااية .و إلض ااافة إم ل ا  ،دض اار جلس ااات الل ا ث اال ل اادائرل اهلج اارل.
ولالل  ،تنظر دائرل اهلجرل فيما إ ا كانت هناك أ باب ملنح اللجوء قبل أن يتوصل لل طعون
الالجئاني إم قارار بشااأن قضااية معيناة .وعااالول علااى لا  ،ال يوجاد االتمحاقيااة أي ااد مياانح
غ الطعن احلاالت املشاوة هلاله احلالة.
 ١٥-4وتقكااد الدولااة الطاارف أن ابنااة صااا بة الاابالغ مل تتعاارض ألي نااوع ماان التميي ا بسااب
عرقها أو عرب والديها أو لو د أو جنسهد أو دينهد أو تري ل من األوضاع ال من شأ ا أن
تربر انتهاك املادل  ٢من االتمحاقية.
رع لت صل بل اةبالغ ع ى مال ظلت اةااةل اةطرف
 ١-٥ت اادعي ص ااا بة ال اابالغ ،تعليقاهت ااا املقرخ ااة  ١4ك ااانون األوع/ديس اامرب  ،٢٠١٦أن
ا تجاااج الدولااة الطاارف بعاادم كمحايااة األدلااة إلثبااات خطاار التعاارض لضاارر ال مي ان جااربه ي ارتبط
ارتباط ااً وثيق ااً أل ا ا املوض ااوعية .وتال اال ص ااا بة ال اابالغ أ ااا ااتوعاد م اع ابنته ااا إم بل ااد مل
يحدب على االتمحاقية ولن تتمتع فيه ال هي وال ابنتها عي اية ،و ل انتهاك للمادل  ١من
االتمحاقية ،ألن ابنتها طمحلة.
 ٢-٥وتدعي صا بة البالغ أن املادل  3من االتمحاقية تمحرض الت اماً على الدوع األطاراف عال
تتحرف إال وفقااً للمحاال المحضالى للطمحال .فعلاى ابيل املثااع ،إن كارت أم أ اا اتأخال ابنتهاا
إم الحوماع لتشويه أعضائها التنا لية ،فإن الدولة الطرف ت اون مل ماة نبعااد الطمحلاة عان أمهاا
رصاً على محاحلها المحضلى.
 3-٥وتدعي صا بة البالغ أن ار ة تشويه األعضااء التنا الية لاإل ث ال تا اع متجاالرل
التمع رتد أ ا .ظورل صوماليالند وبونتالند ورتد أن دوثها بونتالند قد ي ون أقل منه
__________

( )١٢انظاار احمل مااة األوروبيااة حلقااوب اإلنسااان ،ر .ه .ضااد السااويد (الطل ا رقااد  ،)٢٠١4/4٦٠١الق ارار الح ااادر
 ١٠أيلوع /بتمرب .٢٠١٥
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صااوماليالند .ولااالل فااإن اخلطاار قااائد .واملسااألة املطرو ااة هااي مااا إ ا كاناات صااا بة الاابالغ
ت ون قادرل على احلحوع على احلماية الالأمة من هاله املمار ة الضارل إن جرى تر يلهاا هاي
وابنته ااا .ومل ااا كان اات الق اوانني ال تون امح ااال بونتالن ااد ،ف ااإن احلماي ااة م اان تش ااويه األعض اااء التنا االية
لااإل ث قليلااة جااداً أو منعدمااة املمار ااة العمليااة .وال مي اان ألم عا ء ايااة ابنتهااا علااى ماادار
الساعة كما ال مي نها منع هاله املمار ة أن تونمحاال تياوا .وتشري صاا بة الابالغ إم أن للا
طعاون الالجئاني مانح ،قارار ماقرخ  ٢7ا ار/ماار  ،٢٠١4اللجااوء ألم و يادل مان الحااوماع
علااى اف ا اض أ ااا لاان تسااتطيع مقاومااة الض ا وط االجتماعيااة لتشااويه األعضاااء التنا االية البنتهااا.
