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 1-1صبباحبة الشببكوى هببي م .ج .س.أ وهببي مواةنببة مببن كببوت ديف بوار مولببودة هولنببدا
 ٣1كانون الثاينربيناير  .2015وت ّدعي أن مبن شب ن إ عباد هولنبدا إايهبا إىل كبوت ديفبوار أن
ينعهك حقوقها املكفولة ملادة  ٣من االتفاقية .وميثلها وام.
 2-1و  1٣متوزربيوليببه 2016أ ةلبببا اللجنببةأ عمب ملببادة  114مببن نظامهببا الببداخليأ
مقررها املعين لشكاوى اجلديدة والعدا ري املؤقعةأ إىل الدولبة الطبرف ّأال ترحبل صباحبة
عن ةريق ّ
الشكوى ريثما تنظر اللجنة قنيعها.
ال قائع كها د ضتها صاح ة البك ى
هولنببدا عبد أن أجببيت
 1-2مل تفلب أم صبباحبة الشبكوى ا صببو علبى مركببز ال جب
علببى الببزواج مببن رجببل كببوت ديفبوار دون موااقعهببا .ومباش برة عببد الببوالدةأ قببدما األم ةلببإ
جلببول نيا ببة عنهببا ألن الرضببيعة كانببا معرضببة اطببر ااعببان حببا إعادهتببا إىل كببوت ديف بوار.
وخعنببا أم صبباحبة الشببكوى نفسببها عنببدما كانببا تبلببغ مببن العمببر  1٩ببنة عببد وابباة والببديها.
وكان والداها يعارضان تشويه األعنال العنا لية األنثويبةأ لكبن قيبة أ برهتا أجيهتبا علبى ااعبان.
وتنعمببي أم صبباحبة الشببكوى إىل قبيلببة املببالينكيأ الشببما ال ببرا مببن الببب د .و بباد صبباحبة
الشكوى لقو إن نسبة عالية جبدا مبن النسبال والفعيبات قبيلعهبا تشب ضوا أعنبامهن العنا بليةأ
وأوضحا أن أمها ال تسعطيع محايعها من ااعان.
 2-2وقدما أم صاحبة الشكوى ةلبا للجول نيا ة عبن ا نعهبا  24نيسبانربأ ريل .2015
و  ٣حزيرانربيونيه 2015أ رانا إدارة اهلجرة والعجنس العا عة لبوزارة العبد واألمبن الطلبإ.
وتفيببد ا دارة ن تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببةأ وإن كببان ال يبزا ميببارس كببوت ديفبوارأ
اإن األم هي اليت تقرر عادة ما إذا كانا ا نعها عخنع هلبملا املمار بة أم الأ زد علبى ذلبك أن
القببانون الببوةين ا يف بوارح ومببي حقببو امل برأة .ص إن كببون أم صبباحبة الشببكوى مل ب إال عببد
وا بباة وال ببديها ي ببد عل ببى أن الوال ببدين ببا م ببن يبعّ ببان األم ببر .وذك ببرت ا دارة أن أم ص بباحبة
الشكوى امرأة ضجةأ وأن أ رهتا املو عة لن يكون هلا أتثري كبري علبى قرارهباأ وأ با قبادرة علبى
محايبة ا نعهبا القاصبرة مببن تشبويه أعنبائها العنا ببلية .وأضبااا أنبه ميكببن صباحبة الشبكوى وأمهببا
االنعقا إىل منطقة أخرى من كوت ديفوار نّبا للن ط االجعماعي.
 ٣-2و  ٩حزيرانربيونيببه 2015أ ا ببع نفا صبباحبة الشببكوى الق برار لببدى وكمببة الهبباح
احمللية .ورانا احملكمة ا عئنااها  2٩حزيرانربيونيه 2015أ مشبرية إىل أنبه ميكبن أم صباحبة
برهتا املو ببعة
الشببكوى االنعقببا إىل منطقببة أخببرى مببن البلببد األصببلي ألنببه لببيس هلببا اتصببا
لببدهتا .و  2متوزربيوليببه 2015أ ا ببع نفا صبباحبة الشببكوى القبرار لببدى دلببس الدولببةأ لكنببه
راض ا عئنااها  21آبربأغسطس .2015
 4-2وت حببا صبباحبة الشببكوى أنببه علببى الببرغو مببن أن تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة
وظببور رتي با كببوت ديف بوارأ اإنببه ال ي بزا عميببق اجلببملور األع براف االجعماعيببة  -الثقاايببةأ
وال يق بدضم إىل العدال بة إال عببدد قليببل جببدا مببن اجلنبباة .وتشببري إىل مببملكرة إرشببادية جببال ايه ببا أن
السلطات ا كومية قد ال تكونأ أل باب شىتأ راغبة العدخل تلك العبادات واملمار بات
العقليدية الرا خة واملعّبعة على نطا وا ع أو قادرة عليه .وعليبهأ ابإن تشبويه األعنبال العنا بلية
األنثويةأ رغو أنه قد يكون اعب دضرمبا قبانو أ ال يعامبل كبمللك الواقبع العملبي؛ وهبملا يعبين أن
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القانون ال ينفملأ كليا أو جزئياأ لوضبع حبد هلبملا املمار بة( .)1و الوثيقبة نفسبهاأ ذكبر أينبا أنبه
ميكن اععبار تشويه األعنال العنا لية األنثوية شك من أشكا اضطهاد الطفل ألنبه يبؤثر علبى
الطفلة أكثر من غريها .وواقا للممار ة املعبعةأ عند تقييو ةلإ ةفل اللجولو (أح عنبدما يكبون
الطفل مقدم الطلإ الرئيسي)أ من املهو أن يؤخمل ا سبان أن ا جرالات أو العهديبدات البيت
قببد ال توصببا ببا ضببرب مببن ضببروب االضببطهاد حالببة شببخص لببغ قببد تكببون كببمللك
حال ب ببة الطف ب ببل .غ ب ببري أن ب ببه معظ ب ببو ا ب بباالتأ يك ب ببون الن ب ببرر احملعم ب ببل أو الفعل ب ببي الن ب بباجو ع ب ببن
تش ببويه األعن ببال العنا ببلية األنثوي ببة خطب بريا خط ببورة تس ببعلزم اععب ببارا اض ببطهادا ببض النظ ببر ع ببن
عمر املدعي(.)2
 5-2وتفيببد صبباحبة الشببكوى ن أمهببا تعبباين اضببطرا ت نفسببية حببادةأ لكببن إدارة اهلجببرة
والعجنس مل تنع االععبار البيا ت الطبية البيت قبدمعها أمهبا .اقبد ب ّ العشبخيص أ با مصبا ة
الك ب اب العببام للصببدمة وأ ببا تسببمع أص بواات أتمرهببا النعحببار .و بببق أن حاولببا االنعح ببار
ِ
السعِرييليوم عبد يبوم مبن ذلبك .اهبي عنبدما تواجبه صبعو ت متيبل إىل
شرب الكل ْورهكْسيدين ص ْ
السببكون وتكعفببي لبكببال والن ببوم .ولببديها كثببري مببن الص ببعو ت الععامببل مببع أةفاهلببا الث ث ببة
وت ببر يعهو( )٣مبفرده بباأ وه ببي ص ببل عل ببى الكث ببري م ببن املس بباعدة م ببن معط ببوع م ببن املنظم ببة غ ببري
ا كومية احمللية والكنيسة.
 6-2و بباد صبباحبة الشببكوى ن هولنببدا مل أتخببمل ا سبببان النبواحي االجعماعيببة لطلببإ
اللجببول .االسببيا االجعمبباعي يببؤدح دورا هامبا القنببية ألن أم صبباحبة الشببكوى عاز ببة ذات
ث ثة أةفا ص ارأ كلهو ولدوا هولندا خارج إةار الزوجيةأ وليس لديها شبكة اجعماعيبة
كببوت ديفبوار .لببمللك يسببعحيل علببى أمهببا أن تنعقببل إىل منطقببة أخببرى مببن لببدها األصببلي وتبببدأ
حي بباة جدي ببدة .أض ببا إىل ذل ببك أن ببه إن احعاج ببا إىل البق ببال م ببع أاب براد عائلعه ببا املو ببعةأ ال ببن
تسعطيع محاية صاحبة الشكوى من تشويه أعنائها العنا لية سببإ النب ط االجعمباعي القبوح
املوجود ذلك اجملعمع.
 7-2و ي ببل ص بباحبة الش ببكوى إىل امل ببادة  4م ببن العوجي ببه  2011/95/EUالص ببادر ع ببن اليمل ببان
األوروا ودل ب ببس اال ب بباد األوروا وال ب ببيت ج ب ببال ايه ب ببا أن ك ب ببون مقدمربمقدم ب ببة الطل ب ببإ ب بببق أن
تعريفربتعرضببا ل ضببطهاد أو لنببرر جسببيو أو لعهديببدات مباشببرة ببمللك االضببطهاد أو ذلببك
النرر يعبد مؤشبرا جبداي علبى خوابهربخواها املبير مبن االضبطهاد أو ااطبر ا قيقبي مبن الععبريف
لنببرر جسببيو( .)4ومببع أن هببملا األمببر ال ينطبببق متام با علببى صبباحبة الشببكوىأ اإ ببا تشببري إىل أن
أمها ال تسعطيع محاية نفسهاأ حبىت مبع كو با ل بةأ مبن تشبويه أعنبائها العنا بليةأ وأن الشبيل
نفسببه قببد وببدهن هلببا أل ببا تععمببد علببى أمهببا .و يببل أينبا إىل قنببية ف .ب .ضببد هولنببدا الببيت
__________

