األمم المتحدة

CRC/C/86/D/83/2019

اافلقيدة حقوق الطفل

Distr.: General
19 March 2021
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل

اآلراء التي اعتمددها ددل ال جنددة امورددو ال االاويور االتتاددلرح الافددل اددة حقوق
الطفل المتع ق اإرااء اقهيم ال الغلت ،اشأن ال الغ رقم *** ** *2019/83

1-1

المقدم من:

ر .ح .م( .يمثلها المحامي ن .إ .هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية:

ي .أ .م.

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البالغ:

 26نيسان/أبريل ( 2019تاريخ تقديم الرسالة األولى)

تاريخ اعتماد اآلراء:

 4شباط/فبراير 2021

الموضوع:
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المسائل اإلجرائية:
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المسائل الموضوعية:

يظر التمثثز؛ ومص ووالل الطال الاض وولى؛ ويماية الطال

مواد االتااقية:

 3و19

مواد البروتوكو االختياري:

(7ه) و(و)

يقا إنها سوتنون معرضوة

لخطر الخضوع قس اًر لتشويه أعضائها التناسلية

من جميع أشكا العنف أو سوء المعاملة

صو و و ووايبة البالغ هي ر .ح .م.ا وهي موالنة صو و و ووومالية من عشو و و ووثرة الحويةا من عثل بور في

منطقووة جلووودودا وهي من موالثوود عووام  .1988وتقوودم البالغ نيووابووة عن ابنتهوواا ي .أ .م.ا التي ول ودت في

الدانمرك في  2آذار/مارس  .2016وقد صوودر في يقهما أمر إبعاد إلى الصوووما ( .)1وتدعي أن من شووأن
__________
*

اعتمدتها اللونة في دورتها  18( 86كانون الثاني/يناير  5 -شباط/فبراير .)2021

**

شارك في دراسة هذا البالغ أعضاء اللونة التالية أسماؤهم :سوزان أهو أسوماا وأمل سلمان الدوسريا وهند أيوبي إدريسيا وفثلثب
جافيا وأولغا أ .خازوفاا وجهاد ماضويا وبنيام داوي

ماري سكثلتونا وفثلثنا تودوروفاا وريناتي فثنتر.

مزمورا وأوتاني ميكيكوا ولوي

***

يرد في مرفق هذه اآلراء رأي فردي لعضو اللونة لوي

( )1

لصايبة البالغ أيضاً ابن ولد في الدانمرك في عام .2014

)GE.21-03780 (A

بثدرنث ار رينا (مخالف جزئياً).

بثدرنث ار ريناا وعيسواتو ألسوان سوثديكوا وآن

CRC/C/86/D/83/2019

إبعوواد ابنتهووا أن ينتهووه يقوقهووا بموجووب المووادتثن  3و 19االتاوواقيووة .ويمثلهووا محووام .وقوود دخوول البروتوكو

االختياري يثز النااذ بالنسبة إلى الدانمرك في  7كانون الثاني/يناير .2016
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وفي  30نيس و و و و ووان/أبريل 2019ا عمالً بالمادة  6من البروتوكو االختياريا للب الاريق العامل

المعني بوالبالاواتا نيوابوة عن اللونوةا إلى الودولوة الطرف أن تحوم عن إعوادة صو و و و و و ووايبوة البالغ وابنتهوا إلى
الدولة الطرف تناثذ أمر

الص و و و و وووما ريثما تنظر اللونة في قض و و و و ووثتهما .وفي  10أيار/مايو 2019ا عّلق

إبعاد صايبة البالغ وابنتها.

الوقلئع يمل عاضت ل صلحبة ال الغ
1-2

دخل

صوايبة البالغ الدانمرك في  19أيلو /سوبتمبر  2013دون وثائق سوار صوالحةا والتمسو

اللووء في الثوم ناسو ووه .وفي  12شو ووباط/فبراير 2014ا منح

األجوانوب الودانمركي .وأنوبو

رخصو ووة إقامة عمالً بالمادة  )2(7من قانون

خال إقوامتهوا في الودنموارك ابنهوا في عوام  2014وي .أ .م .في عوام .2016

ومنل لاالها رخصو و و و و و ووة إقامة اسو و و و و و ووتناداً إلى وضو و و و و و ووعها .وفي  27آذار/مارس 2018ا قررت دائرة الهورة
الودانمركيوة إلغواء رخص إقوامتهوا ولالثهوا .ولعنو في قرار إلغواء رخصو و و و و و ووتهوا أموام مول لعون الالج ثن
في قرار دائرة الهورة الذي

الذي ّأيد القرار األص و و وولي في  8آذار/مارس  .2019وإض و و ووافة إلى ذلها لعن
أمهما لدط مول الطعون المتعلقة بالهورةا الذي ّأيده
قض ووى بالغاء رخص ووتفي الطالثن نتيوة إلغاء رخص ووة ّ
في  11آذار/مارس .2019
وفي  5كانون األو /ديسوومبر 2017ا قدم صووايبة البالغ للباً مناص والً للووء باسووم ي .أ .م.
2-2
مدعية أنها س و و ووتواجها لدط عودتها إلى الص و و وووما ا خطر الختان القس و و ووريا وإبعادها عن ص و و ووايبة البالغا
ّ
وتزويوهاا ألن صو و و ووايبة البالغ تزوج س و و و و اًر راماً عن أس و و و ورتها .وذكرت صو و و ووايبة البالغ في للبها أنها
وأقاربها عاشو و ووا مع عمها (أو خالها) بعد وفاة والديهم وأنها تزوج

ور من زوجها الذي لم يكن يس و ووتطيع
س و و اً

دفع مهر .ولما علم العم/الخا بزواجهاا س ووونها أربع س وونوات .وفي  23آذار/مارس 2018ا رفضو و
الهورة الودانمركيوة للبهوا إذ إنهوا وجودت أن أقوالهوا متبواينوة واثر قوابلوة للتصو و و و و و ووديق .ولعنو

دائرة

في القرار لودط

رد دعوط الطعن في  8آذار/م ووارس  .2019ولم يو وود المول
مول لعون الالج ثنا ال ووذي ّ
اعتبار أقوا صووايبة البالغ بشووأن النزاع مع عمها/خالها أو سووونها أربع سوونوات
وقائع ثابتة .ورأط أن كالً
ف
أن ووه يمكن

من صو و ووايبة البالغ وزوجهاا لنونهما يعارضو و ووان تشو و ووويه األعضو و وواء التناسو و وولية األنثويةا يمكنهما التصو و وودي

للضوغ االجتماعي الذي يدفع نحو تشوويه أعضواء ابنتهما التناسولية( .)2وتاليظ صوايبة البالغ أن المول

اعتمد على تقرير دائرة الهورة عن تش و و ووويه األعض و و وواء التناس و و وولية األنثوية في الص و و وووما الذي جاء يه أن

األمهات اللواتي يعارضن هذه الممارسة قادرات على وقاية بناتهن من الخضوع له(.)3
__________
( )2

ورد في قرار مول لعون الالج ثن المؤرخ  8آذار/مارس  2019أن زوج صو و ووايبة البالغ اادر الصو و وووما قبلهاا وهو ي يم يالياً
في الواليات المتحدة األمريكية.

( )3

Danish Immigration Service, “Thematic paper: south central Somalia – female genital mutilation/cutting.
Country of origin information for use in the asylum determination process” (Ministry of Immigration,
) .Integration and Housing, January 2016متاح في الصو و وواحة التي ياضو و ووي إلثها الراب التاليhttps://lifos.migrations :
 . verket.se/dokument?documentAttachmentId=43509وجاء في التقرير أن دائرة الهورة اليظ
اسوتعلم منها في نثروبي قال

أن "المصادر التي

إن في إمكان النسواء أن يقثن بناتهن من تشوويه/بتر أعضوائهن التناسولية وإن بعضوهن ياعل ذله .بثد

ملتزمة بما يكاي للوقوف بحزم ض و وود تش و ووويه/بتر األعض و وواء التناس و وولية

أن ذله يعتمد كثث اًر على ش و ووخص و ووية األم وعلى ما إذا كان
األنثوية وما يترتب على ذله من ضو و ووغ ناسو و ووي قوي من أفراد األسو و ورة والموتمع على يد سو و وواء" (

 8 .من النص اإلننلثزي).