وعلى الرتد من أن صا بة الابالغ مل تمحارد اجلادل أو تريهاا مان األقاارب علاى أ اد ان دتمال أن
يرت باوا تشااويه األعضاااء التنا االية األنثويااة عنااد عودهتمااا ،فااإن الضا ط قااد أييت أيضااً ماان أعضاااء
اخرين التماع احمللاي وأفاراد التماع الحاوما ك ال .وتادعي صاا بة الابالغ أن للا طعاون
الالجئني ينب ي أن مينحها احلماية علاى هاالا األ اا  .وإفاادل الدولاة الطارف عن املساألة احلاهاة
هااي معرفااة مااا إ ا كاناات صااا بة الاابالغ مسااتعدل حلمايااة ابنتهااا ماان تشااويه أعضااائها التنا االية
وقااادرل علااى ل ا وا ااتنتاج أ ااا تباادو اام ارأل مسااتقلة تتمتااع بقااول شخحااية كبااريلا جااة مل تااتد
إاثرهتا أثناء جلسات الل و لتا مل تتم ن صا بة البالغ من الطعان فيهاا .وتضايف صاا بة
الاابالغ أن إ حاااءات اليونيساايف ال ا كرهتااا الدولااة الطاارف (انظاار المحقاارل  )١١-4تسااتند إم
درا ة ا تقحائية ،ولالل فإن األرقام تري موثوقة.
 4-٥وتقك ااد ص ااا بة ال اابالغ أن ق ارار لل ا طع ااون الالجئ ااني امل ااقرخ ش ااباط/فرباير  ٢٠١٦مل
اد اتاه انتهاكااً .و إلضاافة إم لا ،
يتضمن أي إشاارل إم االتمحاقياة ،األمار الاالي يشا ل
فإن قائمة املعاهدات الدولية ات الحلة على املوقع الشب ي لدائرل اهلجرل ال تشمل االتمحاقية.
 ٥-٥وهااي تاارى أن الدولااة الطاارف مل مااة وراعااال املحااال المحضاالى للطمحلااة عنااد اختااا قرارهااا.
وتدعي أن احمل مة األوروبية حلقاوب اإلنساان رأت أن تر يال نسااء و يادات إم الحاوماع بادون
شب ة من الالكور تنته االتمحاقية األوروبية حلقوب اإلنسان بسب احلالة األمنية العامة.
 ٦-٥وت ااالكر ص ااا بة ال اابالغ أن اللجن ااة ينب ااي أال اتس اامحا للدول ااة الط اارف بتح ااحيح قا ارار
صااادر عاان لل ا طعااون الالجئااني وأن عليهااا أن تنظاار فيمااا إ ا كااان الق ارار الحااادر شااباط/
فرباير  ٢٠١٦ينته االتمحاقية.
 7-٥وت اارر صااا بة الاابالغ ادعاءهااا فيمااا يتعلااغ بعاادم إم انيااة الطعاان .وتقااوع إ ااا مل تتلااغ
دعاول حلضاور جلساة ا اتماع جديادل رتاد أن للا طعاون الالجئاني أعااد فاتح القضاية ،ل نهاا،
بدالً من ل  ،تلقت القرار اجلديد دون أن تواتال هلا فرصة الطعن فيه.
مع تملت إضلف ل من اةطرفني
 -٦تشااري الدولااة الطاارف ،مال ظاهتااا املقرخااة  ٢ا ار/مااار  ،٢٠١7إم أن صااا بة الاابالغ
وابنتهااا مل حتضارا مركا اإلياواء املخحااص هلمااا علااى الاارتد ماان أن للا طعااون الالجئااني علااغ احلااد
ال ا مب مل ادرهتمااا إم أن تتوصاال اللجنااة إم ق ارار بشااأن القضااية .و  7شااباط/فرباير  ،٢٠١7اتحاال
الل بدائرل اهلجرل واملرك الاوطب ليجانا لال تمحساار عان م اان وجاود صاا بة الابالغ وابنتهاا.