()1
()2
()٣
()4
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Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Guidance Note on Refugee Claims

.Relating to Female Genital Mutilation (Geneva, May 2009), para. 20
املرجع نفسهأ الفقرة .٩
لدى صاحبة الشكوى شقيقان أكي نا (عمر ا دهو ).
العوجيبه  2011/95/EUلليملبان األوروا واجمللببس املبؤر  1٣كبانون األو ربديسببمي  2011واملععلبق مبعبايري أتهيببل
رعااي البلدان الثالثة أو عدميي اجلنسية وصبفهو مسبعفيدين مبن ا مايبة الدوليبةأ و عحديبد وضبع موحبد ل جئب
أو لألشخاص املؤهل ل عفادة من ا ماية الثانويةأ ومبحعوى ا ماية املمنوحة.
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خلصبا ايهبا اللجنببة إىل أن الدولبة الطبرف مل تبراع علبى النحبو الواجببإ مبزاعو صباحبة الشببكوى
ش ب ن األح ببداهن ال ببيت عاش ببعها غيني بباأ وحالعه ببا وص ببفها أوِّمي ببا اجملعم ببع ال ي ببين وم ببدى ق ببدرة
السلطات غينيا على تواري ا ماية هلا لنمان معها البدنية والعقلية(.)5
البك ى
 -٣تدعي صاحبة الشكوى أن مبن شب ن ةردهبا إىل كبوت ديفبوار أن يعرضبها اطبر تشبويه
أعنائها العنا ليةأ األمر الملح ينعهك املادة  ٣من االتفاقية.
م حظات ال غلة الط ف لب األ س امل ض دبة
 1٣كب ب ب ببانون الثاينربينب ب ب بباير 2017أ قب ب ب ببدما الدولب ب ب ببة الطب ب ب ببرف م حظاهتب ب ب ببا ش ب ب ب ب ن
1-4
األ ببس املوض ببوعية للش ببكوى .وعرض ببا ي ببان الوق ببائع اا بباص م بباأ وأش ببارت إىل أن ّأم ص بباحبة
الش ب ببكوى دخل ب ببا هولن ب ببدا أو م ب ببرة  4آذارربم ب ببارس  2011وق ب ببدما ةل ب ببإ جل ب ببول 1٨
نيسب ب ببانربأ ريل  .2011و  2٣أايرربمب ب ببايو 2012أ راب ب ببض ةلبهب ب ببا اللجب ب ببول املؤقب ب ببا .و 15
حزيرانربيونيه 2012أ قدما أم صاحبة الشكوى ةلإ مراجعبة قنبائية للقبرار .و  21كبانون
الثاينربيناير 2012أ أعلنا وكمة الهاح احمللية أن ةلإ املراجعة ال أ اس له .و  24كانون
الثاينربين بباير 201٣أ ا ببع نفا األم ذل ببك ا ك ببو ل ببدى ش ببعبة القن ببال ا دارح العا ع ببة جملل ببس
الدولبة .و  17حزيرانربيونيبه 201٣أ أعلنببا احملكمبة أن اال بعئناف ال أ بباس لبه .وتب ألم
صب بباحبة الشب ببكوى أثنب ببال ا ب ب ات ا مب ببل لبقب ببال نب ببال علب ببى املب ببادة  64مب ببن قب ببانون األجان ب ببإ
لعام  .)6(2000و  22كانون الثاينربيناير 2016أ قدما أم صاحبة الشكوى إخطارا مفادا
أ ا ترغإ تقدمي ةلإ للبقال على أ اس املادة  64من قبانون األجانبإ لعبام 2000أ غبري
أ ا مل تعا ع الطلإ قط؛ لملاأ أ يا ا جرالات.
 2-4و  24نيس ببانربأ ريل 2015أ قب ببدما أم صب بباحبة الشب ببكوى ةلب ب با للجب ببول نيا ب ببة عب ببن
ا نعهببا .ومبوجببإ قبرار  ٣حزيرانربيونيببه 2015أ راببض الطلببإ .وتوقببرر أين با عببدم أتجيببل م ببادرة
صاحبة الشكوى عم ملادة  64من قانون األجانإ لعام  .2000و اتريخ غبري وبددأ قبدم
ةل ببإ مراجع ببة قن ببائية للق برار املطع ببون اي ببه لنيا ببة ع ببن ص بباحبة الش ببكوىأ وةل ببإ االنعص بباف
املؤق ببا .و  25حزيرانربيونيب ببه 2015أ أعلنب ببا وكمب ببة اله بباح احملليب ببة أن الطلب ببإ ال أ ب بباس ل ب بهأ
ورانببا أين با ةلببإ االنعصبباف املؤقببا .ومبقعنببى ا كببو الصببادر  25آبربأغسببطس 2015أ
أعلنا شعبة القنال ا دارح أن اال عئناف ال حق ال أ اس له على ا ة .
 ٣-4وت حببا الدولببة الطببرف أن أم صبباحبة الشببكوى مولببودة عببام  1٩٩0وكانببا تعببي
مدينببة اريينعببي كببوت ديف بوار ح بىت عببام  .200٨وتنعمببي إىل إثنيببة املببالينكي .ودر ببا
الثانوي ببة ب ب ع ببامي  200٣و .200٨ومل ببا ك ببان وال ببداها يعارض ببان تش ببويه األعن ببال العنا ببلية
األنثويببةأ مل يفرضبباا عليهببا .و عببد وابباة والببديها كببانون الثاينربينبباير 200٩أ رحلببا مببع عمعهببا
مدينة غانيوا .لكبن عمعهبا (أو خالعهبا) مل تكبن تسبعطيع ّمبل
(أو خالعها) اليت كانا تعي
__________

