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اعتمد ا اللجنة دور ا الثالثة والثمانني ( 20كانون الثاين/يناير  7 -شباط/فرباير .)2020

ش أأار النيف أأر ب أأأا ال أأبالغ أعض أأاة اللجن أأة التالي أأة أه أأاوبم :الس أأيدة س أأوزان أب أأو أس أأوما والس أأيدة أم أأل س أألمان
الدوسأأر والسأأيدة بنأأد أيأأو ،إدريسأأي والسأأيد براغأأي غودبرانسأأون والسأأيد فيليأأب و والسأأيدة أول أأا أ .خازوفأأا
والسيد سي اس لومينا والسأيد جاأاد ماضأي والسأيدة فايأ مارشأا  -بأاري والسأيد بنيأام داويأم متمأور والسأيد
كالرن نيلسون والسأيدة ميكيكأو أواتين والسأيد لأوي إرنسأتو بيأدرنريا رينأا والسأيد خوسأيه أغيأل رودري يأت ريأي
والسيدة عيساتو ألسان سيديكو والسيدة آن مار سكيلتون والسيدة فيلينا تودوروفا والسيدة رينايت وينرت.
يرد مرفق بأه اآلراة رأ مشرت أعرب عنه عضوا اللجنة آن مار سكيلتون ولوي أرنستو بيدرنريا رينا (خمال ).
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صأأاحب الأأبالغ بأأو م .ه .وبأأو م أواطن فنلنأأد نيجأأري مولأأود  16حتيران/يونيأأه .2009
-1
وبو يدعي أن الدولة الطرف انتاكم حقوقه مبوجب املواد  2و 3و 16و 19و )3(24من االت اقيأة .وميثلأه
حمام .وقد دخل الربوتوكو االختيار حيت الن اذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف  12شباط/فرباير .2016

ةربقحئع يتح مرضهح صح ك ةبالغ
ُولد صاحب البالغ فنلندا مأن أم فنلنديأة وأب نيجأري كأاروليكي .ونشأ فنلنأدا .وكأان
1-2
والداه متتوجني من عام  2005إىل عام  .2011وخال تلك ال رتة تقاها حضانة صاحب البالغ.
 2-2وأراد والد صاحب البالغ ختانه بسأبب خل يتأه الثقافيأة حأني عارضأم والدتأه بشأدة بأأه
الطقأأوس .و  7تش أرين الثأأاين/نوفمرب  2009عنأأدما كأأان عمأأر صأأاحب الأأبالغ أربعأأة أشأأار وبينمأأا
كانم األم بعيدة دعأا األب طبيبأا بأو الأدكتور أ .إىل بيأم األسأرة إلجأراة بأرت األعضأاة التناسألية
لصأأاحب الأأبالغ .ويأُأتعم أن الأأدكتور أ .مل يطلأأب يكيأأدا كتابيأأا ملوافقأأة األم ومل يكأأن علأأى علأأم ابحلالأأة
الصأأحية لصأأاحب الأأبالغ ومل يشأأرط لأ ب خمأأاطر أو عواقأأب بأأرت األعضأأاة التناسأألية ومل يصأأدر وريقأأة
طبية بعأد العمليأة .وعأالوة علأى ذلأك مل تعأد أ وسأيلة ل نعأال حأا فشأل العمليأة .وبُأرت العضأو
التناسأألي علأأى طاول أأة غرفأأة املعيشأأة .وأرن أأاة العمليأأة أمس أأك األب سأأاقي صأأاحب ال أأبالغ بينمأأا ق أأام
الدكتور أ .إبعطائه خمدرا موضعيا وشرع برت العضو التناسلي .وعندما وصلم األم إىل املنت ذلك
املسأأاة وعلمأأم ابلعمليأأة غأأادرم الشأأقة مأأع صأأاحب الأأبالغ .واتصأألم بأأرقم الطأوارل ونُقأأل صأأاحب
البالغ إىل املستش ى .والحظ الطبيب الأ فحصه أن الضمادة حو قضأيب صأاحب الأبالغ كانأم
ضيقة جدا وأن ا رط كان خشنا وفيه بعض اخلدول .وقأد أُعطأي صأاحب الأبالغ أدويأة لتسأكني األمل
وظل حتم املراقبة املستش ى إىل غاية  9تشرين الثاين/نوفمرب .2009
 3-2ورفعأأم والأأدة صأأاحب الأأبالغ دعأأوى علأأى الوالأأد والأأدكتور أ ..ووجأأه إليامأأا املأأدعي العأأام مأأة
االعتداة املشدد( )1إذ بُرت العضو التناسلي بسكني حاد واعتُرب البرت ال رجعة فيه ما تسبب إصابة بدنيأة
دائمة لط ل أعت  .وعالوة على ذلك فقد أجريم العملية دون موافقة الوصي اآلخر لصاحب البالغ.
 4-2وأحا املدعي العام القضأية إىل حمكمأة بلسأنكي احملليأة مطالبأا بتعأويض قأدره  8 200يأورو.
و  2آذار/م أأارس  2012أدان أأم احملكم أأة احمللي أأة األب ابالعت أأداة( )2ع أأن طري أأق وكي أأل وحكم أأم علي أأه
ب رام أأة ق أأدربا  168ي أأورو ابإلض أأافة إىل  200ي أأورو عل أأى س أأبيل التع أأويض لص أأاحب ال أأبالغ .والحيف أأم
احملكمة احمللية عدم وجود تشريعام وطنية تنيفم اخلتان .واعتربم أنأه علأى الأرغم مأن عأدم وجأود سأبب
ط أأل للخت أأان فءن أأه ج أأتة م أأن رقاف أأة األب ودين أأه و أأا س أأببان مقب أأوالن وفق أأا لقض أأاة احملكم أأة العلي أأا
ل نلندا( .)3واستمعم احملكمة احمللية إىل الدكتور أ .وإىل خبريين طبيني .والحيفأم أن اخلتأان قأد أُجأر
على الطاولة وأن الط ل تلقى خمأدرا موضأعيا ومأادة اإليبأوبروفني .والحيفأم أيضأا أن الأدكتور أ .أجأرى
__________

()1

()2
()3

2

خبصو االعتداة املشدد ينص القانون ا نائي ل نلندا (ال صل  21املادة  )6علأى مأا يلأي )1(" :إذا أحلأق ابل أري
إصابة بدنية خطرية أو مرض خطري أو عُرضأم حيأاة ال أري خلطأر يأم ( )2إذا ارتُكبأم ا رميأة بطريقأة وحشأية أو
قاسأأية بوجأأه خأأا ( )3إذا اسأأتخدم سأأالط أر أو سأأالط حأأاد أو أ أداة فتاكأأة ارلأأة أخأأرى ُُ ...يكأأم علأأى
ا اين املتام ابالعتداة املشدد ابلسجن ملدة أدأبا سنة وأقصابا عشر سنوام".
خبصأ أأو االعتأ أأداة يأ أأنص القأ أأانون ا نأ أأائي ل نلنأ أأدا (ال صأ أأل  21املأ أأادة  )5علأ أأى مأ أأا يلأ أأي" :يعاقأ أأب ب رامأ أأة
أو ابلسجن مدة أقصابا سنتان كل معتأد يسأتعمل العنأ البأدين حيأا ال أري أو يلحأق دون اسأتعما العنأ
ضررا بصحة ال ري أو يسبب أملا لل ري أو ي قد أحدا وعيه أو جيعله حالة ارلة"
انيفر https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/eu-jaihmisoikeusliitynnaisetratkaisut/