وأخ ااربت كلت ااا الوك ااالتني الل ا ع م ااا ال تعرف ااان م ااان وج ااود ص ااا بة ال اابالغ وابنته ااا .وأش ااارت
الشرطة ال قاً إم أ ا اعتربت أ ما تاادرات الادامنرك .و  ١٠شاباط/فرباير  ،٢٠١7اتحال اللا
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وحامي صاا بة الابالغ الاالي كار أيضااً أناه ال يعارف م اان وجاود صاا بة الابالغ .وتادفع الدولاة
الطاارف عن صااا بة الاابالغ وابنتهااا مل تعااودا خاضااعتني للواليااة القضااائية الدمناركيااة وال مي اان اعتبااار
االبن ااة ض ااحية ألي انته اااك .تم اال لالتمحاقي ااة ألن للا ا طع ااون الالجئ ااني اعت اارب أ م ااا ق ااد ت ااادرات
الاادامنرك .وتاارى الدولااة الطاارف أن الاابالغ تااري مقبااوع ووج ا املااادل  )١(١3ماان النظااام الااداخلي
للجنة أو ينب ي ،بدالً من ل  ،وقف النظر فيه ووج املادل  ٢٦من ل النظام(.)١3
 -7و  ١٠نيس ااان/أبريل  ،٢٠١7ال اال  .ااامي ص ااا بة ال اابالغ أن الدول ااة الط اارف ت ااري
قااادرل علااى إثبااات أن صااا بة الاابالغ وابنتهااا تااادرات الاادامنرك .وكو مااا تااادرات مركا اللجااوء لااي
اابباً كافي ااً لال ااتنتاج تلقائي ااً أ مااا تااادرات الاادامنرك .وعااالول علااى ل ا  ،ا وإن مل تعااودا
الدامنرك ،فإن هالا األمر لن ي ون كافياً ال تبعاد الوالية القضائية(.)١4
 -٨و  ١٨أمر/م ااايو  ،٢٠١7أك اادت الدول ااة الط اارف أن لح ااا بة ال اابالغ وابنته ااا احل ااغ
البقاااء الاادامنرك طيلااة ماادل اإلج اراءات املعروضااة علااى اللجنااة .و إلض اافة إم ل ا  ،تاانص
املااادل (4٢أ)( )١ماان قااانون األجان ا الاادمناركي علااى أن ت طااي دائاارل اهلجاارل ت اااليف الحاايانة
ومااا يلا م ماان خاادمات الرعايااة الحااحية ألي أجنااط مقاايد الاادامنرك يقاادم طلبااً للحح اوع علااى
اإلقامااة .وتقاارر دائاارل اهلجاارل بشااأن مسا ن األجنااط ومي اان أن أتمااره لبقاااء مركا إياواء .اادد.
بيد أن صا بة البالغ وابنتها تركتا م ان إقامتهما ومل تقدما طلباً للححوع على مس ن خاص.
ويتحل لل طعون الالجئني لشرطة عندما يومحتقد ألكثر مان  ١4يومااً ملتمساو جلاوء أودرجات
جل اهلجرل .وإ ا كانت الشرطة هل م ان ملتمسي اللجوء املعنيني ،ي لاغ للا
أهايفهد
طع ااون الالجئ ااني قض اايتهد .و ض ااوء م ااا تق اادم ،ت اادفع الدول ااة الط اارف ع ااا قبل اات كحقيق ااة أن
صا بة البالغ وابنتها قد تادرات الدامنرك طوعاً.
 -9و  7تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١7كررت الدولة الطرف طلبها لوقف النظر البالغ
وكالل ججها السابقة املتعلقة بعدم مقبولية البالغ .وفيما يتعلاغ جاة صاا بة الابالغ بشاأن
عاادم تحااديغ بونتالنااد علااى االتمحاقيااة ،تال اال الدولااة الطاارف أن بونتالنااد مل يوع ا ف وااا كدولااة
مساتقلة مان جانا التماع الادو وماان مث فهاي تظال منطقااة مان منااطغ الحااوماع الا صااادقت
علااى االتمحاقيااة .وعلااى أي اااع ،ال تتعلااغ املسااألة لتحااديغ علااى االتمحاقيااة وإمنااا المتثاااع هلااا.
وتقك ااد الدول ااة الط اارف أن القض ااام ال حت اااع إم دائ اارل اهلج اارل إال إ ا قوا ا ّدمت معلوم ااات أ ا ااية
جدياادل ،واألماار لااي كااالل هنااا ،وعلااى أي اااع ،ال تاانص االتمحاقيااة علااى احلااغ الطعاان
احلاااالت املشاااوة هل اااله احلالااة .وأخ ارياً ،تال اال الدول ااة الطاارف أن ص ااا بة الاابالغ ا تش ااهدت
بقضاام أخارى نظار فيهاا للا طعاون الالجئاني ومانح فيهاا اللجاوء ،ول نهاا مل تباني أوجاه تشاابه
التهااا مااع تل ا القضااام ال ا ال تنطااوي علااى عمليااات تر ياال إم بونتالنااد .وتال اال الدولااة
الطرف أن قادرل األم علاى مقاوماة الضا وط االجتماعياة ال مي ان حتديادها إال علاى أ اا تقيايد
دقيغ جداً للظروف الشخحية للحالة المحردية.
__________

( )١3تستشاهد الدولاة الطاارف بقاراري اللجناة املعنيااة قاوب اإلنسااان القاضايني بوقاف النظاار قضاي م .ر .ر .ضااد
الاادامنرك ( )CCPR/C/118/D/2440/2014وب .ن .أ .ضااد الاادامنرك ( ،)CCPR/C/118/D/2468/2014اللااالين
ا تندا إم كون م ان وجود صا البالغ كل منهما أصبح تري معروف.