واليظ أيض و واً أنه جاء على لس و ووان منظمة معنية بنماء النس و وواء أن "األهم لنواح األم أن تنون مقتنعة ش و ووخص و ووياً اقتناعاً قوياً بأن
ابنتها ينبغي أال تخضوع لهذه الممارسوةا ويكتسوي مسوتواها التعليمي ووضوعها االجتماعي وانتماؤها الثقافي أو الوغرافي أيضواً أهمية
كبثرةا وإن كان

2

هذه األمور هامشية".
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ولمووا كووان النظووام القض و و و و و و ووائي الوودنموواركي ال يوثز الطعن في قرار مول

صايبة البالغ تشثر إلى أن سبل االنتصاف المحلية استنادت.

لعون الالج ثنا فووان

وتبّلغ صايبة البالغ اللونة بأنها قدم في  10نيسان/أبريل  2019للباً إلى المحكمة األوروبية
4-2
لحقوق اإلنسو و و و ووان باتخاذ تدابثر مؤقتة لوقف إبعاد ابنتها إلى الصو و و و وووما  .وفي  18نيسو و و و ووان/أبريل 2019ا

رفضو و و و و و و و المحكمووة األوروبيووة الطلووب واعتبرت مووا تبّقى من للووب صو و و و و و و ووايبووة البالغ اثر مقبو عمالً
بالمادتثن  34و 35من اتااقية يماية يقوق اإلنسان والحريات األساسية (االتااقية األوروبية لحقوق اإلنسان).

الشكوى
نتهه إن هي
1-3
تدعي صو و و و ووايبة البالغ أن يقوق ابنتها بموجب المادتثن  3و 19من االتااقية سو و و و ووت ف
أبعدت إلى الصوما ألنها قد تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية.
تحمل الض ووغ االجتماعي ويماية
2-3
وتدعي ص ووايبة البالغ أنهاا بوص وواها أماً عزباءا لن تس ووتطيع ّ
4
ابنتها من تش و و ووويه أعض و و ووائها التناس و و وولية في بلد تتعرض يه  98في المائة من النس و و وواء لهذه الممارس و و ووة( ).
وتاليظ أن مول لعون الالج ثن فبنى ق ارره على تقرير دائرة الهورة الدانمركية عن تش و و و و و ووويه األعض و و و و و وواء
التناس و وولية األنثوية في الص و وووما لعام  2016الذي جاء يه أن من الممكن أال تخض و ووع الاتيات للختان إن

عارضته األم (انظر الاقرة  2-2أعاله) .بثد أنها تدعي أن التقرير ناسه يشثر إلى أنه إن لم تنن األم قوية
بما يكاي للوقوف في وجه إرادة نسوواء أخرياتا فانها قد تسووتسوولم للضووغ ( .)5وتضوويأ أن تشووويه األعضوواء

التناسولية األنثويةا مع أنه محظور في الصووما قانوناًا فان الوميع تقريباً يمارسوه في جميع أنحاء البلد(.)6
وتضيأ أيضاً أنها هي ناسها تعرض لتشويه أعضائها التناسلية .وتقو إن زوجها ي يم يالياً في الواليات

المتحدة األمريك ية وإنها اثر متأكدة من رد فعله على الض و ووغ االجتماعي في يا عودته إلى الص و وووما .
وتاليظ أن ماوضووية األمم المتحدة السووامية لشووؤون الالج ثن (الماوضووية) يث

الدو في رسووالة مؤرخة 7

تش ورين الثاني/نوفمبر  2016على اإليوام عن إعادة األفراد قس و اًر إلى جنول الص وووما ووس ووطه .وإض وافة
إلى ذلها تقو صو ووايبة البالغ إن إلغاء رخصو ووة إقامة ابنتها ينتهه المادة  3من االتااقية ألن ابنتها ولدت
وترعرع

في الدانمرك وال يربطها بالص و وووما أي رواب  .وتدفع بأنه ينبغي لس و وولطات الدولة أن تأخذ بمبدأ
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وتزعم صو و و و و و ووايبوة البالغ أن الموادة  19من االتاواقيوة تلزم الودو األلراف بحموايوة األلاوا من أي

4-3

لعون الالج ثن لم يورد أي إش و و و و و و ووارة في ق ارره إلى اتاواقيوة

الحيطة لدط تقثيمها خطر تعرض لال لضرر ال يمكن جبرها مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية .
( )7

أذط أو عنف .وعند فعلها ذلها يوب أن تضع دائماً في الحسبان مصالل الطال الاضلى.
وتاليظ ص و و و و و و ووايبوة البالغ أن مول

يقوق الطال.

__________
( )4

).United Nations Children’s Fund, “Female genital mutilation/cutting: a global concern” (UNICEF, 2016
مت وواح على الصو و و و و و وواح ووة التي ياضو و و و و و ووي إلثه ووا الراب الت وواليwww.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure :

._final_UNICEF_SPREAD.pdf
( )5

”Danish Immigration Service, “Thematic paper: south central Somalia – female genital mutilation/cutting
كبثر على موتمعواتهن المحليوة قود ال يكن هن القويوات يقواً
اليظو دائرة الهورة في التقرير أن "النس و و و و و و وواء الالئي يعتمودن اعتمواداً اً
الالتي يرفضوون هذه الممارسووة" (  16من النص اإلننلثزي) وأنه "لما كان تشووويه األعضوواء التناسوولية األنثوية يتعلق بالتحكم في

المرأة وفي جسدهاا فانه يتى العائدين من الغرل المتعلمثن والمحت ّنثن به سثواصلون هذه الممارسة" (

 21من النص اإلننلثزي).

( )6

 .United States Department of State, “Somalia 2016 human rights report”, p. 32متاح على الص وواحة التي

( )7

ك .ي .م .ضد الدانمرك ()CRC/C/77/D/3/2016ا الاقرة (8-11ج).

GE.21-03780

ياضي إلثها الراب التالي.www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Somalia-1.pdf :
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مالحظلت الهاللة الطاف اشأن المق ولاة الاألسس الموضوعاة
1-4

تدفع الدولة الطرف في ماليظاتها المؤرخة  1تشو و و ورين الثاني/نوفمبر  2019بأن إبعاد صو و و ووايبة

2-4

ص و و و ووحة

البالغ ولالثها إلى الصوما عّلق في  10أيار/مايو ( 2019انظر الاقرة  2-1أعاله).

وتدفع الدولة الطرف بأن هذا البالغ المقدم إلى اللونة ال يقدم أي معلومات جديدة تثب

ادعاءاتهاا وهو يكرر الوقائع التي س ووبق أن قيمتها الس وولطات المحلية .وتاليظ أن اللونة أكدت في تعليقها

العام رقم  )2011(13بش و و و و ووأن يق الطال في التحرر من جميع أش و و و و ووكا العنف أن الدو األلراف ملزمة
بمقتضوى المادة  19من االتااقية بحظر جميع أشوكا العنف البدني المسول على األلاا ومنعه والتصودي
لها بما فثها الممارسووات الضووارة مثل تشووويه األعضوواء التناسوولية األنثوية (الاقرتان  11و .)29وإضووافة إلى

ذلها ينص تعلثق اللونة العام رقم  )2005(6بشو و ووأن معاملة األلاا اثر المصو و ووحوبثن والمناصو و وولثن عن

ذويهم خارج بلدهم األصلي على أن االتااقية ال تنتهه إال إذا كان الطال الذي سيعاد سثواجه
خطر ي ي ياً
اً
يعرض و و و ووه لض و و و وورر ال يمكن جبره (الاقرة  .)27وتواد الدولة الطرف بأن ص و و و ووايبة البالغ لم تثب وجاهة
ّ

يعرضووها لضوورر
الدعوط لغرض المقبوليةا ولم تقم ما يكاي من األدلة على أن ابنتها سووتواجه خط اًر ي ي ياً ّ
ال يمكن جبره إن أعث وودت إلى الصو و و و و و وووم ووا  .وتزعم أن ووه ينبغي اعتب ووار ه ووذا الوزء من البالغ اثر مقبو

من ثم ألن من الواضل أنه يستند إلى أس

واهية.