()5
()6
4

انظر قنية ف .ب .ضد هولندا ()CAT/C/56/D/613/2014أ الفقرة .٨-٨
جبال املبادة  64مبا يلببي” :ال جيبوز ةبرد األجنب (ة) مبا دامبا صبحعه(ها) أو صببحة أح مبن أابراد أ برته(ها)
عل من غري املسعصوب أن يساارربتساار“.
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ازوجعهببا مببن رجببل ثببرح مقا ببل مبلببغ مببن املببا  .ورانببا
نفقببات إةعببام اببرد آخببر مببن األ ببرة ّ
أم صب بباحبة الشب ببكوى الب ببزواج القسب ببرح وأ ل ب ببا الشب ببرةة ب ببمللكأ ا عادهتب ببا الشب ببرةة إىل عمعهب ببا
(أو خالعه ببا) ال ببيت حبس ببعها منزهل ببا .اف ببي ذل ببك ا ب ب خن ببعا لعش ببويه أعن ببائها العنا ببليةأ
وكانب ببا تبلب ببغ مب ببن العمب ببر  1٩ب ببنة .و كب ببانون األو ربديسب ببمي 200٩أ تزوجب ببا أم صب بباحبة
الش ببكوى م ببرة أخ ببرى ض ببد إرادهت ببا رج ببل ث ببرح اغعص بببها منا بببات ع ببدة .و ك ببانون الث بباينرب
بك زوجهبا أن الطفبل لبيس منبهأ
يناير 2010أ أقاما ع قة رجل آخر احملا منه .وملا ش ّ
ةلإ أن هضأ وهبملا مبا اعلعبه عمعهبا (أو خالعهبا) .وحاولبا أم صباحبة الشبكوى أن تبملهإ
إىل الش ببرةةأ وهر ببا مب برت إىل من ببز عمعه ببا (أو خالعه ببا)أ لكنه ببا أعي ببدت كلع ببا املب برت إىل
زوجه ببا ال ببملح حبس ببها منزل ببه ث ث ببة أش ببهر مرحل ببة م ببا وأوجهن ببا عدئ ببمل .غ ببري أن زوجه ببا
وردا علبى
شوها أعنالها العنا بلية نفسبها وةالبإ عمليبة أإبل (إعبادة البب )ّ .
مل يص ّد أ ا ّ
هببملا الطل ببإأ غ ببادرت أم ص بباحبة الشببكوى ك ببوت ديف بوار هار ببة  27ش بببافرباياير .2011
وت حببا الدولببة الطببرف أن هويببة صبباحبة الشببكوى وإثنيعهببا وجنسببيعها وأصببلها أمببور تععببي ذات
مصداقية .يد أن األ باب اليت نا عليها ةلبها اللجول مل تععي ذات مصداقية.
 4-4وت ح ب ببا الدول ب ببة الط ب ببرف أن منظم ب ببة األم ب ببو املعح ب ببدة للطفول ب ببة (اليونيس ب بيا) تص ب ببنا
كوت ديفبوار للبة البلبدان البيت يب وعبد ايهبا انعشبار تشبويه األعنبال العنا بلية األنثويبة منخفنبا
عض الشيل؛ و عبارة أخرى :لد تعرضا ايه نسبة مئوية قليلبة نسببيا مبن النسبال (50-26
املائب ب ببة) لعشب ب ببويه أعنب ب ببائهن العنا ب ب ببلية( . )7وأصب ب ببب ا ج ب ب برال غب ب ببري قب ب ببانوين كب ب ببوت ديف ب ب بوار
عببام  .)٨(1٩٩٨ورغببو هببملا ا ظببر القببانوينأ ال يبزا تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة شببائعا
البلد .وخنع حوام  ٣6املائة من النسال والفعيات هلملا ا جرالأ خاصة الشبما (٨٨
املائ ببة)أ والش ببما ال ببرا ( ٨٨املائ ببة)أ وال ببرب ( 7٣املائ ببة)أ والو ببط الش ببمام (5٩
املائببة) والشببما الشببرقي ( 5٣املائببة) .ومتببارس العديببد مببن ا ثنيببات البلببد تشببويه األعنببال
العنا لية األنثوية .وهو أشبيوع لبدى املسبلم (مثبل ةائفبة املبالينكي) و ب اجلماعبات البيت متبارس
عقائببد (روحانيّببة) تقليديببة .وتسببعند هببملا املمار ببة إىل مععقببدات وتقاليببد را ببخةأ وتععببي أ ا با
ظبباهرة ثقاايببة .وهببي أكثببر انعشببارا ب النسببال والفعيببات غببري املععلّمببات .و وجببه عببامأ مببن غببري
املرج أن نع نات النسال ذوات الدرجات الععليمية العالية لعشويه أعنائهن العنا لية.
 5-4وتب ببرى الدولب ببة الطب ببرف أن الفعيب ببات العائب ببدات إىل كب ببوت ديف ب بوار قب ببد نب ببعن لعشب ببويه
أ يبدجان
كن ينعم إىل أ رة تعود إىل قريعها .وحىت األ ر البيت تعبي
أعنائهن العنا لية إن ّ
وتعببود إىل قراهببا األصببلية أثنببال العطببل املدر ببية قببد ينصببحها أا براد اجملعمعببات احملليببة عببان ناهتببا
خب عطببل الصببيا .وتقببو منظمببات غببري حكوميببة تعمببل دببا مكااحببة تشببويه األعنببال
العنا ببلية األنثويببة إن ا يف بواري غببري مععببادين علببى العمبباس ا مايببة مببن الشببرةة أو الببدريف .اببإن
مل يش الوالدان خعان ناهتماأ غادرا القرية عادة قبل تشويه أعنبائهن العنا بلية .ولععبويض نقبص
ا مايببة مببن السببلطاتأ أنش ب عببدد مببن املنظمببات غببري ا كوميببة جلببا وليببة دعمعببات وليببة