.kko200893inenglish.html/2008

GE.20-04018

CRC/C/83/D/23/2017

عمليأام ارلأة علأى مأدى أكثأر مأن  30عامأا ألنأه ال ميكأن احلصأو علياأا املراكأت الصأحية العامأأة
أو اخلاصة .وشاد اخلرباة الطبيون أبن العملية قد أجريم على حنو مالئم ولكن البيئة اليت أجريم فياا
( املنأأت ) مل تك أأن مالئمأأة لت أأدخالم طبيأأة م أأن بأأأا القبي أأل .وذكأأر أخص أأائي التخأأدير أن أأه مأأن غ أأري
املعروف ما إذا كان اخلتان سيسبب أ إعاقة أو نقص اإلحساس .كما شاد ثل عن اهليئة الوطنية
ل شراف على الرعاية والصحة أبنه على الرغم من وجود "نقائص ط ي ة الرعاية املقدمة بعد العملية
و التعامأأل مأأع األمل فأأءن نتيجأأة العمليأأة مل تكأأن رديئأأة" .وخلصأأم احملكمأأة احملليأأة إىل أن العمليأأة قأأد
أجري أ أأم عل أ أأى حن أ أأو مالئ أ أأم لك أ أأن األب تص أ أأرف دون موافق أ أأة األم وانتا أ أأك احلرم أ أأة ا س أ أأدية للط أ أأل.
وفيمأأا يتعلأأق ابلأأدكتور أ .خلصأأم احملكمأأة احملليأأة إىل أن عأأدم وجأأود النيأأة اإلجراميأأة وأسأأقطم الأأتام
املوجاأأة إليأأه .والحيفأأم احملكمأأة احملليأأة أنأأه ال ميكأأن املعاقبأأة علأأى أ فعأأل بوص أ ه اعتأأداة إال إذا كأأان
متعمدا .والحيفم احملكمأة أن الأدكتور أ .قأد أُبلأأب أبن الوالأدة موافقأة .وملأا كأان اخلتأان قأد أجأر علأى
حنو مالئم من الناحية الطبية فءن حدوره من دون موافقة األم فقط بو الأ جيعله غري قانوين.
 5-2واسأت ن م يأع األطأراف مبأن ذلأك األب قأرار احملكمأة احملليأة .وادعأى املأدعي العأأام أن
دون أأة األب الكاروليكي أأة ال تش أأرتط اخلت أأان وأن خل يت أأه الثقافي أأة ال ميك أأن أن ت أأربر خت أأان الط أأل ألن
صاحب البالغ ولد ونش فنلندا ولي له عالقة بثقافة والده .بل على العك من ذلك مأن شأ ن
اخلتان أن يلحق به ضررا وقم الحق من حياته ألنأه سأيجعله خمتل أا عأن غالبيأة الرجأا ال نلنأديني.
وادعى املدعي العام أيضا أن أفعا الدكتور أ .كانم متعمدة وأنه ينب ي معاقبته بص ة ا اين .و قرار
ص أ أأادر  10ك أ أأانون الثاين/ين أ أأاير  2014ب أ أ أرأم حمكمأ أ أأة االس أ أأتئناف بلس أ أأنكي ك أ أأال مأ أ أأن األب
والدكتور أ ..وذكرم حمكمة االستئناف أن صاحب البالغ قد ُعمد وفقا للدونة الكاروليكيأة وأن بأأا
العرف ال يشرتط اخلتان وال يؤيده .غري أن اخلتان ظل تقليدا شائعا أفريقيا جنوب الصحراة الكربى
مبا ذلك نيجريو حي ال يتا  90املائة من الأكور ُُيتنأون .والحيفأم حمكمأة االسأتئناف أيضأا
أن الط ل ينتمي إىل رقافتني أ رقافيت والديه كلياما .وكان سبب اخلتان بو رقافة األب (وبي رقافة
مقبولأأة وفقأأا للمحكمأأة العليأأا) ومل يقصأأد األب أن يسأأبب أ أمل أو ضأأرر أو إصأأابة للط أأل .ومل تكأأن
العمليأأة متعارضأأة مأأع مصأأاط الط أأل ال ضأألى ألاأأا عأأتزم الواقأأع انتمأأاةه إىل رقافأأة والأأده وطائ تأأه.
وذكرم حمكمة االسأتئناف كأألك أنأه ال جأدا أن األم مل توافأق علأى العمليأة علأى النحأو املطلأوب
قانون حضانة األط ا وحق الوصو (رقم  )1983/361لكن ال عل ال يعاقأب عليأه بوصأ ه اعتأداة
احلرمة ا سدية للط ل وأنه أجر على حنأو مالئأم مأن الناحيأة
ألنه ال يشكل سوى تدخل ط ي
الطبية وألسباب مقبولة.
 6-2واس أأت ن امل أأدعي الع أأام وص أأاحب ال أأبالغ ووالدت أأه القأ أرار .ومنحتام أأا احملكم أأة العلي أأا اإلذن
ابالس أأتئناف .و ق أ أرار ص أأادر  31آذار/م أأارس  2016الحيف أأم احملكم أأة العلي أأا أن خت أأان ال أأأكور
ألغراض غري طبية مس لة تتطلب عملية تشريعية وال ميكن معا تاا بصورة شاملة على أساس كل حالة
علأأى حأأدة .والحيفأأم احملكمأأة العليأأا أيضأأا أن اخلتأأان غأأري الطأأل أمأأر جيأأب أن يقأأرره الوصأأيان معأأا وأنأأه
ال ميكأأن علأأى أ حأأا أن يتعأأارض مأأع مصأأاط الط أل ال ضأألى .ورأم احملكمأأة العليأأا مستشأأادة
بقضأأائاا حأأاالم سأأابقة أنأأه ينب أأي اعتبأأار اخلتأأان غأأري الطأأل للط أأل الأأأكر تأأدخال ط ي أأا نسأأبيا
احلرمة ا سدية للط أل .وعلأى الأرغم مأن أن العمليأة آلأ آ را دائمأة فءاأا غأري مرئيأة أو موصأومة
اجملتمأأع ال نلنأأد  .ومأأن أحيأأة أخأأرى تسأأتادف العمليأأة ا أأتة األكثأأر خصوصأأية مأأن جسأأم الشأأخص
وبأأي عملي أأة ال رجعأأة فيا أأا .وب أأأا النأأوع م أأن الت أأدخل احلرمأأة ا س أأدية للط أأل ألسأأباب غ أأري طبي أأة
ال ميكن تربيره إال إذا كأان ُيأدم مصألحة الط أل ال ضألى .ومبأا أن بأأا النأوع مأن العمليأام غأري الطبيأة
ميكن أن ُجيرى أيضأا وقأم الحأق فأءن إرادة الط أل وإمكانيأة اآأاذه قراراتأه اخلاصأة جيأب أن تُعطأى
املتيأأد مأأن األ يأأة .فقبأأل أن يبلأأأب الط أأل مأأن العمأأر مأأا يك أأي للتعبأأري عأأن إرادتأأه بشأ ن اخلتأأان ومأأن
GE.20-04018

3

CRC/C/83/D/23/2017

رغبته تعتيت ارتباطه ابلطائ ة الدينية والثقافية ألحد والديه ال ميكن تربير اخلتان بصورة واضحة حبجة
أنه ُيدم مصاط الط ل ال ضلى إذا كان الوالأدان علأى خأالف بشأ ن العمليأة .وخلصأم احملكمأة العليأا
إىل أن ختان صاحب البالغ ال ُيدم مصاط الط ل ال ضلى ألنه مل جير إال ألسأباب رقافيأة لأدى أحأد
الوالأأدين وخالفأا لرغبأأة الوالأأد اآلخأأر الصأأرُية .وأدانأأم احملكمأأة العليأأا األب بتامأأة االعتأأداة .ورأم أنأأه
ال ميكأأن اعتبأأار االعتأأداة مشأأددا ألنأأه جأأرى علأأى يأأد طبيأأب خمأأتص وأن العمليأأة كانأأم مالئمأأة مأأن
الناحيأأة الطبيأأة وكانأأم مدفوعأأة أبسأأباب م اومأأة تأرتبط ابخلل يأأة الثقافيأأة لأ ب ومأأن اخلل يأأة الثقافيأأة
للط أأل .وحكم أأم احملكم أأة العلي أأا عل أأى األب ب أأدفع غرام أأة مل أدة  40يوم أأا وب أأي غرام أأة يع أأاد ق أأدربا
مأأا حكمأأم بأأه حمكمأأة بلسأأنكي احملليأأة .كمأأا أكأأدم احملكمأأة العليأأا تربئأأة احملكمأأة احملليأأة للأأدكتور أ.
ل سباب ن ساا اليت قدمتاا احملكمة احمللية.
 7-2وقأ أأدم صأ أأاحب الأ أأبالغ شأ أأكوى إىل احملكمأ أأة األوروبيأ أأة حلقأ أأوت اإلنسأ أأان .وبق أ أرار مأ أأؤر
أيلو /سبتمرب  2016أعلنم احملكمة األوروبية  -هبيئة تضم قاضيا واحدا  -عدم مقبولية الشكوى.

28

ةشكربى
 1-3يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتاكم حقوقه مبوجأب املأواد
و )3(24من االت اقية.