وتودفع الودولوة الطرف بوأنوه يمكن الطعن أموام المحواكم الولنيوة عمالً بوالموادة  63من الودسو و و و و و ووتور
3-4
ال وودانمركي في قرار مول لعون الهورة المؤرخ  11آذار/م ووارس 2019ا ال ووذي يؤي وود قرار دائرة الهورة

القاضو ووي بالغاء رخصو ووتفي إقامة لالي صو ووايبة البالغ .ولذلها لم تسو ووتناد جميع سو ووبل االنتصو وواف المحلية
المت وواي ووة يم ووا يخص ه ووذا الوزء من البالغا ال ووذي ينبغي إعالن ع وودم مقبولثت ووه عمالً ب ووالم ووادة (7ه) من

البروتوكو االختياري.
4-4

فان وجدت اللونة بالغ ص و و و و و ووايبته مقبوالًا فان الدولة الطرف ترط أن ص و و و و و ووايبة البالغ لم تثب

بما يه النااية أن ابنتها سو و ووتتعرض لخطر ي يقي يتمثل في إلحاق ضو و وورر ال يمكن جبره لدط عودتها إلى

الصووما  .وتاليظ الدولة الطرف أن هث ات الدو األلراف في االتااقية هي المختصوة عموماً في مراجعة
الوقائع واألدلة وتقثيمها لتحديد مدط وجود خطر انتهاك جس و وويم لالتااقية لدط العودةا ما لم يتض و وول أن هذا
التقثيم واضل التعسف أو يبلغ يد إساءة تطبثق أيكام العدالة( .)8وترط الدولة الطرف أن صايبة البالغ لم
تحددا في القضووية محل النظرا أي مخالاة في عملية اتخاذ القرار أو أية عوامل خطورة لم يضووعها مول

لعون الالج ثن في االعتبار كما يوب .وتزعم أن ص و ووايبة البالغ ال توافق إال على تقثيم المول
ابنتها والمعلومات األساسية المتاية.

5-4

وتاليظ الدولة الطرف أن مول

روف
ف

لعون الالج ثن وضو ووع في الحسو ووبان ادعاءات صو ووايبة البالغ

المتعلقة باللووء عند تقثيمه عوامل الخطورة بالنسو و و و ووبة البنتها القاصو و و و ورة .فالمول ا عند تقثيمه مصو و و و ووداقية

ملتم اللووءا يوري تقثيماً ش و و ووامالً لوملة أمور منها أقواله وأفعاله في جلس و و ووة االس و و ووتماعا إلى جانب أي
بيانات أساسية ومعلومات إضا ية عن البلد األصلي.
6-4

وأيود مول

لعون الالج ثن في ق ارره المؤرخ  8آذار/موارس  2019قرار دائرة الهورة الودانمركيووة

رفض للب اللووء المقدم باس ووم ابنة ص ووايبة البالغ .واليظ أن المعلومات عن ص ووايبة البالغ اثر موثقة

__________
( )8

تس و و ووتش و و ووهد الدولة الطرف ب أ .ي .ض و و وود الدانمرك ()CRC/C/78/D/7/2016ا الاقرة 8-8ا وق اررات المحكمة األوروبية لحقوق

اإلنس ووانا مثل )M.E. v. Sweden (application No. 71398/12ا الحكم الص ووادر في  8نيس ووان/أبريل 2015ا و R.C. v.

)Sweden (application No. 41827/07ا الحكم الصو و و و و و و و ووادر في  9آذار/مو و ووارس 2010ا و X v. Sweden (application No.
)36417/16ا الحكم الصادر في  9كانون الثاني/يناير .2018

4
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وأن هذه األخثرة قدم

عن علم إلى دائرة الهورة معلومات اثر صو و و و و ووحيحة عن زوجها( .)9وعلى هذاا رأط
ا وجد أن نزاع ص ووايبة

أن مص ووداقية ص ووايبة البالغ العامة ض ووعا ض ووعااً ش ووديداً .وعلى وجه الخص ووو
البالغ مع عمها/خالها وس و ووونها أربع س و وونوات أمران مس و ووتبعدان جداً وأن أقوالها في هذا الص و وودد اثر قابلة

للتص و ووديق .وعليها لم يقبل أن يكون ي يق ًة خوف ص و ووايبة البالغ من أن تتعرض ابنتها لتش و ووويه أعض و ووائها
التناسو و وولية نتيوة نزاع صو و ووايبة البالغ المزعوم مع عمها/خالها .ووجد أيض و و واً أن الحالة في عثل بورا وهي

تغثر لن فتنتهوه معوه عودتهوا إلثهوا الموادة  3من االتاواقيوة
البلودة التي تنحودر منهوا صو و و و و و ووايبوة البالغا تغثرت اً
األوروبية لحقوق اإلنسوان المتعلقة بحظر التعذيب وسووء المعاملة .وأخذ المول في االعتبار أيضواً ما ورد
في قو ص و ووايبة البالغ من أن زوجها يحمل رخص و ووة إقامة في الواليات المتحدة األمريكية .وتواد الدولة
الطرف بوأن البالغ الوذي بعثو

بوه صو و و و و و ووايبوة البالغ إلى اللونوة ال يسو و و و و و ووت يض في الحوديو

األساس الذي يستند إليه خوفها من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
7-4

وتاليظ الدولة الطرف أن مول

عنهوا أو يحودد

لعون الالج ثن شو وودد على المعلومات األسو وواسو ووية المتاية عن

األوضوواع العامة لتشووويه األعضوواء التناسوولية األنثوية في الصوووما ا ال سوويما إمكانية وقاية األمهات بناتهن

من التعرض لهذه الممارسو و ووة( .)10وتشو و ووثر إلى أن تشو و ووويه األعضو و وواء التناسو و وولية األنثوية محظور عموماً في
الصوووما ا بما في ذله في المنالق الخاضووعة لسوويطرة يركة الشووبالا وأن البيانات األسوواسووية المتاية تاثد
بأن هذه الحركة تعارض هذه الممارس و و و و ووة وتنص و و و و وول الموتمعات المحلية بعدم األخذ بها ألنها ال تتوافق مع

الشوريعة( .)11وتدفع بأن المواقف تواه تشوويه األعضواء التناسولية األنثوية تتغثر وأن كثث اًر من النسواء نوحن
في اختيار عدم إخض وواع بناتهن لهذه الممارس ووة( .)12وتدفع أيضو واً بأن التقرير الذي اس ووتش ووهدت به ص ووايبة
واء تونثب بناتهن تشووويه أعضووائهن التناسووليةا يسووب شووخصووية األم ودرجة
البالغ يشووثر إلى أنه يمكن النسو ف

13
كثثر على موتمعاتهن المحليةا ومن ثم قد
التزامها( ) .ويشووثر التقرير أيضواً إلى أن النسوواء اللواتي يعتمدن اً
تعوزهن القوة الالزموة لرفض هوذه المموارسو و و و و و ووةا هن في المقوام األو من يعشو و و و و و وون في المنوالق الري يوة(.)14

وتاليظ الدولة الطرف أن ص و و و ووايبة البالغ تنحدر من عثل بورا وهي بلدة تقع في وسو و و و و والية االمودوغ

الصو و و وووماليةا التي يبلغ عدد سو و و ووكانها نحو  80 000نسو و و وومةا وأنه ال توجد معلومات أخرط تشو و و ووثر إلى أن

صوايبة البالغ سوتعتمد كثث اًر على موتمعها المحلي ومن ثم لن تنون قوية بما يكاي للوقوف بحزم في وجه
تشو ووويه األعضو وواء التناسو وولية األنثوية .وبناء على ذلها ترط الدولة الطرف أنه نظ اًر إلى أن صو ووايبة البالغ
__________
لعون الالج ثن المؤرخ  8آذار/موارس  2019أن ص و و و و و و ووايبوة البالغ قوالو

( )9

جواء في قرار مول

()10

ان و و و وظ و و و وور – Danish Immigration Service, “Country of origin information: FGM/Kvindelig omskæring

بمكان وجود زوجهاا لننها قال

يما بعد إنها كان

على اتصا به وإنه زارها في الدانمرك.