هااالا الحاادد ،تشااري صااا بة الاابالغ إم أن اللجنااة املعنيااة قااوب اإلنسااان وجلنااة مناهضااة التعااالي اعتماادات
()١4
ق ارارات تاارمن فيهااا قضااام مقبولااة أو انتهاكااات للمعاهاادات ات الحاالة ،بعااد أن كااان أصااحاب البالتااات قااد
أعيدوا إم بلدا د األصلية.
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اة ضلاي ااإلوراءات املعراضل ع ى اة مبول

النظر املقبولية
 ١-١٠قباال النظاار أي ادعاااء ياارد بااالغ مااا ،يتعااني علااى اللجنااة ،وفق ااً للمااادل  ٢٠ماان
نظامها الداخلي ،أن حتدد ما إ ا كان البالغ مقبوالً ووج الربوتوكوع االختياري.
 ٢-١٠وتشااري اللجنااة إم إفااادل صااا بة الاابالغ عن قارارات للا الطعااون الاادمناركي تااري قابلااة
للطعاان ولااالل فقااد ا ااتونمحدت مجيااع اابل االنتحاااف احملليااة .ومل تع ا ض الدولااة الطاارف علااى
ل  .ومن مث ،ترى اللجنة عدم وجود أي عقبات أمام مقبولية البالغ ووج المحقارل (7ه) مان
الربوتوكوع االختياري.
 3-١٠وحت اايط اللجن ااة علما ااً دع اااء ص ااا بة ال اابالغ ا ااتناداً إم امل ااادل  ٢م اان االتمحاقي ااة أن ابنته ااا
تعرضاات للتميي ا إ مل ينظاار ش ا واها ااوى لل ا طعااون الالجئااني دون أي إم انيااة للطعاان أل ااا
وولادت الادامنرك ألم صاومالية .بياد أن اللجناة تال اال أن صاا بة الابالغ تادعي لا بطريقاة عامااة
جااداً ،دون أن تبااني وجااود صاالة بااني أصاال ابنتهااا أو أصاالها هااي وادعاااء انع ادام إج اراءات اال ااتئناف
ضد قارارات للا طعاون الالجئاني الادمناركي .ومان مث ،تعلان اللجناة أن مان الواضاح أن هاالا االدعااء
ال يستند إم أ ا ليد وأنه تري مقبوع ووج املادل (7و) من الربوتوكوع االختياري.
 4-١٠وحتاايط اللجنااة علم ااً جااة الدولااة الطاارف أن صااا بة الاابالغ مل تقاادم أدلااة كافيااة تثباات
اااع تر يلهااا إم بونتالنااد .بيااد
ادعاءهااا أن ابنتهااا ااتتعرض خلطاار تشااويه أعضااائها التنا االية
أن اللجنة ترى ،ضوء ادعاءات صا بة البالغ بشأن الظروف الا اتعاد فيهاا ،أن ادعااءات
صااا بة الاابالغ القائمااة علااى املااادتني  3و ١9ماان االتمحاقيااة قااد ودعماات وااا ي مح اي ماان األدلااة
ألتراض املقبولية.
 ٥-١٠وحتاايط اللجنااة علمااً جااة الدولااة الطاارف أن صااا بة الاابالغ وابنتهااا تعتاربان قااد تااادرات
إقليد الدولة الطرف ،ومن مث فإ ما مل تعودا خاضاعتني لواليتهاا القضاائية .بياد أن اللجناة تال ال
أن م ادرل صا بة البالغ وابنتهاا للادامنرك لارد مضااربة أل اا مل تتأكاد .و إلضاافة إم لا فاإن
أماار ال ياال الح ااادر ضااددا مااا أاع ااارمً ،وهااو مااا يع ااب أن صااا بة الاابالغ وابنته ااا مااا أالت ااا
اااع العثااور عليهمااا .لااالل  ،ال تاارى اللجنااة مااا مينعهااا ماان النظ ار هااالا
تواجهااان ال ياال
البالغ ووج املادل  )١(١3من نظامها الداخلي.
 ٦-١٠ومن مث ،تعلن اللجنة مقبولية ادعااءات صاا بة الابالغ بشاأن التا ام الدولاة الطارف عن:
(أ) تتحاارف وفق ااً ملحااال الطمحلااة المحضاالى (املااادل  3ماان االتمحاقيااة)ا (ب) تتخااال التاادابري الالأمااة
حلماية الطمحلة من مجيع أش اع العنف أو األ ى أو اإل اءل على املستوى البدين أو النمحسي.

النظر األ

املوضوعية

 ١-١١نظ اارت اللجن ااة ال اابالغ ض ااوء مجي ااع املعلوم ااات ال ا ا أات ه ااا هل ااا الطرف ااان ،وفق ا ااً
للمادل  )١(١٠من الربوتوكوع االختياري.