 2و 3و 12و 16و19

ويأأدعي صأأاحب الأأبالغ أن الدولأأة الطأأرف مل تتخأأأ التأأدابري التش أريعية املناسأأبة حلمايتأأه م أأن
2-3
العنأ أ واإلص أأابة الب أأدنيني أو الن س أأيني أو حلمايت أأه م أأن الت أأدخل خصوص أأيته م أأا يش أأكل انتااك أأا
للمادتني  16و 19مأن االت اقيأة .ويقتضأي ختأان الأأكور  -وبأو استئصأا جراحأي للقل أة أو األنسأجة
الأيت ت طأأي رأس القضأأيب  -اسأأتخدام شأ رة حأأادة وميأ ا أأتة األكثأأر خصوصأأية مأأن جسأأم الأأأكور
مأأا يسأأبب آ را بدنيأأة ون سأأية دائمأأة ال رجعأأة فياأأا ويلحأأق أملأا شأأديدا ال لأأتوم لأأه خاصأأة خأأال فأأرتة
التعا بعد العملية .واألمل ال م ر منه ب ض النيفر عن استخدام املسكنام( .)4ويدعي صأاحب الأبالغ
أن طقوس برت العضو التناسلي ل والد مشاهبة راحة األعضأاة التناسألية "التطبيعيأة" غأري الطوعيأة الأيت
ُيضع هلأا األط أا املولأودون خبصأائص جنسأية غأري عاديأة .وقأد أشأارم ا معيأة الربملانيأة جمللأ أورواب
على وجه التحديد إىل ختان الصبيان ألسباب دينية ابعتباره انتااكا للحرمة ا سدية ل ط ا ( .)5كما
عارض أمناة امليفامل املعنيون ابألط ا بلدان الشما األورو ،برت األعضاة التناسلية غري الطل ودعوا
إىل احأرتام حأأق األوالد أن يقأأرروا أبن سأأام عنأأدما يبل أأون سأأن النضأأي مأأا إذا كأأانوا يوافقأأون علأأى
اخلتان الشعائر (.)6
 3-3ويأأدعي صأأاحب الأأبالغ أيضأأا أن الدولأأة الطأأرف مل تأأوفر لأأه سأأبيل انتصأأاف كافيأأا ابلنيفأأر إىل
تربئة الدكتور أ .وإدانة األب ب رامة دنيا قدربا  168يورو ابإلضافة إىل  200يورو على سبيل التعويض.
وبو يدعي أنه كان ينب ي اعتبار االعتداة مشددا ابلنيفر إىل اليفروف اليت حدث فياا.
 4-3ويدعي صاحب البالغ حأدوث انتاأا للمأادة  2مقأروةة ابالقأرتان مأع املأادتني  16و 19مأن
االت اقيأأة .ويشأأري إىل عأأدم وجأأود ق أوانني حمأأددة تأأنيفم بأأرت األعضأأاة التناسأألية غأأري الطأأل ل أ والد .و
فنلندا ال يعترب ختان الأكور م يدا للصحة وال ميكن إجراوه نيفأام الرعايأة الصأحية العأام .وال جتأر
__________

()4
()5
()6

4

يستشاد صاحب البالغ بقرار احملكمة العليا قضية .KKO 2016:25

السالمة البدنية ال قرة .2

قرار ا معية الربملانية  )2013(1952بش ن حق األط ا
انيفر http://lapsiasia.fi/ar/tata-mielta/aloitteet/aloitteet-2013/joint-statement-from-the-nordic-
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العيادام اخلاصة أيضا بأه العملية ألن وضعاا القانوين غري واضح .وذكرم الرابطة الطبية ال نلندية أن
ارسة اخلتان الشعائر على األوالد الص ار يتعارض مع األخالقيام الطبية( .)7ويأكر صاحب البالغ
أيضأأا أن عمليأأام اخلتأأان جتأأر عمليأأا خأأارج املرافأأق الطبيأأة ويُ أأض عناأأا الطأأرف علأأى الأأرغم مأأن عأأدم
وجود تشريع حمدد أو إشراف رهي .ولأا فءن الوضع القانوين لبرت األعضاة التناسلية غري الطل ل والد
غأأري واضأأح إذ ال يعتأأرب بأأأا ال عأأل دائم أا جرميأأة .وبأأأا ُيتل أ عأأن تنيفأأيم تشأأويه األعضأأاة التناسأألية
األنثوية الأ يعاقب عليه بوص ه اعتداة مشددا .ويالحظ املؤل أن كلتا املمارستني (ال سأيما النأوع
الأأأ ينطأأو علأأى بأأرت القل أأة دون إزالتاأأا) متشأأاهبتان إىل حأأد مأأا حي أ إن كلتيامأأا تتوخيأأان إزالأأة
أنسأأجة سأأليمة مأأن جأأتة اأأيم وحسأأاس لل ايأأة مأأن ا سأأم .ومأأع ذلأأك تأأرى احملكمأأة العليأأا ل نلنأأدا أن
تشويه األعضاة التناسلية األنثوية ي ي دائما ابلعناصر األساسأية لالعتأداة املشأدد وال ميكأن تربيأره أبأدا
أ ظرف من اليفروف.
 5-3ويأكر صاحب البالغ أن اخلتان الشعائر للأكور ال ميارس لدى غالبية السكان ال نلنديني
وإن كأأان يقأأدر أن  200صأأل ُيضأأعون لأأه كأأل عأأام( .)8ويقأأو إن والأأده نيجأأري مسأأيحي يعتأأرب ختأأان
الأأأكور جأأتةا بامأأا مأأن اهلويأأة الثقافيأأة .وعلأأى بأأأا األسأأاس خلصأأم احملأأاكم ال نلنديأأة إىل أن ختأأان
صاحب البالغ كان ميكن تربيره لو وافقم والدته عليه أيضا .وبكأا فءن الصبيان أمثاله الأين ينتمون
إىل اجملموعأأام الثقافيأأة الأأيت خلأأارس اخلتأأان الشأأعائر ال يتمتعأأون ابحلمايأأة ذا أأا حلأأرمتام ا سأأدية الأأيت
يتمتع هبا غريبم من الصبيان ال نلنديني أو البنام النيجريوم.
 6-3ويدعي صاحب البالغ أنه ضحية انتاا حقوقه مبوجأب املأادة  )3(24مقأروةة ابالقأرتان مأع
املادتني  3و 12من االت اقية .ومل تتخأ الدولة الطرف أ تدابري فعالة إلل اة طقوس ختأان الأأكور بأني
الرضأأع .وعلأأى الأأرغم مأأن أن وزارة الشأأؤون االجتماعيأأة والصأأحة تعمأأل منأأأ سأأنوام علأأى إعأأداد بعأأض
التشأريعام احملأددة فلأم تتحقأق أ نتيجأة ملموسأة بسأبب نقأص اإلرادة السياسأية فيمأا يُأتعم .و 20
ك أأانون الثاين/ين أأاير  2015نش أأرم ال أأوزارة مب أأادل توجياي أأة للسياس أأة العام أأة بش أ ن خت أأان األوالد غ أأري
الطأأل( )9ذكأأرم فياأأا مأأن بأأني أمأأور أخأأرى أن العمليأأة ينب أأي أال جيرياأأا سأأوى األطبأأاة املأأرخص هلأأم
وربنأأا مبوافقأأة الوصأأيني كليامأأا وبضأأمان األخ أأ ب أرأ الولأأد .غأأري أن املبأأادل التوجيايأأة ليسأأم ملتمأأة
قانوأ وال ُحترتم الواقع العملي .ويضأي صأاحب الأبالغ أن والدتأه كانأم قأد التمسأم املسأاعدة
مركت للرعاية الصحية خوفا من احتما ختانه وأاأا تلقأم تطمينأام أبنأه ال ميكأن إجأراة العمليأة دون
موافقتاا ومع ذلك مل يكن أماماا أ سبيل انتصأاف رهأي لضأمان عأدم إخضأاع ط لاأا للختأان خالفأا
إلراد أأا .وذكأأرم احملكمأأة العليأأا أيضأأا أن عأأدم وجأأود قأأانون بأأأا اخلصأأو أمأأر غأأري مقبأأو  .غأأري أن
صأأاحب الأأبالغ يأأدفع أبن احملكمأأة العليأأا قأأد أحأأدرم متيأأدا مأأن اللأأب إذ ذكأأرم أن املبأأادل التوجيايأأة
"قانون غري ملتم وغري واجأب اإلن أاذ" وإذ اعتأربم ضأمنا أن موافقأة كأال الوالأدين ليسأم شأرطا أساسأيا
وإذ برأم الدكتور أ .ابلقو إن عمليام ختان الأكور ميكن أن جيرياا أشخا ليسوا أطباة ودون األخأ
آبراة األط ا  .ويستنتي صاحب البالغ من حكم احملكمة العليا أن االعتبار األو يوىل حلقوت الكبأار
إقامة الشعائر الدينية أو الثقافية دون أ تقييم من صل حلق األط ا السالمة ا سدية.
__________

()7
()8
()9
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عأأام  2013عأأن أخالقيأأام

يقأأدم صأأاحب الأأبالغ مقتط أأا مأأن منشأأور أعدتأأه الرابطأأة الطبيأأة ال نلنديأأة وصأأدر
مانة الطب.
يستشاد صاحب البالغ بتقرير صدر عام  2014عن احتاد األسرة ال نلند .
انيف أ أ أ أ أ أ أ أ أأر https://stm.fi/documents/1271139/1367411/MSAH-Guidelines-on-non-medical-circumcision