في البودايوة إنهوا لم تنن على علم

baggrund, tal og tendenser” (FGM/Female circumcision – background, numbers and tendencies) (January
)2019؛ وDanish Refugee Council, “Somalia: sikkerheds-og menneskerettighedssituationen i Al-Shabaab-

)kontrollerede områder” (Security and human rights situation in Al-Shabaab controlled areas) (July 2019؛
و).Lifos, “Somalia – Kvinnlig könstympning” (Female circumcision) (April 2019

()11
()12

Danish Refugee Council, “Somalia: sikkerheds-og menneskerettighedssituationen i Al-Shabaab.kontrollerede områder” (July 2019), p. 18
”Danish Immigration Service, “Country of origin information: FGM/Kvindelig omskæring
.(January 2019), p. 9

()13

.Danish Immigration Service, “Thematic paper: south central Somalia – female genital mutilation/cutting”, p. 8

()14

دائرة الهورة أن أيد العاملثن في الموا اإلنسوواني في الصوووما أكد

المرجع ناسووها الصوواحتان  9و . 10فاي تله الورقةا اليظ
أن زيادة إمكانية الحصو و ووو على مصو و وودر للرزق في المراكز الحض و و ورية قد يمنل المرأة مزيداً من االسو و ووتقال عن موتمعها المحلي
مقووارنووة بووالمنووالق الري يووة يثو يمكن أن تنون النس و و و و و و وواء أكثر اعتموواداً على موتمعوواتهن المحليووةا ومن ثم اثر قوّيوات بمووا يكاي
لمعارضة هذه الممارسة.
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وزوجها يعارضو و ووان تشو و ووويه األعضو و وواء التناسو و وولية األنثويةا فانه يتعثن افتراض أنهما سو و ووثتمكنان من مقاومة

الضغ االجتماعي المحتمل إلخضاع ابنتهما لهذه الممارسة.
8-4

وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صووايبة البالغ أن السوولطات الدانمركية لم تسووألها عن خطر

تش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثوية أثناء المقابلة مع دائرة الهورة قبل قرارها الص ووادر في  27آذار/مارس 2018

بالغاء رخص إقامتها ولالثها .وتدفع في هذا الصو و وودد بأن صو و ووايبة البالغ سو و و ل

الثواني/نوفمبر  2017أكثر من مرة عموا إن كوانو

مباشو و ورة في  29تشو و ورين

لوديهوا أي مخواوف بشو و و و و و ووأن لالثهوا .ورام هوذه األسو و و و و و و لوة

المتنررةا لم تذكر ص و ووايبة البالغ تش و ووويه األعض و وواء التناس و وولية األنثوية إال بعد أن عرض و و

مول

9-4

لعون الالج ثن في  8آذار/مارس .2019

و يما يتعلق بادعاء ص و و و و ووايبة البالغ أن المول

لم يتحد

القض و ووية على

إلى زوجها لمعرفة رأيه في مس و و و و ووألة

تش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثويةا تش وودد الدولة الطرف على أن ص ووايبة البالغ ذكرت بوض وووحا بما في
ذلوه في بالاهوا إلى اللونوةا أن زوجهوا يعوارض هوذه المموارس و و و و و و ووة .وتضو و و و و و وويأ الودولوة الطرف أنوه ورد في

المعلومات األس وواس ووية المتاية()15ا أن ق اررات تش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثوية تتخذها في نهاية المطاف
أمه ووات الاتي وواتا وأن من اثر المرجل أن تتعرض الات وواة له ووذا المم ووارسو و و و و و و ووة إن ك ووان أي وود الوال وودين على

األقل يعارضها.
10-4

وعن ادعاء ص و و و و و ووايبة البالغ أن مول

لعون الالج ثن لم يش و و و و و وور في ق ارره إلى االتااقيةا تزعم

الدولة الطرف أن المول ا وإن كان لم يشو و و وور إلى االتااقية ص و و و ورايةا فانه يأخذ االتااقية ومعاهدات دولية

أخرط في االعتبار بوصاها عناصر ياسمة في دراسة للبات اللووء التي تشمل ألااالً.
11-4

و يما يتعلق برسو و ووالة الماوضو و ووية المؤرخة  7تشو و ورين الثاني/نوفمبر  2016التي تح

الدو على

اإليوام عن إعادة األفراد إلى جنول الص و و وووما ووس و و ووطها تدفع الدولة الطرف بأن المول ا في القض و و ووية

قيم الحالة األمنية في عثل بور ووجد أنها ال تبرر في يد ذاتها
موضو و و ووع النظر وقضو و و ووايا أخرط مشو و و ووابهةا ّ
قيم هوذه
اإلقواموة بمقتضو و و و و و ووى الموادة  7من قوانون األجوانوب الودانمركي .وتاليظ الودولوة الطرف أن المول ّ
المسألة استناداً إلى موموعته الشاملة من البيانات األساسية عن الصوما ا بما فثها رسالة الماوضية.

 12-4و يما يخص اإلجراءات المعروضو ووة على مول الطعون المتعلقة بالهورة بشو ووأن إلغاء رخصو و فوتي
إقامة لالي صايبة البالغا تشثر الدولة الطرف إلى التزامها بضمان عدم فصل األلاا عن والديهم راماً

عنهم عمالً بالمادة  9من االتااقيةا وبوضو و ووع مسو و ووألة الحاا على الويدة األسو و ورية في الحسو و ووبان عند تقثيم

ولم الشو و وومل( .)16وتقر الدولة الطرف بأنه في بعض
مصو و ووالل الطال الاضو و وولى في الق اررات المتعلقة بالهورة ّ
الحواالت التي ال يحق فثهوا للطاول أو ألبويه اللووء في الدانمركا قد يكون الطاول أقام رواب بالبلود من القوة
بحث

تقتض و ووي مص و ووالحه الاض و وولى عدم إلغاء رخص و ووة إقامته .وينص االجتهاد القض و ووائي لمول

الطعون

المتعلقة بالهورة على أنه ال يمكن عموماً اعتبار األلاا أنهم أقاموا هذه الرواب القوية دون إقامة مسو ووتمرة
ودون انقطاع في الدانمرك لمدة سو و أو س ووبع س وونوات على األقلا التحقوا أثناءها بالمدارس أو بمؤسو وس ووات

رعاية األلاا ( .)17اثر أن المول

اليظ أنه لم يكن لدط ابنة صو و و ووايبة البالغا في القضو و و ووية قثد النظرا

رخصووة إقامة إال لمدة سوونة وثمانية أشووهر .ولذلها لم يود المول
__________
()15

تذكر الدولة الطرف أن "لياوس" ) (Lifosتشو و و ووثر في تقريرها المعنون ”( “Somalia – Kvinnlig könstympningنيسو و و ووان/
أبريل  )2019إلى أنه إن لم يكن الوالدان يريان نا
لتشويه أعضائها التناسلية.

6

في ق ارره المؤرخ  11آذار/مارس 2019

الرأيا كان

األم هي التي تقرر عموماً ما إذا كان ينبغي أن تخضووع ابنتهما

()16

لونة يقوق الطالا التعلثق العام رقم )2013(14ا الاقرة .66

()17

تسووتشووهد الدولة الطرف بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسووان): Osman v. Denmark (application No. 38058/09ا الحكم
الصادر في  14أيلو /سبتمبر .2011

GE.21-03780

CRC/C/86/D/83/2019

أي روف تشو ووثر إلى أن إلغاء رخصو ووتي إقامة لالي صو ووايبة البالغ سو ووثترتب عليه متاعب خاصو ووةا ألن

رخصتثهما كان

تستند فق إلى ّلم الشمل مع والدتهما التي لم تعد تحمل رخصة صالحة.