 ٢-١١وحتيط اللجنة علماً دعااءات صاا بة الابالغ أن تر يال ابنتهاا إم بونتالناد يعرضاها خلطار
تشاويه أعضااائها التنا االية وأن الدولااة الطاارف مل أتخااال املحااال المحضاالى للطمحلااة االعتبااار عنااد الباات
طل اللجوء الالي قدمته صا بة البالغ ،و ل انتهاك للمادتني  3و ١9من االتمحاقية.
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 3-١١و ه ااالا الح اادد ،تش ااري اللجن ااة إم تعليقه ااا الع ااام رق ااد  ،٦ال ااالي ج اااء في ااه أن ال اادوع
ال اوأ هلا أن تعيد طمحال إم بلد هناك أ باب وجيهة لالعتقاد أن فيه خطاراً قيقيااً عن يلحاغ
لطمحل ضرر ال مي ن جاربه ،واا لا علاى ابيل املثااع ال احلحار ،تلا املبيناة املاادتني ٦
و 37من االتمحاقيةا وأن هاله االلت امات املتعلقة بعدم اإلعادل القسرية تنطباغ بحارف النظار عماا
إ ا كان اات االنتهاكا اات اخلط ااريل للحق ااوب املض اامونة ووجا ا االتمحاقي ااة ص ااادرل ع اان جه ااات ت ااري
ومية أو ما إ ا كانت مقحودل أو نتيجة تاري مباشارل لمحعال أو امتنااع عان فعال .وينب اي تقيايد
ا تماااع هاااله االنتهاكااات اخلطااريل بطريقااة تراعااي الساان ونااوع اجلاان ( .)١٥ووااالا املع ا  ،تنحااح
اللجنااة عن اتراعااي الاادوع ،لاادى تقييمهااا لطلبااات الالجئااني  ...تطااور القااانون الاادو حلقااوب
اإلنسان وقانون الالجئني والعالقة القائمة بينهما ،وال يما املواقف ال اعتمدهتا ممحوضية األماد
املتحاادل لشااقون الالجئااني إطااار ار ااة ولائمحهااا املتعلقااة إلشاراف ووج ا االتمحاقيااة اخلاصااة
بوضع الالجئني لعام  .١9٥١وا بوجه خاص أن يمح اسر تعريف الالجئ كما ورد االتمحاقية
عل ااى حنا ااو يراع ااي ا اان الطمح اال وجنسا ااه وأيخا ااال االعتب ااار الا اادوافع اخلاص ااة ال ا ا ت ما اان وراء
االضااطهاد الااالي يتعاارض ل ااه األطمحاااع ،وأش ا اع هااالا االضااطهاد و لياتااه .واضااطهاد األقاار ءا
حرا واال ار ب ية ا ات الهلد الب ااءا واال ات الع اجلنساي أو با األعضااء التنا الية
و نيد الق ا
بعض من أش اع و ليات االضطهاد الالي يستهدف األطمحاع ومي ن أن يوربر منح مرك
للمرألٌ ،
الالجئ ،ال يما إ ا كانت هاله األفعااع قائماة علاى أ اد األ اباب الاواردل االتمحاقياة اخلاصاة
بوضاع الالجئااني لعاام  .١9٥١لااالل ينب اي للاادوع ،إطاار اإلجاراءات الوطنياة املتعلقااة لنظاار
طلبات احلحوع على مرك الالجئ ،أن تو عناياة فائقاة ألشا اع و لياات االضاطهاد الاالي
يستهدف األطمحاع بوجه خاص وألش اع العنف ال تستهدف اإل ثا(.)١٦
 4-١١و التوص ا ااية العام ا ااة املشا ا ا كة رق ا ااد  3١للجن ا ااة املعني ا ااة لقض ا اااء عل ا ااى التمييا ا ا ض ا ااد
املرأل/التعليغ العام رقد  ١٨للجنة قوب الطمحل ،ال ظت اللجنتان أن تشويه األعضاء التنا الية
لااإل ث مي اان أن ت ت ا عنااه مبتلااف اآلاثر الحااحية املتو ااطة والطويلااة األجاال( .)١7وأوصااتا عن
تعا ا ف التشا اريعات والسيا ااات املتح االة هلج اارل واللج ااوء ةط اار التع اارض ملمار ااات ض ااارل أو
لالضطهاد من جاراء هااله املمار اات بوصامحه ماربراً ملانح اغ اللجاوء كماا أوصاتا لنظار تاوفري
احلماية ألي قري قد ي ون برفقة المحتال أو املرأل(.)١٨
 ٥-١١وحتيط اللجنة علماً دعاءات صا بة البالغ ع ا لن ت ون قادرل على اية ابنتها من