.pdf/31861c45-2602-4a4f-9651-aa1211e0b0c6/MSAH-Guidelines-on-non-medical-circumcision.pdf
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 7-3وأخريا يدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف مل تو االعتبار األو ملصاط الط ل ال ضلى
إذ مل تأأنيفم ابلقأأانون ارسأأة اخلتأأان الشأأعائر للأأأكور وبأأو مأأا يشأأكل انتااكأأا للمأأادة  3مأأن االت اقيأأة.
ومل تتخأأأ تأأدابري تشأريعية وإداريأأة فعالأأة لتأأوفري احلمايأأة والرعايأأة الالزمتأأني للح أأا علأأى رفأأاه أمثالأأه مأأن
األط ا  .وبدال من ذلك تُر صاحب البالغ عرضة ل صابة البدنية والن سية النا ة عأن املمارسأام
التقليدية دون أن تتاط له إمكانية تكوين آرائه اخلاصة والتعبري عناا حبرية فيما يتعلق مبس لة خلسه هبأه
الطريقة ا أريأة .ورغأم عأدم وجأود مأا مينأع إرجأاة ختأان الأأكور إىل أن يصأبح األط أا كبأارا مبأا يك أي
لتكوين رأ بش ن بأه املس لة يُسمح إبجراة العمليام ألط ا ال تتجاوز أعماربم  4أشار كما
حالة صاحب البالغ.

مال ظحت ةهالة ة رف بشأن مل بربةي
 1-4تأأدفع الدولأأة الطأأرف مالحيفا أأا املؤرخأأة  26أيلو /سأأبتمرب  2017أبن الأأبالغ ينب أأي أن
يُعترب غري مقبو مبوجب املادة (7د) من الربوتوكأو االختيأار ألن املسأ لة ن سأاا قأد سأبق النيفأر فياأا
مبوجأأب إج أراة آخأأر مأأن إج أراةام التحقيأأق الأأدو أو التسأأوية الدوليأأة وابلتحديأأد احملكمأأة األوروبيأأة
حلقوت اإلنسان اليت أعلنم شكوى صاحب البالغ غري مقبولة.
 2-4وت أأدفع الدول أأة الط أأرف أيض أأا أبن ال أأبالغ غ أأري مقب أأو م أأن حيأ أ االختص أأا ال أأتما عم أأال
ابمل أأادة (7ز) م أأن الربوتوك أأو االختي أأار ألن الوق أأائع موض أأوع ال أأبالغ ح أأدرم قب أأل ب أأدة ن أأاذ الربوتوك أأو
االختيار ابلنسبة إىل الدولة الطرف وبعبارة أخرى قبل  12شباط/فرباير  .2016وقأد أُجأر اخلتأان 7
 2آذار/مأارس 2012
تشرين الثاين/نوفمرب  2009وصدرم القرارام القضائية الالحقة ملعا أة االنتاأا
(احملكمأأة احملليأأة) و 10كأأانون الثاين/ينأأاير ( 2014حمكمأأة االسأأتئناف) و 31آذار/مأأارس ( 2016احملكمأأة
العليأأا) .ولأأي بنأأا مأأا يأأدعو إىل اعتبأأار االنتااكأأام املتعومأأة قأأد اسأأتمرم ح أ بعأأد دخأأو الربوتوكأأو
االختيأ أأار حيأ أأت الن أ أأاذ .وتالحأ أأظ الدولأ أأة الطأ أأرف أن األفعأ أأا ال وريأ أأة مثأ أأل حرمأ أأان ال أ أأرد مأ أأن منتلأ أأه
أو تلكاتأأه كمأأا أقأأرم بأأألك احملكمأأة األوروبيأأة حلقأأوت اإلنسأأان ال تأأؤد مأأن حي أ املبأأدأ إىل وضأأع
مستمر .وينطبق ذلك على فعأل اخلتأان كونأه فعأل فأور  .كمأا أن فشأل سأبل االنتصأاف الالحقأة الراميأة
إىل جرب االنتاا املتعوم ال ميكن أن يدخل نطات اختصا اللجنة.
 3-4وتأ أأدفع الدول أ أأة الطأ أأرف أبن س أ أأبل االنتص أ أأاف احملليأ أأة مل تس أ أأتن د علأ أأى النح أ أأو املطل أ أأوب
املادة (7ه) من الربوتوكو االختيار إذ ال يتضح من الطعون اليت قدماا صاحب الأبالغ إىل حمكمأة
االسأأتئناف بلسأأنكي واحملكمأأة العليأأا أنأأه احأأتي ميأأع م أواد االت اقيأأة الأأيت ُيأأتي هبأأا أمأأام اللجنأأة.
وعلى وجه اخلصو كان من املمكن إ رة ادعاةام التمييت سيات اإلجراةام ا نائية.
 4-4وأخريا تدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البالغ لتنافيه مأع أحكأام االت اقيأة وافتقأاره بوضأوط
إىل أدلة اإلربام الالزمة أو الكافية.

ع ي حت صح ك ةبالغ م ى مال ظحت ةهالة ة رف بشأن مل بربةي
 1-5يشأأري صأأاحب الأأبالغ تعليقاتأأه املؤرخأأة  17تش أرين الثأأاين/نوفمرب  2017إىل أن احملكمأأة
األوروبيأأة حلقأأوت اإلنسأأان واللجن أأة بيئتأأان خمتل تأأان اختالفأأا ج أأوبرو وملتمتأأان كأأل بنيفاماأأا ال أأداخلي
املستقل ومعايري املقبولية اخلاصة هبا .واستنتاج احملكمة األوروبية عدم مقبولية شكوى ما ينب ي أال ُيو
دون تقييم اللجنة االنتااكام املتعومة لالت اقية .أضأ إىل ذلأك أن احملكمأة األوروبيأة مل تقأيم األسأ
املوضوعية للقضية وبألك تكون املس لة ن ساا مل تبح على النحو الواجب.
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 2-5وخبصأأو ادعأأاة الدولأأة الطأأرف أن الوقأأائع حأأدرم قبأأل دخأأو الربوتوكأأو االختيأأار حيأأت
الن اذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف يشأري صأاحب الأبالغ إىل أن احملكمأة العليأا أصأدرم حكماأا 31
آذار/مارس  2016أ بعد بدة ن اذ الربوتوكو االختيار  .ويوضح أنه ال يدعي أن ختانأه يشأكل
حأأد ذاتأأه انتااكأأا حلقأأوت اإلنسأأان مأأن جانأأب الدولأأة الطأأرف بأأل إن السأألطام الوطنيأأة مل تقأأم حبمايتأأه
ومعاقبة ا ناة على النحو املناسب .وتشري وقائع القضية بصأ ة خاصأة إىل اإلجأراةام القانونيأة احملليأة.
كما أن حالة االفتقار إىل أ قانون ذ صلة ببرت األعضاة التناسلية الشعائر للأأكور ال تأتا قائمأة.
وكل ما سبق يثبم الطابع املستمر لالنتاا الأ ارتكبته الدولة الطرف.
 3-5وأخأريا يأأدعي صأأاحب الأأبالغ أنأأه علأأى الأأرغم مأأن الطعأأون الأأيت قأأدماا بأأو ووالدتأأه واملأأدعي العأأام
واليت ادعوا فياا حدوث خلييت على أساس ا ن واألصل العرقأي أو اإلرأا فأءن حمكمأة االسأتئناف واحملكمأة
العليا مل تقيم أ مناما القضية ضوة األحكام الدستورية اليت حتيفر التمييت.