مالحظلت صلحبة ال الغ ع ى مالحظلت الهاللة الطاف اشأن المق ولاة الاألسس الموضوعاة
1-5

تدعي صو و و و و ووايبة البالغ في تعليقاتها المؤرخة  24كانون الثاني/يناير  2020أنه رام اآلراء التي

اعتمدتها اللونة في قض و و ووية ك .ي .م .ض و و وود الدانمركا أبق

س و و وولطات الدولة الطرف على ممارس و و ووتها في

ياالت تتعلق بخطر تشو و و و ووويه األعضو و و و وواء التناسو و و و وولية األنثوية؛ وفي ذله القرار لم تطبق مبدأ الحيطة الذي

أماً
وضوعته اللونة .وكما كان الحا في قضوية ك .ي .م ضود الدانمركا تشودد صوايبة البالغ على كونها ّ
عزباء لي لديها أي شو ووبكة من الرجا في الصو وووما  .وتعترض على يوة الدولة الطرف التي تذهب إلى
تحصل
أنها شخص بارع قادر على مقاومة الضغ االجتماعي لدط عودتها إلى الصوما  .وتدعي أنها لم ّ

سوط قدر ض ثل من التعليم في مدرسة قرآنية محلية في الصوما ولم تزاو أي نشاط مهني ق .
2-5

و يما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن عثل بور مدينة كبثرةا تش و و وودد ص و و ووايبة البالغ على أنها بلدة

تسوويطر علثها يركة الشووبال .وتذكر أنه من اثر القانوني في المنالق التي تسوويطر علثها هذه الحركة أن

يكون للمرأة عمو وول وعلثهو ووا أن تعتمو وود على الموتمع المحلي اعتمو وواداً كليو واً .ولني تتلقى الو وودعم الالزم من
موتمعها المحلي المحي بهاا تواد قائل ًة إن علثها أن تخض و و و ووع لتعراف االجتماعيةا ال س و و و وويما تش و و و ووويه
األعضاء التناسلية األنثوية.
مالحظلت إضلفاة من الهاللة الطاف
1-6

تزعم الدولة الطرف في ماليظاتها اإلض ووا ية المؤرخة  1تموز/يوليه  2020أن تعليقات ص ووايبة

2-6

و يما يتعلق باجراءات متابعة اآلراء المعتمدة في قضو ووية ك .ي .م .ضو وود الدانمركا تشو ووثر الدولة

البالغ المؤرخة  24كانون الثاني/يناير  2020ال تقدم أي معلومات جديدة.
الطرف إلى أن مول

لعون الالج ثن لم يود أي أس و و و و وواس إلعادة فتل القض و و و و وويةا إذ إن ص و و و و ووايبة البالغ

وابنتهاا في تله القضو و و و و وويةا اادرتا الدانمرك وإن مكان وجودهما موهو  .وتشو و و و و ووثر أيضو و و و و واً إلى أن لونتها
التنس ووي ية( )18وجدت في  15ش ووباط/فبراير  2018أن اآلراء التي أعرب عنها اللونة في قض ووية ك .ي .م.
ضو وود الدانمرك لم تنن متوافقة مع االجتهاد القضو ووائي للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسو ووان

()19

الذي ياثد بأن

الوزء الحاسو ووم من التقثيم في القضو ووايا المتعلقة بتشو ووويه األعضو وواء التناسو وولية األنثوية هو ما إذا كان بامكان

األسور أن تنال عدم تعرض ألاالها لهذه الممارسوة .لذاا قررت لونة التنسوثق تطبثق المايار القانوني الذي
وضو ووعته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسو ووان على القضو ووايا المتصو وولة بتشو ووويه األعضو وواء التناسو وولية األنثوية.

ومنذئذ ومول لعون الالج ثن ي ّيم هذه القضو وواياا بما فثها القضو ووية محل النظرا وفقاً لالجتهاد القضو ووائي
للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
3-6

وتدفع الدولة الطرف بأن المعلومات الواردة في تعليقوات صو و و و و و ووايبوة البالغ في  24كانون الثواني/

ينوواير  2020بش و و و و و و ووأن تعليمهووا وعملهووا والظروف لوودط عودتهووا سو و و و و و ووبق أن قيمهووا مول
__________
()18

()19

لعون الالج ثن.

تش و و ووثر الدولة الطرف إلى أن لونة التنس و و ووثق تتألف من رئي (ة) مول

لعون الالج ثن (قاض(ية) في المحكمة العليا)ا وعض و و ووو

في جملة أمورا لمناقشة المبادئ التوجثهية العامة المتصلة بعمل مول

لعون الالج ثن.

يعمل في قسم اإلدارة العامة لو ازرة الهورة واإلدماجا ومحام(ية) يعثنه( و ووا) مول

نقابة المحامثن الدانمركثثن .وتعثن لونة التنسثقا

تسو و و و ووتشو و و و ووهد الدولة الطرف بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسو و و و ووانا Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden

)(application No. 23944/05ا القرار الصو و و و و و ووادر في  8آذار/مارس 2007ا و Sow v. Belgium (application No.
)27081/13ا الحكم الص و و و و و و و ووادر في  19ك ووانون الث وواني/ين وواير 2016ا و R.B.A.B. and others v. The Netherlands
)(application No. 7211/06ا الحكم الصادر في  7يزيران/يونيه .2016
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وقائع ادعاءات ص ووايبة البالغ أنه س ووثنظر إلثها على أنها ّأم
وتنرر أن المول لم يود أنه يمكن اعتبارها
ف
عزباء لي لديها ش ووبكة من الرجا في الص وووما ا وأن القرار المتعلق بتش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثوية
يقع على عاتق األم في نهاية المطاف .وتشوثر إلى أنه ورد في المعلومات األسواسوية المتاية أنه ينظر إلى

من ايت ّنوا باألفنار والمااهيم الغربية على أنهم أقدر على تحمل الضو و و و ووغ االجتماعي( .)20وعن كون عثل
بور "مدينة كبثرة"ا توض و و و وول الدولة الطرف أنهاا في ماليظاتها المؤرخة  1تشو و و و ورين الثاني/نوفمبر 2019ا
اكتا

بالقو إن عثل بور ليسو

منطقة ري ية وإنها بلدة يقدر عدد سوكانها بنحو  80 000نسومة .وتاليظ

أيضًا أن صايبة البالغا وقد أقام في عثل بور بثن عامي  1988و2013ا أثبت قدرتها على الايش هناك.
القضليل الاإلرااءات المعاالضة ع ى ال جنة

النظر في المقبولية
قب وول النظر في أي ادع وواء يرد في أي بالغا يو ووب على اللون ووة أن تقررا وفق واً للم ووادة  20من
1-7
نظامها الداخليا ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال بموجب البروتوكو االختياري.
الطعون

وتحي اللونووة علم واً بقو ص و و و و و و ووايبووة البالغا الووذي ال يقبوول الووود ا إن ق اررات مول
2-7
الدنماركي اثر قابلة للطعن ولذله فقد اسووتنادت جميع سووبل االنتصوواف المحلية .وتحي علماً أيض واً بحوة
الدولة الطرفا التي لم تواد فثها صو و و و ووايبة البالغا والتي تقو إنه يمكن الطعن في قرار مول

الطعون

المتعلقوة بوالهورة المؤرخ  11آذار/موارس  2019الوذي يؤيود قرار دائرة الهورة الودانمركيوة بوالغواء رخصو و و و و و و فوتي
إقامة لالي صو و و و و ووايبة البالغا وإنه ينبغي من ثم إعالن عدم مقبولية هذا الوزء من البالغ .اثر أن اللونة
تاليظ أن مول

الطعون المتعلقوة بوالهورةا لودط إعوادتوه النظر في قرار دائرة الهورة بوالغواء الرخصو و و و و و ووتثن

الممنويتثن على أسواس ّلم شومل العائلةا لم ي ّيم إال ما إذا كان لاالً صوايبة البالغ قد أقاما رواب خاصوة
مع الدانمرك وما إذا كان هناك أي روف ش و ووخص و ووية أخرطا بما فثها الظروف المتص و وولة بالص و ووحةا من

شو و ووأنها أن تسو و ووبب في متاعب خاصو و ووة .وتاليظ أيضو و واً أنه لدط التوصو و وول إلى هذا القرارا لم يناقش خطر
تش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثوية وأن مول الطعون المتعلقة بالهورة ذكر ص وراية أن األوض وواع العامة
في الصووما ينبغي أن تعال في إلار إجراءات منل اللووءا وال تشوكل جزءاً من تقثيمها .وعلى هذاا ترط

أن الطعن في قرار مول

الطعون المتعلقة بالهورة لم يكن ليعتبر سووبثل انتصوواف فعاالً بالمعنى المقصووود

في الموادة (7ه) من البروتوكو االختيواريا إذ إنوه لم يكن لثودرس ادعواءات صو و و و و و ووايبوة البالغ المقودموة إلى
اللونةا وهي أن ي .أ .م سووتواجه خطر التعرض لتشووويه أعضووائها التناسوولية إن هي عادت إلى الصوووما .