__________
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.Dynamics of Change (New York, July 2013), p. 27
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املوظفون الطبيون الملين جيرون العملية اعطبق عليهو عقو ة مناعفة.
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شىت .وتنبه هملا اللجان موظفي املنظمبات غبري ا كوميبة عنبدما تكبون اعباة مبن الفعيبات معرضبة
اطببر تشببويه أعنببائها العنا ببلية .وميكببن ألا براد األ ببرة أو الفعبباة نفسببها أو ةببرف اثلببث أين با
االتصببا ملنظم ببة غ ببري ا كوميببة النش ببطة ولي با مباش ببرة ةلبببا للحماي ببة .عندئ ببمل يعو طربتعو ببط
ممثل(ة) للمنظمة غري ا كومية وربأو يدعوربتدعو السلطات احمللية إىل العدخل .وغالبا مبا تشبمل
الو اةة تزويد الناس مبواد للقرالة عن اآلاثر النبارة لعشبويه األعنبال العنا بلية األنثويبة وتبوعيعهو
ن هملا املمار ة غري قانونية .وتداع الدولة الطرف ن  454جلنة ومنظمة غري حكومية كانبا
تعم ببل م ببع وزارة العن ببامن واأل ببرة وامل برأة والطف ببل ك ببوت ديف بوار ع ببام  2014عل ببى رص ببد
تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة ومكااحعهببا إةببار هببداها ال برئيس املعمثببل تعزيببز حقببو
املرأة والطفل .وملا كانا املنظمبات غبري ا كوميبة موجبودة علبا املنباةقأ ابإن البلبد كملبه
مشبمو  .وأعلنبا وزارة العنبامن واأل برة واملبرأة والطفببل أ با بعنظو محلبة توعيبةأ يعخللهبا اببريف
عقو ت على من ميار ون تشويه األعنال العنا لية األنثويةأ وأن حكومة كوت ديفوار تبدخلا
10
الف ب ب ة املمع ب ببدة ب ب ك ب ببانون الثاينربين ب بباير وأيلو رب ب بببعمي  201٣ةق ب ببوس العلق ب ب
منا باتأ مناةق منها تو أ وهي املنطقة اليت تنعمي إليها ّأم صاحبة الشكوى.

 6-4وتؤكببد الدولببة الطببرفأ مببن حيببث السيا ببة العامببةأ أن تقييمهببا ةلبببات اللجببول املقدمببة
مببن م بواةين كببوت ديف بوار يسببعند جزئيببا إىل العقريببر القطببرح اابباص عببن ا الببة كببوت ديف بوار
()٩
بؤد العق ببارير القطري ببة ال حق ببة إىل
الص ببادر ع ببن وزارة ااارجي ببة أيلو رب بببعمي  . 2011ومل ت ب ّ
ت يببري السيا ببة العامببة .وتسببعند إدارة اهلجببرة والعجببنس إىل األق بوا الببيت تببدم مببا ملعمسببات
اللجببول لعحديببد مببا إذا كب ّبن مببؤه ت للحصببو علببى تصبري إقامببة مؤقعببة للجببول أل ببن يواجهببون
خطببرا حقيقيبا لععببريف لعشببويه أعنببائهن العنا ببلية .وتراعببي ا دارة أينبا املعلومببات العامببة عببن
تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة البلببد األصببلي .اببإن وج بد خببوف مببير مببن هببملا العشببويهأ
أصدرت ا دارة تصري إقامة مؤقعا للفعيات دون واهنأ مبن ايهن املولودات هولنداأ ال ئي
ي بواجهن خطببرا حقيقي با لععببريف لعشببويه أعنببائهن العنا ببلية عنببد عببودهتن إىل لببدا ن األصببلية
وألحد الوالدين أو كليهما.
 7-4وتؤك ب ببد الدول ب ببة الط ب ببرف أن ب ببه رغب ب بو أن أوض ب بباع حق ب ببو ا نس ب ببان للنس ب ببال والفعي ب ببات
كوت ديفوار تبعث على القلبقأ ابإن املعلومبات البيت توارهبا علبا املصبادر العامبة تشبري إىل أنبه
ال يوجببد بببإ يببدعو إىل ا ببعنعاج أن ةببرد النسببال والفعيببات إىل ذلببك البلببد ينطببوح حببد ذاتببه
على خطر الععريف ملعاملة تعناىف مع املادة  ٣من االتفاقية .وت حبا ا كومبة أن تفسبري صباحبة
الشكوى للعقرير القطرح الصادر عن وزارة ااارجية البملح يبملهإ إىل أن  ٨٨املائبة مبن نسبال
املالينكي كبوت ديفبوار شبوها أعنبامهن العنا بلية غبري صبحي أو يسبعوجإ العقييبد كبل
األح بوا  .وتشببري هببملا النسبببة املئويببة إىل النس ببال الل بواع يعشببن منبباةق عينهبباأ أح إ ببا
وإا غرب كوت ديفوار .وت حا ا كومة أينبا أنبه ال ميكبن أن نسبعنعلأ علبى أ باس العقريبر
القطببرحأ أن انعشببار تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة ب نسببال املببالينكي والنب ط االجعمبباعي
منطقبة هبو
الملح يععرضن له لفعل ذلك ينطبق علبى صباحبة الشبكوى وأمهبا إن أرادات العبي
ايها أقل شيوعا .وت حا الدولة الطرف إضااة إىل ذلبك أن أجبداد صباحبة الشبكوى ا بعطاعوا
__________

()٩
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محايببة أمهببا حيبباهتو رغببو أ ببو كببانوا يعيشببون منطقببة ينعشببر ايهببا تشببويه األعنببال العنا ببلية
األنثويبة .وال يوجبد أح دليبل علبى أن أ ببرة صباحبة الشبكوى تعرضبا لققصبال االجعمبباعي ألن
أمها مل نع هلملا العشويه.
 ٨-4وتببرى ا كومببة أن صبباحبة الشببكوى تسببعطيع العببودة مببع أمهببا وأخويهببا إىل املنطقببة الببيت
أمنببا ايهببا أمهببا معظببو حياهتببا ومببن ص اهببي علببى درايببة مببا .اخطببر تشببويه األعنببال العنا ببلية
األنثوي ببة ب بريتبط أ ا ب با مبوق ببا األ ببرةأ وموق ببا أمه ببا عل ببى األخ ببص .ا مه ببا تع بباريف تش ببويه
األعنببال العنا ببلية األنثويببةأ ومببن املعوقببع أن تفعببل كببل مببا و ببعها مايببة ا نعهبباأ و بسبباةة
أال تسعسببلو لن ب وف ال ببري( .)10وال تببدريف الدولببة الطببرف بببإ عببدم قببدرة ّأم صبباحبة الشببكوى
على محاية ا نعها من تشويه أعنائها العنا لية كمبا صبنع والبداها معهبا .وتبرى الدولبة الطبرف أن
كو ا والدة وحيدة ال ي ري هبملا األمبرأ أل با أكثبر تعليمبا مبن املبرأة ا يفواريبة العاديبةأ وكانبا
قادرة على نإ ااعان مرة أخرىأ وتركا أ برهتا ودعمعهبا احمللبي وا ّبرت إىل أورو  .و هولنبدا
تعلما اهلولندية قرالة الكعإ.
 ٩-4وتؤكد الدولة الطبرف كبمللك أن كمكبان أم صباحبة الشبكوى أن تبملهإ إىل مكبان مبن
كببوت ديف بوار حيببث تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة أقببل شببيوعا والعببي ايببهأ ال ببيما أن
االتصبا ابراد األ ببرة كبوت ديفبوار مقطببوع .وال تععبي هببملا إعببادة تبوة ملعب املقصببود
املادة  ٨من العوجيه  2011/95/EUألن صاحبة الشكوى ال تواجه خطرا حقيقيا لععريف ملعاملبة
ألمهببا .وتععقببد ا كومببة أنببه حببىت لببو كببان
تعنبباىف مببع املببادة  ٣مببن االتفاقيببة املنطقببة األصببلية ّ
النب ط االجعمبباعي ملمار ببة تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة كببريا لل ايببة املنطقببة األصببليةأ
امن املعوقع أن تملهإ ّأم صاحبة الشكوى إىل مكان آخر كوت ديفوار وتعي ايبه ألن هبملا
العشويه ليس ممار ة معبعة مناةق كثرية من الب د .افي تلك املناةق ال يوجد ض ط كبري من
اجملعمع احمللي لعشويه األعنال العنا لية األنثوية.