مال ظحت ةهالة ة رف بشأن مل بربةي ال ألسس ملربضربمي
 1-6تأأدفع الدولأأة الطأأرف مالحيفا أأا املؤرخأأة  4كأأانون الثاين/ينأأاير  2018أبن الأأبالغ ينب أأي
اعتباره غري مقبو من حي االختصا الشخصي ألن من غري الواضح ما إذا صاحب البالغ مؤبال
للمثو  .وتشري الدولة الطرف إىل اجتاأادام احملكمأة األوروبيأة حلقأوت اإلنسأان الأيت تقأر أبن الشأخص
الأ ي تقر إىل األبلية القانونية ينب ي أن ميثله الوصي القانوين عليأه .وتأدفع الدولأة الطأرف أبنأه ينب أي
النيفأأر بت أ ن فيمأأا إذا كأأان صأأاحب الأأبالغ الأأأ كأأان يبلأأأب مأأن العمأأر  7سأأنوام وقأأم تقأأدمي بالغأأه
يس أأتطيع إعط أأاة موافقت أأه أو م أأا إذا ك أأان ينب أأي أن يق أأوم ب أأألك أأثاله أو الوص أأيان علي أأه الل أأأين يعينام أأا
القانون و ا والداه .وتضي الدولة الطرف أن صأاحب الأبالغ فقأد صأ ة الضأحية فيمأا يتعلأق ابدعاةاتأه
املستندة إىل املادتني  16و 19من االت اقية نيفرا إىل أن بأه االدعاةام قأد عو أم علأى النحأو املناسأب
على الصعيد احمللي .كما أن ادعاةاته املسأتندة إىل املأادة  )3(24مقأروةة ابالقأرتان مأع املأادتني  3و 12مأن
االت اقيأة تنأأدرج إطأأار دعأأاوى الصأاط العأأام حبيأ تنأأتع عأأن صأاحب الأأبالغ صأ ة الضأأحية .وأخأريا
تأأدفع الدولأأة الطأأرف أبن الأأبالغ يسأأتند إىل كأأون احملأأاكم احملليأأة مل تأأدن الأأدكتور أ ..وابلنيفأأر إىل أن الأأبالغ
مقدم ضد فرد فينب ي اعتباره أيضا غري مقبو من حي االختصا الشخصي.
 2-6وتكأأرر الدولأأة الطأأرف حت يفا أأا األوليأأة علأأى مقبوليأأة الأأبالغ وأسسأأه املوضأأوعية .وفيمأأا يتعلأأق
ابالختصا التما تشري الدولة الطرف إىل اجتاادام اللجنة املعنية حبقوت اإلنسان اليت رأم فياا أن
االنتاأأا املسأأتمر جيأأب أن ي سأأر علأأى أنأأه يكيأأد عأأن طريأأق ال عأأل أو القصأأد الواضأأح النتااكأأام
الدولأأة الطأأرف الأأيت حأأدرم السأأابق بعأأد دخأأو الربوتوكأأو االختيأأار حيأأت الن أأاذ( .)10وخبصأأو
االلتتام اإلجيا ،إبجراة حتقيق فعا تالحأظ الدولأة الطأرف أن األفعأا و/أو اإلغ أاالم اإلجرائيأة الأيت
حتأ أأدث بع أ أأد الت أ أأاريخ احلاس أ أأم وح أ أأدبا ميك أ أأن أن تن أ أأدرج نط أ أأات االختص أ أأا ال أ أأتما .وتض أ أأي أن
اإلجأراةام أمأأام احملكمأأة العليأأا بأأدأم قبأأل عأأامني مأأن بأأدة ن أأاذ الربوتوكأأو االختيأأار  .وصأأدور القأرار
الناائي بعد شار واحد فقط من بدة الن اذ أمر من حمض الصدفة .وإذا رأم اللجنة أن البالغ مقبأو
مأأن حي أ االختصأأا الأأتما فأأءن العناصأأر اإلجرائيأأة للقضأأية مأأن حي أ صأألتاا ابل أأرتة التمنيأأة الأأيت
أعقبم بدة ن اذ الربوتوكو االختيار بي وحدبا اليت ينب ي النيفر فياا.
 3-6وخبصأأو األس أ املوضأأوعية تالحأأظ الدولأأة الطأأرف أن تشأأويه األعضأأاة التناسأألية بص أ ة
عامأأة ي أأي ابلعناصأأر األساسأأية لالعتأأداة .وحبسأأب خطأأورة ا رميأأة ميكأأن وص أ ه أبنأأه اعتأأداة مشأأدد
__________

( )10اللجنة املعنية حبقوت اإلنسان كوين ضد بن ارو البالغ رقم
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أو اعتداة ط ي ( .)11وقضم احملكمة العليا فنلنأدا قضأية تتعلأق أبم كانأم الوصأي الوحيأد علأى
ابأأن خمتأأون ألسأأباب دينيأأة ( )KKO 2008:93أبن سأألو األم ال يعاقأأب عليأأه ألن اخلتأأان قأأد حأأدث
ألسأأباب مقبولأأة وبطريقأأة مناسأأبة مأأن الناحيأأة الطبيأأة دون التسأأبب أمل ال لأأتوم لأأه .وجيأأب افأرتاض أن
ل شخا املتعادين حبضانة الط أل احلأق اآأاذ قأرار بشأ ن بأأا اإلجأراة نيابأة عأن الط أل علأى أن
يكأأون ال أأرض مأأن العمليأأة بأأو تعتيأأت رفأأاه الط أأل و ائأأه .وتعتأأرب احملكمأأة العليأأا ختأأان الأأأكور عمأأال غأأري
ضار نسبيا ال يسبب عند إجرائه على النحو املناسب أ خطر على الصحة أو أ ضرر دائم آخر
كما أنه ال يرتبط أب وصم مرحلة الط ولة أو عند الكرب .وقد يكون للختان الأ ُيدث ألسباب
دينية أ ية إجيابية ال سيما ابلنسبة إىل الصل املختون مبا ذلك تنميأة بويتأه واندماجأه عتمعأه.
وعلى الرغم من أن اخلتان يشكل دائما انتااكا للحرمة ا سدية للط ل فءن من املمكن تربيره مبصلحة
الط ل ال ضلى مبا ذلك ارتباطه أبسرته و اعته اإلرنية.
 4-6وت أ أأدفع الدول أ أأة الط أ أأرف أبن ص أ أأاحب ال أ أأبالغ مل يق أ أأدم أ ادع أ أأاةام تتعل أ أأق ابلتحقي أ أأق
االنتااكام املتعومة أو العناصأر اإلجرائيأة للمأداوالم احملليأة .وقأد كانأم شأرعية أفعأا الطبيأب والوالأد
وحكم علأى الوالأد بتامأة االعتأداة .ورأم كأل مأن حمكمأة االسأتئناف
موضوع تقاض قضية جنائية ُ
واحملكمة العليا أن اخلتان قد أُجر بطريقأة مناسأبة مأن الناحيأة الطبيأة وأن الطبيأب قأد دون اإلجأراةام
مأأأكرة عأأالج الط أأل رغأأم أن بأأأه اإلجأراةام مل تكأأن كافيأأة .وقأأد جأأرى التحقيأأق القضأأية علأأى
النحو املناسب إطار نيفام العدالة ا نائية وحصل صاحب البالغ على ااية فعالة من االنتااكام
املتعومة حلرمته ا سدية .ويأكر صاحب البالغ أنه كان ينب ي معاقبة الوالد بتامة االعتداة املشدد وأن
الطبيب مل يُعاقب .غري أنه ال يوجد حق مطلق احلصو علأى حماكمأة أو إدانأة .وال ميكأن للجنأة أن
حتأأل حمأأل احمل أأاكم الوطنيأأة تقيأأيم األدل أأة بأأأه القض أأية وال ميكناأأا أن تكأأون مبثاب أأة حمكمأأة رابع أأة.
وآلص الدولة الطرف إىل أن االلتتامام املنصأو علياأا املأادة  19مأن االت اقيأة قأد أو هبأا ابآأاذ
التدابري التشريعية املناسبة اليت يعاقب مبوجباا االعتداة وضأمان املسأؤولية ا نائيأة بأأه القضأية .وقأد
أتيحأأم لصأأاحب الأأبالغ سأأبل انتصأأاف قانونيأأة فعالأأة مبأأا ذلأأك اللجأأوة إىل احملكمأأة العليأأا .وبنأأاة
عليه فءن بأا االدعاة ضعي األساس إن مل يكن بال أساس.
 5-6وخبصأأو ادعأأاةام صأأاحب الأأبالغ مبوجأأب املأأادة  16مأأن االت اقيأأة تأأدفع الدولأأة الطأأرف أبن
بأأأه املأأادة ال صأألة هلأأا ابملوضأأوع بأأأه القضأأية حي أ رتأأب عمليأأة اخلتأأان الشأأخص الأأأ كأأان يتأأوىل
حضانة الط ل .وتضي الدولة الطرف أن ادعاةام صاحب البالغ املستندة إىل املادة  16تتعلق ابلوقائع
ذا ا املأكورة مبوجب املادة  19وال تثري أ مسائل من صلة عن تلك املتناولة إطار املادة .19
 6-6وخبصو ادعاة صاحب البالغ املستند إىل املادة  2من االت اقية تالحظ الدولة الطأرف أن
إربام املعاملة التمييتية يقتضي اإلشارة إىل حأاالم متشأاهبة لأي هلأا مأربر موضأوعي ومعقأو أ أنأه
ال يُت أأوخى فيا أأا حتقي أأق غاي أأة مش أأروعة وال يوج أأد فيا أأا أ تناس أأب ب أأني الوس أأائل املس أأتخدمة وال اي أأة
املنشودة( .)12وتالحظ الدولأة الطأرف أن القأانون ا نأائي ال نلنأد يضأع املعأايري ذا أا لتشأويه األعضأاة
التناسلية األنثوية والأكرية ابعتباره فعال يستند إىل خطورة ا رميأة ولأي إىل جأن الضأحية أو عرقاأا.
وجيأأوز تصأأني تشأأويه األعضأأاة التناسأألية األنثويأأة ابعتبأأاره اعتأأداة أو اعتأأداة مشأأددا وابلنيفأأر إىل أنأأه