ثم إن كون القرار الذي اتخذه مول

الطعون المتعلق بالهورة قابالً للطعن ال يمنع اللونة من ثم من النظر

في ادعاءات ص و ووايبة البالغ اس و ووتناداً إلى المادتثن  3و 19من االتااقية أن ابنتها معرض و ووة لخطر تش و ووويه
أعضووائها التناسووليةا وهو ما اسووتنادت سووبل االنتصوواف المحلية بسووببه .وبناء عليها ترط اللونة أنه ال يوجد

ما يحو دون مقبولية البالغ بمقتضى المادة (7ه) من البروتوكو االختياري.

ادعاءها أن

وتحي اللونة علماً بحوة الدولة الطرف أن ص و ووايبة البالغ لم تقدم أدلة كا ية تثب
3-7
ابنتها ستتعرض لخطر تشويه أعضائها التناسلية إن هي أبعدت إلى الصوما  .بثد أنها ترطا في ضوء ادعاءات
__________
()20

8

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Somalia: women fearing
 . gender-based harm and violence” (2016), p. 24وثيقة متاية على الص و و و و وواحات التي ياض و و و و ووي إلثها الراب التالي:
www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2016/08/04/uk_somalia_women_fearing_08
 .2016.pdfوانظر أيضاً Danish Immigration Service, “Thematic paper: south central Somalia – female
.genital mutilation/cutting”, p. 24
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صوايبة البالغ بشوأن انتشوار تشوويه األعضواء التناسولية األنثوية والظروف التي سوتعاد فثهاا أن ادعاءات صوايبة

البالغ القائمة على المادتثن  3و 19من االتااقية دعم بما يكاي من األدلة ألاراض المقبولية.
4-7

وبناء على ذلها تعلن اللونة مقبولية ادعاءات صووايبة البالغ بشووأن التزام الدولة الطرف باآلتي:

(أ) أن تتصوورف وفقاً لمصووالل الطال الاضوولى؛ (ل) وأن تتخذ التدابثر الالزمة لحماية الطال من جميع أشوكا
العنف أو األذط أو االعتداء على المستوط البدني أو الناسيا وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في األس

الموضوعية

نظرت اللونة في هذا البالغ في ضوووء جميع المعلومات التي أتايها لها الطرفانا وفقاً لما تنص
1-8
عليه المادة  )1(10من البروتوكو االختياري.
وتحي اللونة علماً بادعاءات صوايبة البالغ أن من شوأن إبعاد ابنتها إلى الصووما أن يعرضوها
2-8
لخطر تشووويه أعضووائها التناسوولية وأن الدولة الطرف لم تأخذ مصووالل الطال الاضوولى في االعتبار عند بتّها
في للب اللووء الذي قدمته صايبة البالغا وفي ذله انتهاك للمادتثن  3و 19من االتااقية.

3-8

وتذ ّكر اللونة في هذا الصوودد بتعليقها العام رقم )2005(6ا الذي جاء يه أنه ال يووز للدو أن

عرض و و و و و ووه
تعثد لاالً إلى بلد آخر إن توافرت لديها أس و و و و و ووبال وجثهة تحمل على اعتقاد وجود خطر ي يقي ي ّ

المبثنة في المادتثن  6و 37من
لضو و وورر ال يمكن جبرها بما في ذلها على سو و ووبثل المثا ال الحصو و وورا تله ّ
االتااقية؛ وأن هذه االلتزامات بعدم اإلعادة القسرية تنطبق بصرف النظر عما إذا كان االنتهاكات الخطثرة

للحقوق المضو و وومونة بموجب االتااقية صو و ووادرةً عن جهات اثر يكومية أو ما إذا كان

مقصو و ووودة أو نتيوة

اثر مباش و و ورة لاعل أو امتناع عن فعل .وينبغي أن ي يم خطر يدو هذه االنتهاكات الخطثرة تقثيماً يراعي
الس وون واالعتبارات الونس ووانية (الاقرة  .)21()27وبهذا المعنىا تنص وول اللونة بأن تض ووع الدو في يس ووبانهاا

عنوود تقثيمهووا للبووات اللووءا تطور القووانون الودولي لحقوق اإلنس و و و و و و ووان وقوانون الالج ثنا والعالقوة التنوينيووة

بثنهماا بما في ذله المواقف التي اعتمدتها الماوضو و ووية في إلار ممارسو و ووة و ائاها المتصو و وولة باإلشو و و ارف بموجب

االتااقية الخاصو ووة بوضو ووع الالج ثن .ويوب بوجه خا أن ياسو ور تعريأ الالج كما ورد في االتااقية تاسو ووث اًر
يراعي الس وون واالعتبارات الونس ووانية ويأخذ في الحس ووبان الدوافع الخاص ووة التي تنمن وراء االض ووطهاد الذي
يتعرض ل و ووه األلاا ا وأشكا هذا االضطهاد وتولياته .واضطهاد أقرباء األلاا ا وتونثدهما واالتوار بهم

بعض من أش ووكا
قص وود اس ووتغاللهم في البغاءا واس ووتغاللهم جنس ووياً أو تش ووويه األعض وواء التناس وولية للاتياتا ل
وتوليات االضو و ووطهاد الذي يسو و ووتهدف األلاا ويمكن أن يبرر منل صو و وواة الالج ا ال سو و وويما إن كان هذه

األفعا قائمة على أيد األسو و ووبال الواردة في االتااقية الخاصو و ووة بوضو و ووع الالج ثن .لذله ينبغي للدو ا في إلار

اإلجراءات الولنية المتعلقة بالنظر في للبات الحص و و و و ووو على ص و و و و وواة الالج ا أن تولي عناية فائقة ألشو و و و ووكا
وتوليات االضطهاد الذي يستهدف األلاا بوجه خا

4-8

وألشكا العنف الونساني (الاقرة .)74

وفي التوص و و و و ووية العامة رقم  31للونة المعنية بالقض و و و و وواء على التمثثز ض و و و و وود المرأة/التعلثق العام

رقم  18للونة يقوق الطالا الصو ووادران بصو وواة مشو ووتركةا اليظ

اللونتان أن تشو ووويه األعضو وواء التناسو وولية

األنثوية يمكن أن يؤدي إلى لائاة متنوعة من النتائ الص و و و و و ووحية الاورية و/أو الطويلة األجل (الاقرة .)19

وأوصوتا بأن تعترف التشوريعات والسوياسوات المتصولة بالهورة واللووء بخطر التعرض للممارسوات الضوارة أو

مبرر لمنل يق اللووءا وبأن ينظرا على أسو وواس كل يالة
لالضو ووطهاد من جراء هذه الممارسو ووات بوصو وواه
اً

على يو وودةا في إمكو ووان توفثر الحمو ووايو ووة للقريو ووب الو ووذي قو وود يكون برفقو ووة الاتو وواة أو المرأة (الاقرة (55م)).
وتاليظ لونة يقوق الطال أن هث ات تعاهدية أخرط رأت أن إخض و و و و وواع امرأة أو فتاة لتش و و و و ووويه أعض و و و و ووائها

__________
()21
GE.21-03780

انظر اللونة المعنية بالقضاء على التمثثز ضد المرأةا التوصية العامة رقم )2014(32ا الاقرة .25
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التناس وولية يبلغ يد التعذيب أو المعاملة القاس ووية أو الالإنس ووانية أو المهثنة( .)22اثر أن ص ووايبة البالغا في

القضية موضع النظرا لم تثر هذا االدعاءا سواء مباشرة أو من يث

ماهثته.