 10-4وت حبا الدولبة الطبرف أن القنبية وبل النظبر علبا عبن قنبية ف .ب .ضبد هولنبدا

الببيت أاثرهتببا صبباحبة الشببكوىأ ألن ف .ب مببن غينيببا حيببث تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة
أو ع انعشارا مقارنة كوت ديفوارأ و بق أن تعرضا هلبملا العشبويه ومبا ترتبإ عليبه مبن عواقبإ
وخيمة على معها اجلسدية والنفسية .لكنها كانا شىأ عبد اجلراحبة الضرأِْيضبةأ أن بي علبى
تشويه أعنائها العنا لية مرة أخرى .وهملا امل سات احملددة ال وجود هلا القنية قيد النظر.

 11-4وايما يععلق ملشاكل النفسية اليت تعانيها ّأم صباحبة الشبكوىأ ت حبا الدولبة الطبرف
أن هملا املشاكل مل تبثور حىت إجبرالات املراجعبة القنبائية .وقالبا أم صباحبة الشبكوى املقا لبة
الثانية إ ا قدما ليع املعلومات اليت قد تكون ذات صلة عقييو الطلإ .وعرضا على وكمة
الهبباح احملليببة خب مرحلببة املراجعببة نسببخة مطبوعببة مببن ببج هتا الطبيببة كملهببا أظهببرت أ ببا

__________

( )10احملكمببة األورو ي ببة ق ببو ا نس ببانأ ر .ب .أ .ب .وآخ ببرون ض ببد هولنببدا (الطل ببإ رقببو 7211رب)06أ ا ك ببو
الصادر  7حزيرانربيونيه  .2016افي الفقرة  56من ا كوأ رأت احملكمبةأ ايمبا يععلبق دولبة أاريقيبة أخبرى
حيث ميارس تشويه األعنال العنا لية األنثويةأ أنه ال يوجد خطر حقيقي عموما ععبريف الفعباة أو املبرأة لعشبويه
أعنببائها العنا ببلية عحبريض مببن أشببخاص ليسبوا مببن أابراد األ ببرة .و حالببة املبرأة غببري املعزوجببةأ يعوقببا خطببر
ممار ة هملا العشويه على موقا أ رهتاأ و ألخص والديها وكمللك أ رهتا املو عة .اإن اعب يف والبدا املبرأة علبى
تزوجهبا مبن رجبل يؤيبد (هبو أو عائلعبه) ذلبك صبرف
تشويه أعنائها العنا ليةأ امن املععاد أن يع كدا من عدم ّ
النظر عن موقا أقر ل املرأة املعنية اآلخرين.
GE.19-09728
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بج ت
حاولا االنعحار على ما يبدو عد تلقيها قبرار رابض ةلبإ جلبول ا نعهبا .وال يوجبد
ّأمها الطبية أح دليل على أ ا عوجلا من مشاكل نفسبية أح وقبا مبن األوقبات قببل تلقيهبا
إخطبارا عببزم ا كومببة علببى رابض ةلببإ جلببول ا نعهببا أو أ ببا تعلقبى العب ج حاليببا .ومل تببملكر علببى
ا ة هملا األمر إجرالات ةلإ اللجول.
 12-4وت حا ا كومة كمللك أنه رغو تقدمي السج ت الطبية ألم صباحبة الشبكوىأ مل جيب ِر
أح ممببا ِرس أو مما ِر ببة للطببإ تقييمببا أو يقببدم شببرحا .وجببال علببى لسببان ّأم صبباحبة الشببكوى أ ببا
تعاين االك اب العام للصدمة أو االكعئاب املزمن وتعا وَل سببه .غري أنه ال ميكن للحكومة قبو
هببملا االدعببال علببى أ بباس السببج ت الطبيببة وحببدها .وتببرى ا كومببة أن دببرد تقببدمي السببج ت
الطبي ببة ال يكف ببي ثب ببات أ ببا ال تس ببعطيع الع ببودة إىل ك ببوت ديف بوار أو محاي ببة ا نعه ببا م ببن تش ببويه
أعنائها العنا لية سببإ مشباكل نفسبية .وتبرى ا كومبة أينبا أن أم صباحبة الشبكوى مل تقبدم
أدلة كااية ثبات أ ا غري قادرة على رعاية أةفاهلا ومحايبة ا نعهبا مبن تشبويه أعنبائها العنا بلية.
وإذ باد ّأم صباحبة الشبكوى با وأةفاهلبا بيجدون أنفسبهو وضبع يرثبى لبه إن ةبردوا إىل
كوت ديفوار أل ا تعاين من االك اب العام للصبدمة وأ بو يفعقبرون إىل شببكة اجعماعيبةأ تشبري
ا كومببة إىل قنببية س .ج .ضببد لجيكبباأ وتببداع ن الظببروف الببيت يسببعند إليهببا الببب ا موضببع
النظر ال تندرج نطا املادة  ٣من االتفاقية(.)11
اعوبةات صاح ة البك ى دوى م حظات ال غلة الط ف
 ٣متوزربيوليببه 201٨أ قببدما صبباحبة الشببكوى تعليقاهتببا علببى م حظببات الدولببة
1-5
الط ببرف شب ب ن أ ببس ال ببب ا املوض ببوعية .وايم ببا يععل ببق ع ببدم تق ببدمي أمه ببا ةلبب با للبق ببال مبوج ببإ
املادة  64من قانون األجانإ لعام  2000قنية اللجول اااصة ماأ تداع صاحبة الشبكوى
نب ببه حبلب ببو الوقب ببا الب ببملح كب ببان يعع ب ب ايب ببه تقب ببدمي الطلب ببإأ كانب ببا الشب ببكوى قب ببد قب ببدما إىل
اللجنة وقبل ةلإ ا اذ تدا ري مؤقعبة؛ لبمللك مل تكبن ّأمهبا حباجبة إىل معا عبة ا جبرال .وتشبري إىل
أنه ملا كانا الدولبة الطبرف قبد وااقبا علبى عبدم إعبادة أ برهتا إىل كبوت ديفبوارأ ابإن بلطات
هولندا لن أتخمل ةلإ ّأمها االععبار.
 2-5وايمببا يععلببق حبالببة امل برأة كببوت ديف بوار وتشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببةأ ت حببا
ص بباحبة الش ببكوى أن ا كوم ببة واملنظم ببات غ ببري ا كومي ببة تعمب ب ن املق ببام األو عل ببى تعزي ببز
حقو املرأة والطفل .أضا إىل ذلك أن كون ا كومة مل تعدخل إال  10ةقوس تلقب اقبط
عل ببى م ببدى  10أش ببهر ي ببد عل ببى أ ببا مل تن ببع مكااح ببة تش ببويه األعن ببال العنا ببلية األنثوي ببة
ضمن أولوايهتا.
 ٣-5وت حبا صبباحبة الشبكوى أن الدولببة الطبرف تعب ف ن العديبد مببن النسبال ال يعمببععن
ال ببعق لية الكااي ببة لعجن ببإ تش ببويه أعن ببائهن العنا ببلية .وخ ببري مث ببا عل ببى ذل ببك ّأم ص بباحبة
الشكوى اليت مل تعمكن مبن تفبادح ا جبرال مبع أ با كانبا تبلبغ مبن العمبر  1٩بنة .وهبملا يبب
أن خطر الععريف لعشويه األعنال العنا لية األنثوية ال أيع من الوالدين احسإأ ل من األ رة
املو ببعة أينبا .وت حببا صبباحبة الشببكوى كببمللك أن الدولببة الطببرف ال تقببدم أح معلومببات عببن
__________