التعرض لتشويه أعضائها التنا لية بلد تعرضت فيه  9٨املائة من النساء هلاله املمار ة ولن
تااوفر هلااا فيااه الساالطات الوطنية/احملليااة أي ايااة .وعلااى الاارتد ماان أن ار ااة تشااويه األعضاااء
التنا االية ل ااإل ث .ظ ااورل ووجا ا الق ااانون مجي ااع أحن اااء الح ااوماع ،فإ ااا ال ت ا اع ش ااائعة ألن
التشا اريعات ال تنمح ااال .و إلض ااافة إم لا ا  ،ف ااإن ص ااا بة ال اابالغ تعرض اات ه ااي نمحس ااها لتش ااويه

__________

()١٥
()١٦
()١7
()١٨
12

انظاار تعليااغ اللجنااة العااام رقااد  ،٦المحقاارل ٢7ا والتوصااية العام اة رقااد  )٢٠١4(3٢للجنااة املعنيااة لقضاااء علااى
التميي ا ضااد امل ارأل بشااأن األبعاااد اجلنسااانية املرتبطااة مل ارأل فيمااا يتعلااغ ورك ا الالجاائ واللجااوء واجلنسااية وانعاادام
اجلنسية ،المحقرل .٢٥
انظر تعليغ اللجنة العام رقد  ،٦المحقرل .74
انظا ا اار التوصا ا ااية العاما ا ااة رقا ا ااد  )٢٠١4(3١للجنا ا ااة املعنيا ا ااة لقضا ا اااء علا ا ااى التميي ا ا ا ضا ا ااد املرأل/التعليا ا ااغ العا ا ااام
رقد  )٢٠١4(١٨للجنة قوب الطمحل بشأن املمار ات الضارل ،المحقرل .١9
املرجع نمحسه ،المحقرل .٥٥
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اان الساد ااةا وعاناات ماان االضااطهاد نتيجااة أواجهااا السااريا ومل تااتم ن
أعضااائها التنا االية
ماان التمااا احلمايااة ماان الساالطات الوطنيااة لتمااع يهاايمن عليااه الااالكور .وحتاايط اللجنااة علم ااً
وال ظة الدولة الطرف عن عدل تقارير تمحيد عن األم مي نها أن حتمي ابنتها من التعرض لتشويه
أعضائها التنا لية بونتالند إن كانت قادرل علاى مقاوماة ضا ط األ ارل أو التماع احمللايا وأن
صااا بة الاابالغ مل توضااح املخاااطر احملااددل ال ا ااتتعرض هلااا ابنتهاااا وأن صااا بة الاابالغ ،ب كهااا
الحااوماع و اامحرها إم أورو  ،ألهاارت ع ااا امارأل مسااتقلة تتمتااع بقااول شخحااية كبااريل ،واا أن
يومحا ض أ ااا اات ون قااادرل علااى مقاومااة الضا وط االجتماعيااة و ايااة ابنتهااا ماان التعاارض لتشااويه
أعضااائها التنا االيةا وأن املحااداقية العامااة لحااا بة الاابالغ تقوضاات أل ااا مل توعتاارب ات محااداقية
فيما يتعلغ ع باوا اخلاصة لطل اللجوء .وأخرياً ،تال ل اللجنة ادعاء الدولة الطرف عن عدد
ااالت تشااويه األعضااء التنا االية لاإل ث قااد ايمحاض صااوماليالند وبونتالنااد( )١9وأن 7٥
املائة من المحتيات الاليت ت اول أعمارهن باني  ١٠انوات و ١4انة مل ضضاعن للممار اة ،وفقااً
لبيا ت عام .)٢٠(٢٠١3
 ٦-١١وتال ال اللجناة أن ار اة تشاويه األعضااء التنا الية لاإل ث ال تا اع متأصالة بعماغ
التمع الحوما على الرتد من أن معادع انتشاارها قاد ايمحاض علاى ماا يبادو بونتالناد ،وفقااً
للتقااارير الا قاادمها الطرفااان( ،)٢١نتيجااة أمااور ماان مجلتهااا قااانون عااام  ٢٠١4الااالي دظاار تشااويه
األعضاااء التنا االية لااإل ث املنطقااة ،وفتااوى عااام  ٢٠١3ضااد مجيااع أشا اع تشااويه األعضاااء
التنا لية لإل ث ،و يا ات عام  ٢٠١4مل افحة تشويه األعضاء التنا لية لإل ث(.)٢٢
 7-١١وتال ال اللجنااة أيضااً أن للا طعااون الالجئااني در  ،قاراره الحااادر  ٢شااباط/
فرباياار  ،٢٠١7ادعاااءات صااا بة الاابالغ بشااأن أ ااباوا اخلاصااة لطل ا اللجااوء وخلااص إم أ ااا