أما عزباءا لن
5-8
وفي القض و و و و و ووية قثد النظرا تحي اللونة علماً بزعم ص و و و و و ووايبة البالغ أنهاا لنونها ّ
تنون قادرة على يماية ابنتها من التعرض لتش ووويه أعض ووائها التناس وولية في بلد تعرضو و يه  98في المائة

من النسو و وواء لهذه الممارسو و ووة رام يظر القانون إياهاا ألن القانون ال ينفاذ .وتواد أيضو و واً بأنها هي ناسو و ووها
تعرضو لتشووويه أعضووائها التناسوولية؛ وعان القمع نتيوة زواجها السووري؛ ولن تتمكن من تلقي أي دعم من
أسورتها المقربة عند عودتها إلى الصووما  .وتحي اللونة علماً بماليظة الدولة الطرف أن تقارير عدة تاثد
ألم أن تحمي ابنتها من التعرض لتش ووويه أعض ووائها التناس وولية في الص وووما إن كان قادرة على
بأنه يمكن ّ
مقاومة ضوغ األسورة أو الموتمع المحلي؛ وأن صوايبة البالغ لم توضول المخالر المحددة التي سوتتعرض

لها ابنتها؛ وأنه لما كان كال الوالدين يعارض ووان تش ووويه األعض وواء التناس وولية األنثوية وأن ص ووايبة البالغ لن
كثثر على الموتمع المحلي المحي بهاا يوب افتراض أنها س و و و و و ووتنون
تعود إلى منطقة ري ية قد تعتمد فثها اً
قادرة على مقاومة الض و و و و ووغ االجتماعي ويماية ابنتها من التعرض لتش و و و و ووويه أعض و و و و ووائها التناس و و و و وولية؛ وأن

المصوداقية العامة لصوايبة البالغ قوضو ألنها لم تعتبر ذات مصوداقية بخصوو

أسوبال اللووء الخاصوة

بها التي قدمتهاا أي النزاع المزعوم مع عمها/خالها من يركة الشو ووبال وسو ووونها أربع سو وونواتا وألنها قدم

معلومات مغلولة عن علم إلى السو و وولطات المحلية بشو و ووأن زوجها .وتحي اللونة علماً أيضو و واً بادعاء الدولة
الطرف أن نسبة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية انخاض في الصوما (.)23
6-8

وتاليظ اللونة أن انتشو و و و و ووار تشو و و و و ووويه األعضو و و و و وواء التناسو و و و و وولية األنثوية انخاض على ما يبدو في

الصوووما ا نتيوة جملة أمور منها يظره بموجب دسووتور عام 2012

()24

وسووياسووة عام  2014لمكافحة هذه

الممارسووة .اثر أن اللونة تاليظ أن هذه الممارسووة ال ت از متأصوولة في الموتمع الصوووماليا على ما جاء

في تقارير قدمها الطرفان(.)25

وتذ ّكر اللونة بأن مصو ووالل الطال الاضو وولى ينبغي أن تنون أولى االعتبارات في الق اررات المتعلقة
7-8
بابعاد أي لال وأن هذه الق ار ارت ينبغي أن تنال  -في إلار إجراء يوفر ضوومانات مناسووبة -سووالمة الطال

وتمتعه بالرعاية المناسبة وبالحقوق( .)26وفي القضية محل النظرا تحي اللونة علمًا بالحو والمعلومات المقدمة
إلثهاا بما فثها تقثيم قدرة األم الماترضة على مقاومة الضغ االجتماعي استنادًا إلى ما أعرب عنه من معارضة
للممارسة وإلى التقارير عن يالة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في الصوما  .بثد أنها تاليظ ما يلي:
(أ)

اقتصوور تقثيم مول

لعون الالج ثن على إشووارة عامة إلى تقرير عن وس و الصوووما

بعد يه صوايبة البالغ وابنتها ودون مراعاة مصوالل
وجنوبها دون تقثيم السوياق المحدد والشوخصوي الذي سوت ف
نظر ألن زوجها ال ي يم
الطال الاض وولىا وكون ص ووايبة البالغ س ووتنون ويثدة دون ش ووبكة دعم من الذكور اً

يالياً معها ولالثها؛
__________
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()22

كابا وكابا ض وود كندا ()CCPR/C/98/D/1465/2006ا الاقرة 1-10؛ وف .ل .ض وود هولندا ()CAT/C/56/D/613/2014ا

()23

انو و و وظ و و وور ”Danish Immigration Service, “Country of origin information: FGM/Kvindelig omskæring
).(January 2019

()24

.Danish Immigration Service, “Thematic paper: south central Somalia – female genital mutilation/cutting”, p. 7

()25

United Kingdom, Home Office, “Somalia: women fearing gender-based
انظرا على وجه الخص و و و و و ووو
”harm and violenceا و”United States Department of State, “Somalia 2016 human rights reportا
وكالهما يشثر إلى أن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ال ت از شبه شاملة في الصوما .

()26

التعلثق العام المشو و و و و و ووترك رقم  3للونة المعنية بحماية يقوق جميع العما المهاجرين وأفراد أسو و و و و و وورهم ورقم  22للونة يقوق الطال

الاقرة 7-8؛ وم .ن .ن .ضد الدانمرك ()CEDAW/C/55/D/33/2011ا الاقرة .8-8

()2017ا الاقرتان  19و.33
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(ل)

جادل

الدولة الطرف بالقو إنه نظ اًر ألن صو ووايبة البالغ وزوجها يعارضو ووان بوضو وووح

تش و و و ووويه األعض و و و وواء التناس و و و وولية األنثوية وأن ص و و و ووايبة البالغ ال تعود إلى منطقة ري ية قد تعتمد فثها على
الموتمع المحلي المحي بهاا فانها سو و و و و و ووتتمكن من مقاومة الضو و و و و و ووغ االجتماعي ومن ثم يماية ابنتها من

التعرض لتش ووويه أعض ووائها التناس وولية .بثد أن اللونة تاليظ أن موقف األل من تش ووويه األعض وواء التناس وولية

األنثوية الذي تزعمه الدولة الطرف يبدو اثر ذي وجاهة في القض ووية موض ووع النظرا في ض وووء المعلومات
اثر القووابلووة للووود التي قوودمتهووا ص و و و و و و ووايبووة البالغ والتي تاثوود بووأن زوجهووا ي يم يوواليواً في الواليووات المتحوودة
األمريكية وأنه ال يعود إلى الص و وووما معها ولالثها .و يما يخص تعويل الدولة الطرف على قدرة ص و ووايبة
البالغ على مقاومة الضو و و و ووغ االجتماعيا ترط اللونة أن يقوق الطال بمقتضو و و و ووى المادة  19من االتااقية

ال يمكن أن تتوقف على قدرة األم على مقاومة الضو ووغ األسو ووري واالجتماعيا ال سو وويما في ضو وووء السو ووياق
العوام المبلغ عنوها وأن الودو األلراف ينبغي أن تتخوذ تودابثر لحموايوة األلاوا من جميع أشو و و و و و وكوا العنف

أو األذط أو االعتداء على المس و و و و و ووتوط البدني أو الناس و و و و و ووي في جميع الظروف .وتحي اللونة علماً بحوة
الدولة الطرف التي تذهب إلى أنها تعتمد على تاسو و ووثرها لالجتهادات القضو و ووائية اإلقليمية في قضو و ووايا أخرط
ممواثلوة .اثر أن اللونوة تاليظ أن هوذا التاسو و و و و و ووثر ال يمكن أن يعاي الودولوة الطرف من االمتثوا اللت ازمواتهوا

بموجوب االتاوواقيووة كمووا تاسو و و و و و وورهوا اللونووة؛ وال يمكن أيض و و و و و و واً أن يبرر عودم االمتثووا آلراء اللونووة في إلوار
البروتوكو االختياري؛
(ج)

ينبغي لتقثيم خطر تعرض لال للممارسو و و و و و ووة الضو و و و و و ووارة التي ال رجعة فثها المتمثلة في

بعد إليه أن يكون وفقاً لمبدأ الحيطة؛ ومتى وجدت
تشو و و و ووويه األعضو و و و وواء التناسو و و و وولية األنثوية في البلد الذي ي ف
ش و ووكوك معقولة في أن بلد االس و ووت با ال يس و ووتطيع يماية الطال من هذه الممارس و ووةا فلزم الدو ف األلراف أن
تحوم عن إبعاد الطال(.)27

تعرض ابنوة
لوذاا تخلص اللونوة إلى أن الودولوة الطرفا عنود تقثيمهوا
8-8
الخطر المزعوم المتمثول في ّ
ف
ص ووايبة البالغ لتش ووويه أعض ووائها التناس وولية إن هي أبعدت إلى الص وووما ا لم تض ووع في يس ووبانها مص ووالل

الطال الاض و وولى ولم توفر الض و وومانات المناس و ووبة لرفاه الطال عند عودته .وتخلص أيضو و واً إلى أن من ش و ووأن
إعادة ابنة صايبة البالغ إلى الصوما أن تبلغ يد انتهاك المادتثن  3و 19من االتااقية.