()11
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الطببر املمكنببة لكسببإ الببرز أ خاصببة أ يببدجانأ ا بباالت الببيت يقببرر ايهببا الوالببدان م ببادرة
مدينعهما األصلية ماية ناهتما مبن الوقبوع ضبحااي تشبويه األعنبال العنا بلية األنثويبةأ ال بيما
عنبدما ال يكبون الوالبدان ك با معنيب بل ّأمبا عبز لأ كمبا هببي حبا صباحبة الشبكوى .ببل إن
كون هملا األخرية تعاين أينا مشاكل نفسية جيعل من األصعإ عليها رعاية ا نعها ومحايعها مبن
تشويه أعنائها العنا لية.
 4-5وتببراض صبباحبة الشببكوى تقيببيو الدولببة الطببرف الببملح يفيببد ن القنببية موضببع النظببر
علببا عببن قنببية ف .ب .ضببد هولنببدا .وت حببا أن مببن النببرورح مراعبباة العديببد مببن العوامببل
ذات الصببلة تقيببيو بباةر تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببةأ مبببا ايهببا كببون األم عاز ببة ومببدى
قدرة السلطات على محاية املرأة لد تنعشر ايه هملا املمار ة.
 5-5وايم ببا يععل ببق مبح بباوالت ّأم ص بباحبة الش ببكوى االنعح ببارأ ت ببداع ص بباحبة الش ببكوى ن
الدولة الطرف كانا على دراية اتمة مللكأ إذ إن إحبدى تلبك احملباوالت وقعبا مركبز تقبدمي
قن ببية اللج ببول املععلق ببة م ببا .وت ببرى أ ببا مل ببا ع ببإل
الطلب ببات عي ببد ص ببدور الق برار الس ببل
ا ثبات من خ إمدادها احملكمة جبميع املعلومبات الطبيبة املععلقبة صبحة أمهبا .يبد أن الدولبة
الطرف رانا وضع هملا املعلومات ا سبان.
م حظات إضافبة مال ال غلة الط ف
 25تشرين األو ربأكعو ر 201٨أ قدما الدولة الطرف م حظاهتا ا ضااية ش ن
1-6
األ س املوضوعية للشكوى .وت حا أنبه منبمل أن قبدما ا كومبة م حظاهتبا عبام 2017أ
نشببرت املنظمببة غببري ا كوميببة ”تببو ميببين  )28 Too Many( “2٨تقريبرا يقببدم حملببة عامببة عببن أحببدهن
البيببا ت والعطببورات واملعلومببات املرتبطببة مبمار ببة تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة وانعشببارها
ك ببوت ديف بوارأ مص ببنفة حس ببإ املنطق ببة والعم ببر واالنعم ببال ا ث ببين( .)12ويش ببري العقري ببر إىل درا ببة
دمي رااي ببة ع ببام  201٣أع ببدها املعه ببد ال ببوةين لقحص ببال ك ببوت ديف ب بوار و”آح ببي إف
إن شب ببنل“ ( .)1٣()International ICFويقب ببدم هب ببملا العقريب ببرأ ضب ببااة إىل الدرا ب ببة ومصب ببادر
العقرير األ ا ية األخرىأ املعلومات العالية املعصلة لقنية ول النظر:
يبلغ معد انعشار تشويه األعنال العنا بلية األنثويبة ب النسبال ال ئبي تب او
(أ)
أعمببارهن ب  15و 4٩ببنة  ٣٨.2املائببة .ويوجببد الشببما ال ببرا ( 7٩.5املائببة مببن
النسببال مببن الفئببة العمريببة  4٩-15ببنة) والش ببما ( 7٣.7املائببة) مببن كببوت ديف بوار أعل ببى
مع ببد انعش ببار لعش ببويه األعن ببال العنا ببلية األنثوي ببةأ حب ب أن أد مع ببد انعش ببار يوج ببد
الو ط ( 12.2املائة) والو بط الشبرقي ( 15.5املائبة) .أمبا النسبال اللبواع تب او أعمبارهن
ب  15و 4٩ببنة ويعشببن املنبباةق الريفيببة ا ب كثر عرضببة قليببل لعشببويه أعنببائهن العنا ببلية
( ٣٨.٨املائة) مقارنة لنسال ال ئي يعشن املنباةق ا نبرية ( ٣7.7املائبة) .أمبا معبد
االنعشار العاصمة أ يدجان ايبلغ  ٣6.1املائة؛
__________