__________

( )11انيفأأر احلاشأأيتني  2و 3أعأأاله .وفيمأأا يتعلأأق ابالعتأأداة الط ي أ يأأنص القأأانون ا نأأائي ل نلنأأدا (ال صأأل  21املأأادة )7
على ما يلي" :يعاقب مرتكب االعتداة الط ي ب رامة إذا كان االعتداة ذا طابع ط يأ عنأد تقييمأه ككأل ومأع
إيأالة االعتبأأار الواجأب ل رأأر الط يأ للعنأ أو النتاأأا احلرمأة ا سأأدية أو للضأرر الأأأ حلأق الصأأحة أو غأأري
ذلك من اليفروف املتصلة اب رمية".
( )12تشري الدولة الطرف إىل قرار احملكمأة األوروبيأة حلقأوت اإلنسأان قضأية بأوردن ضأد اململكأة املتحأدة (الشأكوى
رقم  )05/13378ال قرة .60
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انتاا أخطر للحرمة ا سدية فال ميكن تربيره أب حا من األحوا أبسباب دينية واجتماعيأة وفقأا
لت سأأري احملكمأأة العليأأا .ولأأألك ينب أأي اعتبأأار ادعأأاةام صأأاحب الأأبالغ املسأأتندة إىل املأأادة  2مقأأروةة
ابالقرتان مع املادتني  16و 19ادعاةام ضعي ة األساس إن مل تكن بال أساس.
 7-6وخبص أأو ادع أأاةام ص أأاحب ال أأبالغ مبوج أأب امل أأادة  )3(24م أأن االت اقي أأة تالح أأظ الدول أأة
الطرف أنه ال توجد لوائح حمددة بش ن اخلتأان غأري الطأل لأ والد أ ات اقأام دوليأة ملتمأة ل نلنأدا.
واخلتان غري الطل بو ارسة معتمدة على نطات العامل وخماطره الصحية ضئيلة عنأد إجرائأه علأى النحأو
املناسب .وتشري الدولأة الطأرف إىل املبأادل التوجيايأة الأيت اعتمأد ا وزارة الشأؤون االجتماعيأة والصأحة
(انيفر ال قرة  6-3أعاله) وتأكر أن سلطام اإلشراف ترصد امتثا املبادل التوجياية .وتضأي الدولأة
الطأرف أن قأرار ا معيأأة الربملانيأأة  )2013(1952الأأأ استشأاد بأأه صأأاحب الأأبالغ ال يتضأأمن دعأأوة
إىل حيف أأر خت أأان األوالد ألس أأباب ديني أأة .ب أأل إن أأه ي أأدعو ال أأدو إىل أن حت أأدد بوض أأوط الش أأروط الطبي أأة
والصحية وغريبا من الشروط اليت يتعني استي اوبا إطار بأه املمارسام.

ع ي حت صح ك ةبالغ م ى مال ظحت ةهالة ة رف بشأن مل بربةي ال ألسس ملربضربمي
 1-7يشري صاحب البالغ تعليقاته املؤرخة  19آذار/مارس  2018إىل أن احملاكم احملليأة ال نلنديأة
أصبح إبمكااا منأ دخو االت اقية حيت الن اذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف تقيأيم أفعأا اخلتأان الشأعائر
ل ط أأا ضأأوة االت اقيأأة .ومل تشأأر احملكمأأة العليأأا قضأأيته إىل االت اقيأأة علأأى اإلطأأالت .وعلأأى وجأأه
اخلصو مل تنيفر احملكمة املادة  19ضوة تعليق اللجنة العام رقأم  )2011(13بشأ ن حأق الط أل
التحأأرر مأأن يأأع أشأأكا العن أ  .ويضأأي صأأاحب الأأبالغ أن بأأرت األعضأأاة التناسأألية الشأأعائر أبعأأد
ما يكون عن مس لة حمسومة الدولة الطرف وي يأد أبن رضأيعا يبلأأب مأن العمأر شأارين خضأع ال أرتة
األخرية للختان الشعائر فنلندا وعاىن من مضاع ام وإصاابم دائمة نتيجة للعملية.
 2-7ويع أأرتض ص أأاحب ال أأبالغ عل أأى موقأ أ الدول أأة الط أأرف م أأن خط أأورة ب أأرت األعض أأاة التناس أألية
للأأأكور .ويأأأكر أن بأأأه العمليأأام ال جتأأر مراكأأت الرعايأأة الصأأحية بأأل جيرياأأا أشأأخا عأأاديون
أماكن خاصة و ظروف غري معقمة حبي ميكن أن يشكل برت األعضاة التناسلية خطرا حقيقيا على
احلياة والرفاه .وُيتلأ اإلجأراة واليفأروف احمليطأة بأه وقأدرة الشأخص الأأ ين أأه مأن حالأة إىل أخأرى.
حالة كحالته اليت كان فياا الشخص القائم ابلبرت طبيبا ال تنطبق تشريعام الرعايأة الصأحية
وح
ألن الطبيب ال يتصرف بص ته املانية.
 3-7ويالحظ صاحب البالغ أن الدولة الطرف واحملكمة العليا كلتياما ذكرات أن اخلتان غري الطأل ي أي
بص ة عامة ابلعناصر األساسية رمية االعتداة .بيد أن عوامل مثل الدين ميكن أن تكون مربرا .ويؤد ذلك
إىل حالأأة ميكأأن فياأأا قأأانوأ ارتكأأاب اعتأأداة علأأى أوالد مأأن دونأأة أو إرنيأأة معينأأة حأأني يعتأأرب ال عأأل ن سأأه
اعتداة مشددا خمال ا للمادة  2من االت اقية عندما يرتكب حق ولد من عائلة فنلندية بيضاة.
 4-7ويطعأأن صأأاحب الأأبالغ احتجأأاج الدولأأة الطأأرف أبن ادعاةاتأأه املسأأتندة إىل املأأادة )3(24
مقروةة ابالقرتان مع املادتني  3و 12مأن االت اقيأة تنأدرج إطأار دعأاوى الصأاط العأام .وتسأتند ادعاةاتأه
مبوجب بأه املواد إىل حدث فعلي وملموس أدى إىل برت أعضائه التناسلية بطريقة غري مشروعة.

ملال ظحت إلضحفي مل هم من ةهالة ة رف
 1-8تالح أأظ الدول أأة الط أأرف مالحيفا أأا اإلض أأافية املؤرخ أأة  31آب/أغس أأط  2018أن أأه
القضأأية الأأيت ذكربأأا صأأاحب الأأبالغ عأأن ط أأل ظاأأرم لديأأه مضأأاع ام أ أأة عأأن ختانأأه الشأأعائر
أتيحم للصل املعا سبل انتصاف قانونية كما حالة صاحب البالغ.
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 2-8وتكرر الدولة الطرف حت يفا ا األولية على مقبوليأة الأبالغ وأسسأه املوضأوعية .وتطعأن الدولأة
الطرف يكيدام صاحب البالغ وتالحظ أن القأانون املتعلأق ابملانيأني العأاملني الرعايأة الصأحية
(رقم  )1994/559ينطبق بصأرف النيفأر عمأا إذا كأان املانيأون يتأدخلون مركأت للرعايأة الصأحية أو
بيئ أأة خاص أأة .وابإلض أأافة إىل ذل أأك ت أأنص املب أأادل التوجياي أأة الص أأادرة ع أأن وزارة الش أأؤون االجتماعي أأة
والصحة (انيفر ال قرة  6-3أعاله) على أنه ال يُسمح إبجأراة عمليأام اخلتأان إال ل طبأاة املأرخص هلأم
وعلى أن العمليام جيب أن جتر ظروف معقمة وجيب استخدام مسكنام اآلالم.