9-8

وإن اللونةا إذ تتصو و و و و وورف بموجب المادة  )5(10من البروتوكو االختياري المتعلق باجراء تقديم

-9

والدولة الطرف ملزمة باإليوام عن إبعاد ابنة صايبة البالغ إلى الصوما وضمان عدم فصلها

البالااتا ترط أن الوقائع المعروضة علثها تنشف عن انتهاك للمادتثن  3و 19من االتااقية.

عن والدتها وعن أخثها( .)28وهي ملزمة أيض و واً باتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع يدو انتهاكات مماثلة
ومطلول منها في هذا الصددا على وجه الخصو ا أن تنال اشتما إجراءات اللووء التي
في المستقبل.
ل
تم

األلاا على تحلثل للمصالل الاضلىا وأن تراعيا وفق األصو ا الظروف المحددة التي سيعاد فثها

األلاا ا في الحاالت التي يحت فثها بخطر يدو انتهاك خطثر بوصاه سبباً لعدم اإلعادة القسرية.

ووفق و واً للمو ووادة  11من البروتوكو االختيو وواريا تود اللونو ووة أن تتلقى من الو وودولو ووة الطرفا في
-10
اضوون  180يوماً على أقصوى تقديرا معلومات عن التدابثر التي اتخذتها لتناثذ آراء اللونة .وتطلب إلثها
أيض و و واً أن تدرج في تقاريرها المقدمة إلثها بموجب المادة  44من االتااقية معلومات عن أي تدابثر من هذا
القبثل .وتطلب إلثهاا إضافة إلى ذلها أن تنشر هذه اآلراء وتعممها على نطاق واسع.

__________
()27

كابا وكابا ضد كنداا الاقرة 1-10؛ وف .ل .ضد هولنداا الاقرة .7-8

()28

التوص و و و و ووية العامة رقم  31للونة المعنية بالقض و و و و وواء على التمثثز ض و و و و وود المرأة/التعلثق العام رقم  18للونة يقوق الطال ()2019ا
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المافق
[األصل :اإلسبانية]

رأح فادح لعضو ال جنة لويس بيهرني اا رينل (مخللف رزئالً)
-1

أنووا مضو و و و و و ووطر إلى عوودم الموافقووة على قرار اللونووة بعوودم وجود انتهوواك للمووادة  37من االتاوواقيووة.

و يما يلي أسبال رأيي المخالف:

فتذكر اللونة في آرائها أن الضحية يمكن أن تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية إن هي
(أ)
أبعدت إلى الص و و وووما وأن هذا التش و و ووويه قد يبلغ يد التعذيبا وهو ما يتاق مع المواقف التي وقاتها اللونة

المعنية بحقوق اإلنس و و ووان واللونة المعنية بالقض و و وواء على التمثثز ض و و وود المرأةا على النحو المش و و ووار إليه في

الاقرة  4-8أعاله .اثر أن لونة يقوق الطالا وهي تواد بأن ص و و ووايبة البالغ لم تثر في القض و و ووية محل
النظر ادعاء في إلار المادة 37ا س و و و و و وواء مباش و و و و و ورة أو من يث

الماهيةا ال تحت بالمادة  37في آرائها.

وال أوافق على قرار اللونة القاضي بعدم االيتواج بهذه المادة في آرائها؛
(ل)

النحو المنص و ووو

ينبغي أن تسووتهدي اللونةا في إلار اختصوواصووها بموجب البروتوكو االختياريا على

عليه في المادة  1من نظامها الداخلي بمقتض و ووى البروتوكو االختياريا بمبدأ مص و ووالل

الطال الاضو و و و وولى .ولما كان

البالاات التي تتلقاها تتعلق باأللاا ا يوب علثها أن تحر ا بخصو و و و ووو

انتهاكات الحقوقا على أن يسترشد نظرها في هذه البالاات بواجب عناية وتوجيه ويماية معزز؛

ال يشترط البروتوكو االختياري أن يمّثل محام/محامية أصحال البالاات المحالة إلى
(ج)
اللونوة؛ إ فذنا فلي من الضو و و و و و ووروري أن يكون لودط المرء معرفوة دقيقوة بوالقوانون إلثبوات الشو و و و و و وكواوط الارديوة.
ولما كان تعامل اللونة مع القاص و و و ورين (الذين ال يزالون في لور النمو) يسو و و ووتلزم منها أن تنون مصو و و وود ًار لتعزيز
الحمايةا يوب أن تؤدي دو ًار تربويًا وتوجثهيًا تواه األلاا الذين ال يوثدون القانون أو ليسوا ممارسثن قانونثثن؛

وفي س ووياق الوقائع المزعومةا وعمالً بالمبدأ القانوني الذي يقض ووي بأن المحكمة تعرف
(د)
القوانونا ومن ثم فوان ألراف نزاع من الن ازعوات ال تحتواج إلى إثبوات انطبواق قوانون معثن على قضو و و و و و ووثتهواا
يووز للونووة أن تحت بحقوق لم يرد ذكرهووا في بالغ من البالاووات .واللونووةا في نهووايووة المطووافا توثوود

القانون؛ وفي أعمالهاا التي تسووتهدي بالرأي القائل بأن األلاا ينتقلون تدريوياً إلى مريلة البلوغا يوب أن
تنون مصالل الطال الاضلى اعتبا اًر أساسياً؛
(هو)

وثمة مس ووألة ياس وومة أخرطا هي أن الوقائع التي انته

إلى علم اللونة تش ووثر بقوة إلى

أن ابنة صووايبة البالغ قد تتعرض لتشووويه أعضووائها التناسوولية .ومع أن تشووويه األعضوواء التناسوولية محظور

في الصوووما ا فانه ال ي از ممارسووة ثقا ية واسووعة االنتشووار  98-في المائة من الاتيات يتعرضوون له .وهذه

المسو ووألة ياسو وومة بالنسو ووبة إلى وجاهة المبدأ القائل بأن المحكمة توثد القانون وأن ألراف نزاع من النزاعات

ال تحتاج إلى إثبات أن قانوناً من القوانثن ينطبق على قضثتها .وبوصاه مبدأ وقائياًا يوب أن ينطبق على
ونزو ّي واثر مدعوم بأدلة من مقر الحكم المختص؛
أساس األدلة ولي نتيوة قرار تعساي ف
لحظر التعذيب بوصوواه قاعدة ال اسووتثناء لها

أخثرا أود أن أشوودد على الوضووع الخا
(و)
اً
إلالقاًا كما يعترف بذله الموتمع الدوليا وض و و دع يزيدا في رأييا من ض و وورورة أن تتص و وورف اللونة بمبادرة
منها لمنع التعذيب وإدانته.
وإني أعرل عن رأيي المخوالف جزئيوًا ألني أعتقود أنوه لتس و و و و و وبوال المبثنوة أعالها يمكن اللونو فة أن توود أن
-2
المادة  37من االتااقية قد انتهك رام عدم وجود ادعاء صريل يتعلق بهذا االنتهاك في البالغ الذي قدمته صايبته.
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