(.28 Too Many, “Côte d’Ivoire: the law and FGM” (August 2018) )12
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(ب) ميببارس تش بويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة كببوت ديف بوار مببن قبببل أشببخاص مببن
ليع األداين وا ثنيات .وا ثنية اليت لديها أعلى معد انعشبار ب النسبال الفئبة العمريبة 4٩-15
ببنة هببي املانببدحأ حيببث ببجلا الشببما معببد انعشببار نسبببعه  66.٨املائببة و اجلنببوب
 51املائة؛
(ج) يظهببر تصببنيا أحببدهن البيببا ت حسببإ الفئببة العمريببة أن معببد االنعشببار ب
النسببال مببن الفئببة العمريببة  4٩-45ببنة هببو  46.٩املائببةأ ح ب أنببه يبلببغ  ٣1.٣املائببة
لنسبة للفئة العمرية  1٩-15نة؛
(د) مببع أن نسبببة ص ب رية مببن النسببال قببد ب ّ عببد ببن 15أ اببإن هببملا البيببا ت
توض وجود ا اا حنو اخنفايف معد االنعشار النسال األص ر نا.
 2-6و يل الدولة الطرف إىل الدرا ة الدمي رااية اململكورة آنفا واليت تفيد ن معد االنعشبار
ب الفعيببات دون ببن  15أقببل حببىت مببن ذلببك ألن اعبباة واحببدة اقببط مببن أصببل تسببع (11
املائببة) شببوها أعنببامها العنا ببلية( .)14و يببل أين با إىل درا ببة نشببرها املكعببإ الفرنسببي مايببة
ال جئ ب وعببدميي اجلنسببية جببال ايهببا أن ببلطة املببا قلبببا عببض اهلرميببات العقليديببة وأن القببوة
االقعص ببادية لألجي ببا الش ببا ة متث ببل م ببن ص معارض ببة قوي ببة لس ببلطة كب ببارهو( .)15ص إن امل حق ببات
القنببائية الناجحببة الببيت وعمببدت إليهببا حكومببة كببوت ديف بوار عببض حبباالت تشببويه األعنببال
العنا ببلية األنثويببة عببام  2017قببد تكببون ّأدت أين با دورا االخنفببايف( .)16و لببص الدولببة
الطببرف إىل أنببه رغببو أن معببد تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة ب ا ثنيببة الببيت تنعمببي إليهببا
أم صاحبة الشكوى مرتفبع()17أ ابإن النسببة املئويبة للنسبال ال ئبي خنبعن هلبملا العشبويه آخبملة
االخنفايف واقع األمرِ .زْد على ذلك أن أغلبيبة السبكان تعباريف ا بعمرار هبملا العقليبد .وأظهبر
العقريببر الببملح نشبرته منظمببة ” “28 Too Manyأن الفعيببات والنسببال الل بواع يقلببن إ ببن ش ب
الععببريف لعشببويه أعنببائهن العنا ببلية وظ ب ع ييببد ال برأح العببام .اب ب  ٨1.5املائببة مببن النسببال
و ٨2.1املائببة مببن الرجببا مببن الفئببة العمريببة  4٩-15ببنة يععقببدون أنببه ينب ببي وقببا تشببويه
األعنال العنا لية األنثوية(.)1٨
 ٣-6و صببوص زعببو صبباحبة الشببكوى املععلببق قبرار ّأمهببا عببدم تقببدمي ةلببإ لع جيببل امل ببادرة
أل باب ةبيبة علبى أ باس املبادة  64مبن قبانون األجانبإ لعبام 2000أ ت حبا الدولبة الطبرف
أنببه إ ْن قببدم شببخص أجن ب لببيس لديببه تص بري إقامببة الطلببإ علببى أ بباس املببادة  64مببن قببانون
األجانإ لعام 2000أ أخمل الطلإ ا سببان وقبيو نبال علبى أ سبه املوضبوعية .وايمبا يععلبق
طلب ببإ مب ببن هب ببملا القبيب ببلأ قب ببيّو(ت) مسعشب ببار(ة) ة ب ب (ة) كدارة اهلجب ببرة والعجب ببنسأ نب ببال علب ببى
املعلومات الطبية عن ا الة الصحية للشخص األجنب أو أحبد أابراد أ برته البيت يقبدمها الطبيبإ
__________

( )14املرجع نفسهأ الصفحة .٣٣٣
(France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, “Les mutilations génitales )15
.féminines (MGF) en Côte d’Ivoire” (21 February 2017), p. 9
(United States of America, Department of State, “Country reports on human rights practices for )16
.2017 – Côte d’Ivoire”, p. 18
( )17املالينكي إحدى ا ثنيات اليت تنعمي إىل األ رة الل وية األو ع لشعوب املاندح.
(.28 Too Many, “Côte d’Ivoire: the law and FGM” (August 2018) )1٨
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املعبباَلأ مببا إذا كببان مببن غببري املسعصببوب لببه(ها) أن يساارربتسبباارأ و هببملا ا الببة جيببإ عببدم
الطرد .اإن ا عوايا الشروف املنا بةأ قبل الطلإ وحصل الشخص األجن علبى حبق ا قامبة.
وميكبن للشببخص األجنب الببملح احببعفا حببق ا قامببة نببال علبى تلببك األ ببس ملبدة عببام واحببد أن
يقببدم ةلببا للحصببو علببى تصبري إقامببة دائببو نببع لقيببود أل ببباب إنسببانية مؤقعببة وا اجببة إىل
الع ب ج الط ب  .وتببداع الدولببة الطببرف ن ببه ةلببإ إىل أم صبباحبة الشببكوى م برارا وتك برارا تق ببدمي
معلومات ةبيبة لبدعو الشبكاوى البيت قبدمعهاأ األمبر البملح يبد علبى أن ا كومبة أتخبمل القنبااي
الطبية على ومل اجلد وأ ا كانبا وال تبزا مسبععدة لعقيبيو أ بس الطلبإ املوضبوعية .يبد أن أم
صاحبة الشكوى مل تسعجإ لطلإ ا كومة ومل تقدم املعلومات الطبية املطلو ة.
 4-6وايما يععلق مبحاوالت أم صاحبة الشبكوى االنعحبارأ ت حبا الدولبة الطبرف أ با علبى
علو مبحباولع اثنعب مبن هبملا القبيبلأ وكلعا با وقعبا صبيا عبام  .2015افبي املبرة األوىلأ
ا علعا األم وعوايت زجاجة من ه م مطهبر اليبد؛ و املبرة الثانيبة أخبملت ث ثبة أقبراص منوب ِّوومبه.
و كلع ببا ا ببالع أ ةلب ببا املس بباعدة الطبي ببة؛ و كلع ببا ا ببالع أينب با غ ببادرت ببيارة إ ببعاف
ع ببد اح ببص املس بباعدين الطبيب ب األم مك ببان ا ببادهن .ومن ببمل ع ببام 2015أ مل يبل ببغ ع ببن أح
حوادهن أخرى.
الةضااي غاإل اءات املع غضة دوى الوجنة

النظر املقبولية
ا ماأ جيإ على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الب ا
 1-7قبل النظر أح شكوى ترد
مقبوال أم ال مبوجإ املادة  22من االتفاقية .وقد ا عيقنا اللجنةأ وابق مبا تقعنبيه الفقبرة (5أ)
مببن املببادة  22مببن االتفاقيببةأ مببن أن املس ب لة ذاهتببا مل تبحببث وليسببا قيببد البحببث إةببار أح
إجرال آخر من إجرالات العحقيق الدوم أو العسوية الدولية.
 2-7وتببملكر اللجنببة بباأ واقببا للفقببرة (5ب) مببن املببادة  22مببن االتفاقيببةأ ال تنظببر أح
ب ا مقببدم مببن اببرد إال عببد أن تكببون قببد ا ببعيقنا مببن أن ذلببك الفببرد قببد ا ببعنفد ليببع بببل
االنعصاف احمللية املعاحة .وت حا اللجنة أن الدولة الطبرفأ القنبية وبل النظبرأ مل تطعبن
مقبولية الشكوى على هملا األ اس.
 ٣-7ونظرا إىل أن اللجنة مل تصادف أية عقبة أخرى أمام املقبوليةأ اإ ا تعلن مقبولية البب ا
ومتني إىل النظر ايه من حيث أ سه املوضوعية.