مال ظحت م هم من طرف اثةث
 31كأأانون األو /ديسأأمرب  2018ق أدم اجملل أ املعأأا خبصوصأأية األعضأأاة التناسأألية وبأأو
1-9
إفادتأأه زودة الأأوعي العقأأود
منيفمأأة غأأري حكوميأأة مالحيفأأام مأأن طأأرف لأ  .ويالحأأظ اجمللأ
األخرية أبن بأرت األعضأاة التناسألية غأري الضأرور مأن الناحيأة الطبيأة أل ط أل ينتاأك حقأوت الط أل.
وأضأأاف أن حمكمأأة كولونيأأا احملليأأة أملانيأأا رأم  7أور/مأأايو  2012أن موافقأأة الوالأأدين ال ت أأي
مبعيأأار املصأأاط ال ضأألى .و ضأأوة املأأادة  )3(14مأأن االت اقيأأة واملأأادة  )3(18مأأن العاأأد الأأدو اخلأأا
ابحلقوت املدنية والسياسية تقيد حرية ضمري الوالدين وحريتاما الدينية عندما تؤد ارسة بأأه احلريأة
إىل انتاا احلقوت واحلروم األساسية إلنسان آخر.
 2-9ويشري اجملل إىل تقديرام متح يفة ت يد بتعرض  650مليون ذكر و 100مليون أنثى على قيد
احليأأاة اليأأوم ط أولتام لشأأكل مأأن أشأأكا بأأرت األعضأأاة التناسأألية وبأأي أرقأأام تعأأاد  25املائأأة مأأن
عموع الرجا و 5املائأة مأن عمأوع النسأاة .وتقأدر معأدالم املضأاع ام النا أة عأن ختأان الأأكور الطأل
حبوا  5املائة .وقد سجلم دراسة تتبعم عام  2018أكثر من  9ماليني عملية ختان مستشأ يام
ال أوالوم املتحأأدة حأأدوث حالأأة وفأأاة لكأأل  50 000عمليأأة ختأأان خأأال ال أأرتة  .)13(2010-2001ويعأأا
ذلك وفاة  13 000صل كل عام بسبب برت األعضاة التناسلية الطل وذلك " أفضل احلاالم" الأيت
تن أ فياا بأه العمليام.
 3-9ويأأأكر اجمللأ أن قل أأة القضأأيب نسأأيي حسأأاس لل ايأأة لأأه وظأأائ جنسأأية ومناعيأأة ووقائيأأة .وبأأي
تبعأد امللأو م وتأوفر طبقأأة حاميأة للمناعأة .وت أأري جراحأة ال لأتوم هلأأا القضأيب بصأ ة دائمأأة وعأادة مأا تأأرت
ندبة مرئية حو حميطه وتعرض دون داع ط ال سليما خلطر اإلصابة .وامل ابيم القدمية للختان الوقأائي
الوقايأ أأة غأ أأري
ذ ال وائأ أأد الطبيأ أأة املتعومأ أأة م أ أأابيم ع أ أأا علياأ أأا الأ أأتمن ابلنيفأ أأر إىل التقأ أأدم احلأ أأدي
االجتياحية وعأالج أمأراض القل أة .وحتأدث مضأاع ام ختأان الأأكور حأ عنأدما جيأر اخلتأان بيئأة
سريرية معقمة .ونتي ما بعد اخلتان لدى األشخا املصابني ابضطراابم التخثر الدمو ميكن أن
يكأأون كبأأريا بأأل قأأد يسأ ر عأأن املأأوم بعأأض األحيأأان .وتشأأمل املضأأاع ام املبكأأرة اخلطأأرية األخأأرى
احنناة القضيب واملبأا التحتأاين العالجأي املنشأ والنخأر احلشأ ي وبأرت احلشأ ة .وتشأمل املضأاع ام
املت أ خرة الكيس أأام البش أأروية املش أأتملة واألورام العص أأبية املؤمل أأة والس أأبل ا يبي أأة النا أأة ع أأن اخلياط أأة
واحننأأاة القضأأيب وإزالأأة ا لأأد غأأري الكافيأأة املؤديأأة إىل تضأأخم القل أأة وااللتصأأاقام القضأأيبية وتضأأيق
القل أأة ودف أأن القض أأيب والنواس أأري اإلحليلي أأة ا لدي أأة والتا أأاب الص أأما والتض أأيق الص أأماخي(.)14
وملأأا كأأان اخلتأأان يتيأأل مأأا بأأني رلأ القل أأة ونصأ اا فقأأد تصأأبح حشأ ة القضأأيب أغلأأظ مأأع اغ أأاض
احلساس أأية أو ت يريب أأا بس أأبب التع أأرض امل أأتمن للج أأاف والقم أأال م أأا ي أأؤرر األحاس أأي ا نس أأية.
وللختأأان أيضأا عواقأأب عاط يأأة وبأأو يضأأر ابحأرتام الأأأام لأأدى بعأأض الرجأأا  .وبأأو ينتاأأك خصوصأأية

__________

()13
()14
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املأريض .وحتيفأر األخالقيأام الطبيأة بصأ ة عامأة املوافقأة ابلوكالأة علأى العمليأام ا راحيأة غأري الضأأرورية
من الناحية الطبية .كما أنأه يتعأارض مأع مبأادل اإلحسأان وعأدم اإلسأاةة .وللط أل مصألحة العأي
وفقا لقيمه اخلاصة اليت قد ال تعك قيم والديه .فوحده الط ل ن سأه ميكنأه أن يكأون علأى يقأني مأن
قيمه عندما يكرب( .)15وأخريا يقع على عاتق األطبأاة واجأب أخالقأي يتمثأل معاملأة املرضأى بعأد
وإنصاف .وال ميكن ل طباة إجراة عملية لط ل سليم والوفاة اآلن ذاته هبأا الواجب األخالقي.
 4-9ويؤك أأد اجملل أ أن ي أأع عملي أأام ب أأرت األعض أأاة التناس أألية غ أأري الض أأرور م أأن الناحي أأة الطبي أأة
ل ط أأا مأأن الأأأكور واإلأث وحأأاملي ص أ ام ا نسأأني تنتاأأك عأأددا مأأن أحكأأام االت اقيأأة (امل أواد 2
و )2(6و 12و 14و 16و )1(19و )1(24و( )3و 34و 36و(37أ)(-ب)) مأ أ أأن بأ أ أأني أحكأ أ أأام أخأ أ أأرى
تتعلق حبقوت اإلنسأان .ويشأري إىل أن اللجنأة ن سأاا أعربأم عأن قلقاأا عأدة مناسأبام إزاة املخأاطر
الصحية املرتبطة خبتان الأكور(.)16

مال ظحت ةهالة ة رف م ى ها ة رف ةثحةث
 -10تشري الدولة الطرف مالحيفا ا املؤرخة  11كانون الثاين/يناير  2019إىل أن تدخل طرف
ل ال يؤد إىل تقييم البالغ تقييما خمتل ا عن الأ أجرته الدولة الطرف ابل عل .وتدفع أبن اللجنة
نوع أأة م أأن النيف أأر انتااك أأام متعوم أأة لالت اقي أأة غ أأري االنتااك أأام ال أأيت اح أأتي هب أأا ص أأاحب ال أأبالغ.
وتضأأي الدولأأة الطأأرف أن املصأأادر الأأيت يسأأتخدماا الطأأرف الثالأ انتقائيأأة وأاأأا قأأدمم ل أأرض معأأني
وال خلثل ابلضرورة رأو عاما .وأخريا تؤكد اللجنة من جديأد أن التأدابري التشأريعية املناسأبة قأد اعتمأدم
على الصعيد الوطا وأن صاحب البالغ قد حصل على انتصاف مناسب.

ة ضحاي ال إلور ء ت ملعرالض م ى ة مبو

النيفر املقبولية
 1-11قبأأل النيفأأر أ ادعأأاة يأأرد بأأالغ مأأا يتعأأني علأأى اللجنأأة أن تقأأرر وفقأأا للمأأادة  20مأأن
نيفاماا الداخلي ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكو االختيار .
2-11

وحتيط اللجنة علما حبجة الدولة الطرف أبن البالغ غري مقبو من حي االختصأا الأتما

-12

وبناة عليه تقرر اللجنة ما يلي:

ألن الوقأأائع موضأأوع الأأبالغ حأأدرم قبأأل دخأأو الربوتوكأأو االختيأأار حيأأت الن أأاذ ابلنسأأبة إىل الدولأأة
الط أأرف أ بعب أأارة أخ أأرى قب أأل  12ش أأباط/فرباير  2016م أأا مل تس أأتمر ب أأأه الوق أأائع بع أأد ب أأدة ن أأاذ
الربوتوك أأو االختي أأار  .وت أأرى اللجن أأة أن أفع أأا الدول أأة الط أأرف أو إغ اال أأا املتعوم أأة ب أأأه القض أأية
ال تشكل انتااكا مستمرا وتعلن من أن بأأه االدعأاةام غأري مقبولأة مأن حيأ االختصأا الأتما
مبوجب املادة (7ز) من الربوتوكو االختيار .
(أ )

أن البالغ غري مقبو مبوجب املادة (7ز) من الربوتوكو االختيار

(ب )

أن ُُيا بأا القرار إىل الدولة الطرف وصاحب البالغ.