تمحتقر إم املحداقية .وكر الل  ،القرار اته ،فقارل وا ادل ملعاجلاة ادعااءات صاا بة الابالغ
بشااأن اخلطاار امل عااوم عن تتعاارض ابنتهااا لتشااويه أعضااائها التنا االية إن هااي ور ّ لاات إم بونتالنااد
ورفض تل االدعاءات مبيّناً أن الل اياو أدياة اهاة للمعلوماات األ ا اية املتا اة ،واا
ل على وجه اخلحوص املعلومات ال تمحيد عن نم ان األمهات بونتالند ،الحوماع ،منع
تعاارض بناااهتن لتشااويه أعضااائهن التنا االية دون موافقااة األمهاااتا .ومتثلاات املعلومااات األ ا ااية
املعتمااد عليهااا تقرياار دائاارل اهلجاارل بشااأن تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث و ااط وجنااوب
منطقة بونتالند .وأمر الل أيضاً ب يل صاا بة الابالغ وابنتهاا
الحوماع ( ،)٢٠١٥ولي
إم الحااوماع ،ومل يحااحح الوجهااة ومل يحاارل ع مااا ينب ااي إعادهتمااا إم بونتالنااد ،دون م يااد ماان
التمحسري ،إال قرار ال غ مقرخ  ١4ا ار/مار .٢٠١7
__________

( )١9انظار

Lifos — Swedish Migration Agency, “Report of fact-finding mission to Nairobi, Kenya, and

”.Mogadishu, Hargeisa and Boosaaso in Somalia in June 2012
( )٢٠انظر ”.UK Home Office, “Somalia: women fearing gender-based harm and violence
( )٢١انظار علاى وجاه اخلحاوص Lifos — Swedish Migration Agency, “Report of fact-finding mission in
”،June 2012”; and UK Home Office, “Somalia: women fearing gender-based harm and violence
وكالدا يضعان معدع االنتشار العام لتشويه األعضاء التنا لية لإل ث بونتالند عند وا  7٠املائة.
( )٢٢انظ اار Somalia, Ministry of Women’s Development and Family Affairs, Female genital
).mutilation/cutting policy of November 2014 (supported by UNICEF Somalia
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 ٨-١١وتشا ااري اللجنا ااة إم أن محا ااال الطمحا اال المحضا االى ينب ا ااي أن ت ا ااون أوم االعتبا ااارات
القارارات املتعلقااة نبعاااد أي طمحاال وأن هاااله القارارات ينب ااي أن ت محاال  -إطااار إجاراءات تااوفر
ضا ا ااما ت منا ا ا اابة  -عن الطمحا ا اال ا ا ااي ون ما ا ااأمن و ا ا ااتووفار لا ا ااه الرعايا ا ااة املنا ا ا اابة والتمتا ا ااع
حلقااوب( .)٢3و هاااله القضااية ،تال اال اللجنااة احلجااج واملعلومااات املقدمااة إليهااا ،وااا ل ا
تقي اايد ق اادرل األم املمح ض ااة عل ااى مقاوم ااة الض ا وط االجتماعي ااة ال ااتناد إم ربته ااا الس ااابقة
بونتالنااد وإم التقااارير املتعلقااة حتديااداً الااة تشااويه األعضاااء التنا االية لااإل ث بونتالنااد .ومااع
ل  ،فإن اللجنة تال ل ما يلي:
أن تقي اايد للا ا طع ااون الالجئ ااني اقتح اار عل ااى إش ااارل عام ااة إم تقري اار يتعل ااغ
(أ)
بو ط وجنوب الحوماع ،دون تقييد السياب احملدد والشخحي الالي و ا ل إليه صا بة البالغ
وابنتهااا ودون مراعااال محااال الطمحلااة المحضاالى ،ال اايما ضااوء ا ااتمرار ارتمحاااع معاادع انتشااار
تش ااويه األعض اااء التنا االية ل ااإل ث بونتالن ااد وك ااون ص ااا بة ال اابالغ ااتعود ك اأم و ي اادل دون
شب ة دعد من الالكورا
(ب) أن الدولة الطرف دفعت عن صا بة البالغ ،إ تادرت الحوماع ،تبدو امارأل
مستقلة تتمتع بقول شخحية كبريل ومي نهاا أن تقااوم أي ضا وط اجتماعياة ومي نهاا لتاا اياة
ابنتهااا ماان التعاارض لتشااويه أعضااائها التنا االية .ول اان اللجنااة تال اال أن م ااادرل صااا بة الاابالغ
مي اان أيض ااً تمحسااريها علااى أ ااا تعااب عاادم قاادرهتا علااى مقاومااة الض ا وط .وعلااى أيااة اااع ،تاارى
اللجنة أن قوب الطمحل ووج املاادل  ١9مان االتمحاقياة ال مي ان جعلهاا تتوقاف علاى قادرل األم
على مقاومة الضا وط األ ارية واالجتماعياة وأن الادوع األطاراف ينب اي أن تتخاال التادابري الالأماة
حلماي ااة األطمح اااع م اان مجي ااع أشا ا اع العن ااف الب اادين والنمحس ااي ،أو اإلص ااابة أو اإلي ااالاء مجي ااع
عندما ي ون الوالد أو الوصي تري قادر على مقاومة الض وط االجتماعيةا
الظروف،
(ج) أن تقيايد خطار تعارض أي طمحاال ملمار اة ضاارل ال رجعاة فيهااا مان قبيال تشااويه
األعضاء التنا لية لإل ث البلد الالي اري تر يله إليه ينب ي أن يتد وفقاً ملبدأ احليطاة ،وعناد
وجااود شا وك معقولااة عن الدولااة املسااتقبلة ال مي نهااا ايااة الطمحاال ماان هاااله املمار ااات ،ينب ااي
للدوع األطراف أن متتنع عن إبعاد الطمحل.
 9-١١ل ا ااالل  ،ختل ا ااص اللجن ا ااة إم أن الدول ا ااة الط ا اارف مل تنظ ا اار املح ا ااال المحض ا االى للطمحل ا ااة
الااة
عنااد تقياايد اخلطاار امل عااوم عن ابنااة صااا بة الاابالغ ااتتعرض لتشااويه أعضااائها التنا االية
تر يلها إم بونتالند واختاا ضاما ت منا ابة ل محالاة رفااه الطمحلاة عناد عودهتاا ،و لا انتهااك
للمادتني  3و ١9من االتمحاقية.
 ١٠-١١وإن اللجن ااة ،إ تتح اارف ووجا ا امل ااادل  )٥(١٠م اان الربوتوك ااوع االختي اااري التمحاقي ااة
قااوب الطمحاال بشااأن إج اراء تقاادمي البالتااات ،تاارى أن الوقااائع املعروضااة عليهااا تااند عاان انتهاااك
للمادتني  3و ١9من االتمحاقية.

__________

( )٢3انظاار التعليااغ العااام املشا ك رقااد  )٢٠١7(3للجنااة املعنيااة مايااة قااوب مجيااع العماااع املهاااجرين وأفاراد أ اارهد
ورقد  )٢٠١7(٢٢للجنة قوب الطمحل ،المحقرتني  ٢9و.33
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 -١٢والدولااة الطاارف مل مااة المتناااع عاان تر ياال صااا بة الاابالغ وابنتهااا إم بونتالنااد .ويقااع
علااى عاااتغ الدولااة الطاارف أيضااً التا ام ختااا مجيااع اخلطاوات الالأمااة ملنااع وقااوع انتهاكااات اثلااة
املستقبل.
 -١3وتالكر اللجنة عن الدولة الطرف ،نضمامها إم الربوتوكاوع االختيااري لالتمحاقياة بشاأن
إجراء تقدمي البالتات ،اع فات ختحااص اللجناة حتدياد ماا إ ا كاان هنااك انتهااك لالتمحاقياة
أو بروتوكوليهااا االختياااريني املوضااوعيني املتعلقااني ش ا اك األطمحاااع املناأعااات املساالحة وببيااع
األطمحاع وا ت الع األطمحاع الب اء و املواد اإل ية.
اود اللجناة
 -١4وعمالً ملادل  ١١مان الربوتوكاوع االختيااري بشاأن إجاراء تقادمي البالتاات ،ت ّ
أن تتلقى من الدولة الطرف ،تضون  ١٨٠يوماً ،معلومات عن التادابري املتخاالل إلعمااع اراء
اللجنااة .ويوطلا إم الدولااة الطاارف أيضااً أن تاادرج معلومااات عاان أي تاادابري ماان هااالا القبياال
تقاريرها املقدمة إم اللجنة ووج املادل  44من االتمحاقية .وأخرياً ،يوطل إم الدولاة الطارف أن
تعمد هاله اآلراء وتنشرها على نطاب وا ع بل اهتا الرهية.
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