__________

()15

Akim McMath, “Infant male circumcision and the autonomy of the child: two ethical questions”,
.Journal of Medical Ethics, vol. 41, No. 8 (2015), p. 689

( )16يستشأأاد اجملل أ ابملالحيفأأام اخلتاميأأة للجنأأة بش أ ن التقريأأر األو لليسأأوتو ( )CRC/C/15/Add.147وبش أ ن
التقرير األو ل ينيا  -بيساو ( )CRC/C/3/Add.63وبشأ ن التقريأر ا أامع للتقأارير الدوريأة مأن الثأاين إىل الرابأع
إلسرائيل (.)CRC/C/ISR/CO/2-4
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ملرفق
اأو مشرتك أمرب مول مضربً ة مبو آن محاو سكي دربن الةربيس أانسردرب
بيهانري ايوح (خمحةف)
-1

نأأود أن نقأأدم بكأأل احأرتام وجاأأة نيفأأرأ املخال أأة بشأ ن عأأدم املقبوليأأة مأأن حيأ االختصأأا

الأ أأتما عمأ أأال ابملأ أأادة (7ز) مأ أأن الربوتوكأ أأو االختيأ أأار ألن الوقأ أأائع حأ أأدرم قبأ أأل دخأ أأو الربوتوكأ أأو
االختيار حيت الن اذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف أ قبل  12شباط/فرباير  .2016وتشري اللجنة إىل أن
القرارام القضائية الصادرة عأن السألطام الوطنيأة ميكأن أن تُعتأرب جأتةا مأن وقأائع القضأية عنأدما تُتخأأ
نتيجة إلجراةام تتصل مباشرة ابألفعا األولية اليت أدم إىل حدوث االنتاا شريطة أن تكأون بأأه
القرارام القضائية ك يلة رب االنتاا املتعأوم .لأأا فأءذا اعتمأدم بأأه القأرارام بعأد دخأو الربوتوكأو
االختيار حيت الن اذ ابلنسبة إىل الدولة الطرف فءن املادة (7ز) ال تشكل عائقا أمام مقبولية البالغ
ألن احملاكم الوطنية قد أتيحم هلا فرصة النيفر الشكاوى وتوفري سبل االنتصاف من االنتااكام(.)1
و بأ أأأه القضأ أأية نالحأ أأظ أنأ أأه علأ أأى الأ أأرغم مأ أأن أن الق أ أرارين الصأ أأادرين الدرجأ أأة األوىل
-2
والثانية سبقا دخأو الربوتوكأو االختيأار حيأت الن أاذ فأءن قأرار احملكمأة العليأا صأدر بتأاريخ  31آذار/
مأأارس  .2016ورأينأأا املأأدروس بأأو أن إعأأادة النيفأأر الأأيت أجر أأا احملكمأأة العليأأا كانأأم فيمأأا يبأأدو سأأبيال
مناسبا ملعا ة االنتااكام املتعومة اليت أ ربا صاحب البالغ .وبنأاة علأى ذلأك كنأا سأنخلص إىل أن
املادة (7ز) من الربوتوكو االختيار ال خلنع اللجنة من النيفر ادعاةام صاحب البالغ املستندة إىل
تقييم احملكمة العليا لقضيته.
ولأأو خلصأأنا إىل أن القضأأية مقبولأأة ملضأأينا للنيفأأر فيمأأا إذا كأأان قأأد حأأدث انتاأأا وألخأأأأ
-3
ابلقاعأأدة العامأأة القائلأأة إن اهليئأأام الوطنيأأة بأأي املختصأأة تقيأأيم الوقأأائع واألدلأأة وكأأألك ت سأأري
القانون الوطا وتطبيقه ما مل يثبم أن التقييم أو الت سري كان واضح التعس أو فيه إنكار للعدالة(.)2
و بأأأه القض أأية كن أأا س أأنالحظ أن احملكمأأة العلي أأا ل أأدى حتدي أأد مسأأؤولية الوال أأد ا نائي أأة ع أأن خت أأان
صاحب البالغ قد أجرم تقييما حسب األصو لوقائع القضأية واألدلأة الأيت قأدماا املأدعون واملأدعي
العأام .وقأأد صأأرحم احملكمأأة قراربأا أبنأأه قبأأل أن يبلأأأب الط أل مأأن العمأأر مأأا يك أي للتعبأأري عأأن إرادتأأه
بش ن اخلتان ومن عن رغبته تعتيت ارتباطه ابلطائ ة الدينية والثقافية ألحد والديأه ال ميكأن تربيأر
اخلتأأان بصأأورة واضأأحة حبجأأة أنأأه ُيأأدم مصأأاط الط أأل ال ضأألى إذا كأأان الوالأأدان علأأى خأأالف بش أ ن
العمليأأة .وخلصأأم احملكمأأة العليأأا إىل أن ختأأان صأأاحب الأأبالغ ال ُيأأدم مصأأاط الط أأل ال ضأألى ألنأأه
__________

()1

()2
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انيف أأر ب أأأا اخلص أأو م . .ب .ض أأد لكس أأمربغ ( )E/C.12/66/D/20/2017ال ق أأرة 2-7وس . .وج.
ب .ضأ أ أأد إيطاليأ أ أأا ( )E/C.12/65/D/22/2017ال قأ أ أأرة  6-6وخامييأ أ أأه إف أ أ أراين أرونأ أ أأو مأ أ أأدينا ضأ أ أأد إك أ أ أوادور

( )E/C.12/63/D/7/2015ال قأ أ أ أ أ أ أ أأرة  3-8ومارس أ أ أ أ أ أ أأيا سيس أ أ أ أ أ أ أأيليا تروخيي أ أ أ أ أ أ أأو ك أ أ أ أ أ أ أأالريو ض أ أ أ أ أ أ أأد إك أ أ أ أ أ أ أ أوادور
( )E/C.12/63/D/10/2015ال ق أ أ أ أ أ أأرة  5-9وآأ إس أ أ أ أ أ أأتري أالرك أ أ أ أ أ أأون فل أ أ أ أ أ أأوري وآخ أ أ أ أ أ أأرون ض أ أ أ أ أ أأد إكأ أ أ أ أ أ أوادور
( )E/C.12/62/D/14/2016ال ق أ أ أ أ أ أ أأرة  8-9وخأ أ أ أ أ أ أ أواكيم بينا أ أ أ أ أ أ أأريو م أ أ أ أ أ أ أأارتين كويلي أ أ أ أ أ أ أأو ض أ أ أ أ أ أ أأد الربت أ أ أ أ أ أ أأا
( )E/C.12/61/D/21/2017ال ق أأرة  2-4وأ .م .ب .ض أأد إكأ أوادور ( )E/C.12/58/D/3/2014ال ق أأرة 4-7
وقضأ أأية إ .د .غ .ضأ أأد إسأ أأبانيا ( )E/C.12/55/D/2/2014ال قأ أأرة  .3-9وانيفأ أأر أيضأ أأا أ .أ .أ .ضأ أأد إسأ أأبانيا
( )CRC/C/73/D/2/2015ال قأ أأرة  2-4وفأ أأرمني أفأ أأارو بريسنتاسأ أأيون وخ أ أواأ مأ أأدينا ابسأ أأكوا ضأ أأد إسأ أأبانيا
( )CRC/C/81/D/19/2017ال قرة .2-6
لة مراجع قرارام اللجنة بعدم املقبولية قضييت أ .أ .أ .ضد إسبانيا ال قأرة  2-4وفأرمني أفأارو
انيفر
بريسينتاسيون وخواأ مدينا ابسكوا ضد إسبانيا ال قرة .4-6
GE.20-04018
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مل جير إال ألسأباب رقافيأة لأدى أحأد الوالأدين وخالفأا لرغبأة الوالأد اآلخأر الصأرُية .وقأدمم احملكمأة العليأا
أيضأأا أسأأبااب مقنعأأة لشأأرط عأأدم اعتبأأار االعتأأداة علأأى صأأاحب الأأبالغ اعتأأداة "مشأأددا" مبوجأأب القأأانون
الأأوطا .وفيمأأا يتعلأأق ابلأأدكتور أ .رأم احملكمأأة العليأأا أنأأه مل يثبأأم أنأأه تصأأرف بنيأأة خمال أأة رغبأأة األم .و
حأأني جيأأوز لصأأاحب الأأبالغ أال يوافأأق علأأى اسأأتنتاجام احملكمأأة العليأأا فءنأأه مل يثبأأم أن فحأأص احملكمأأة
العليا للوقائع واألدلة أو ت سريبا للتشريعام احمللية كأان تعسأ يا بشأكل واضأح أو بلأأب حأد إنكأار العدالأة
أو أن مصاحله ال ضلى مل تؤخأ االعتبار على حنو كاف بوص اا االعتبار األو تلك املداوالم.
وبن أأاة علي أأه كن أأا س أأنخلص إىل أن الوق أأائع ال أأيت عرض أأم عل أأى اللجن أأة مل تكش أ أ ع أأن أ
-4
انتااكام لالت اقية.
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