النظر األ س املوضوعية
 1-٨عم ب ب ملب ببادة  )4(22مب ببن االتفاقيب ببةأ نظب ببرت اللجنب ببة
املعلومات اليت أاتحها هلا الطراان.

هب ببملا الب ببب ا

ضب ببول ليب ببع

 2-٨و هببملا القنببيةأ تعمثببل املس ب لة املعروضببة علببى اللجنببة ديببد مببا إذا كببان ا عبباد
القسببرح لص بباحبة الشببكوى إىل ك ببوت ديف بوار يشببكل انعهاك ببا اللع بزام الدولببة الط ببرف مبوج ببإ
ردا“) إىل دولببة أخببرى توجببد ايهببا
املببادة  ٣مببن االتفاقيببة عببدم ةببرد أح شببخص أو إعادتببه (” ّ
أ باب حقيقية تدعو إىل االععقاد نه قد يععريف للععمليإ .ويشمل ذلك الععمليإ أو غريا مبن
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ضروب ول املعاملة على يد كيا ت من غري الدو أ مببا ايهبا اجلماعبات البيت متبارس صبورة غبري
قانونية أاعاال تسبإ أملا أو معا ة شديدين ألغرايف ظرها االتفاقيةأ واليت ليس لبلد اال عقبا
أح يطرة اعلية عليها أو له عليهبا بيطرة جزئيبة اقبط أو ال يسبعطيع منبع أاعاهلبا أو ال يسبعطيع
مكااحة إا هتا من العقاب(.)1٩
 ٣-٨وجيببإ علببى اللجنببة أن تقببيّو مببا إذا كانببا هنببايف أ ببس موضببوعية مببل علببى االععقبباد
ن صاحبة الشكوى عععريف شخصيا اطر الععمليإ حا إعادهتا إىل كوت ديفوار .وعند
تقييمهببا ذلببك ااطببرأ جيببإ عليهببا أن تراعببي ليببع االععبببارات ذات الصببلةأ عمب ملببادة )2(٣
مببن االتفاقيببةأ مبببا ذلببك وجببود نببط اث ببا مببن االنعهاكببات اجلسببيمة أو الصببارخة أو اجلماعيببة
قو ا نسان .لكن اللجنة تملكر ن اهلبدف مبن هبملا العقيبيو هبو إثببات مبا إذا كبان الشبخص
املعببين ببيواجه شخصببيا خط برا معوقعببا وحقيقيببا لععببريف للععببمليإ البلببد الببملح ببيعاد إليببه.
وي تببإ عل بى ذل ببك أن وجببود ن ببط م ببن االنعهاك ببات اجلسببيمة أو الص ببارخة أو اجلماعي ببة ق ببو
ا نسان لد ما ال يشبكل حبد ذاتبه بببا كاايبا لعحديبد أن شخصبا معينبا بيععريف اطبر
الععمليإ عند عودته إىل ذلك البلد؛ وجيإ تقدمي أ باب إضبااية ثببات أنبه بيععريف شخصبيا
للخطر .و املقا لأ ال يعين عدم وجود نط اث ا من االنعهاكات الصارخة قو ا نسان أن
شخصا عينه قد ال يععريف للععمليإ الظروف اااصة ه ديدا(.)20
 4-٨وتشببري اللجنببة إىل تعليقهببا العببام رقببو  )2017(4شب ن تنفيببمل املببادة  ٣مببن االتفاقيببة
يا املادة 22أ اليت تقيِّو اللجنة علبى أ ا بها ”األ بباب ا قيقيبة“ وتععبي أن خطبر الععبريف
للعع ببمليإ معوق ببع وشخص ببي وق ببائو وحقيق ببي عن ببدما يك ببون لوج ببود وق ببائع ذات مص ببداقية تعص ببل
اطببر نفسببهأ وقببا ا بباذ قرارهبباأ أتثببري علببى حقببو صبباحإ(ة) الشببكوى مبوجببإ االتفاقيببة
حا إ عادا(ها) (الفقرة .)45
 5-٨و بيط اللجنببة علمبا دعببال صبباحبة الشبكوى أن مببن شب ن ةردهبا إىل كببوت ديفبوار أن
يعرض ببها اط ببر تش ببويه أعن ببائها العنا ببليةأ األم ببر ال ببملح ينعه ببك امل ببادة  ٣م ببن االتفاقي ببة .وتش ببري
صبباحبة الببب اأ دعمببا لزعمهبباأ إىل أن ّأمهببا تنعمببي إىل قبيلببة املببالينكي مببن الشببما ال ببرا مببن
الب د وأن نسبة كبرية جدا من النسال من تلك القبيلة شوها أعنامهن العنا بلية؛ وأنبه رغبو أن
ميارسأ وال يقبدضم إىل
تشويه األعنال العنا لية األنثوية وظور رتيا كوت ديفوارأ اإنه ما زا و
العدالة إال عدد قليل جدا من اجلناة؛ وأن ّأمها خعنعها أ رهتا املو عةأ عبد واباة والبديهاأ عنبدما
كانا تبلغ من العمر  1٩عامبا .و باد صباحبة الشبكوى لقبو إن أمهبا لبن تسبعطيع محايعهبا
من تشويه أعنائها العنا بلية أل با تعباين اضبطرا ت نفسبية حبادة ولبيس لبديها شببكة اجعماعيبة
عق لية مع ث ثة أةفا .
كوت ديفوار مت ّكنها من العي
 6-٨و ببيط اللجنببة علمببا أينببا حبجببل الدولببة الطببرف ال بيت تببملهإ إىل أن صبباحبة الشببكوى
ببعكون قببادرة علببى العببودة مببع ّأمهببا وأخويهببا إىل املنطقببة الببيت أمنببا ايهببا أمهببا معظببو حياهتبباأ
ومببن ص اهببي تعراهببا معراببة جيببدةأ ألن خطببر تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة يعوقببا أ ا با
عل ببى موق ببا األ ببرةأ وعل ببى موق ببا األم وج ببه خ بباصأ وأن م ببن املعوق ببع أن ت ببملهإ أم ص بباحبة
__________

( )1٩انظر تعليق اللجنة العام رقو  )2017(4ش ن تنفيمل املادة  ٣من االتفاقية
( )20انظر م .س .ضد الدانريف ()CAT/C/55/D/571/2013أ الفقرة .٣-7
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الشببكوى إىل مكببان آخببر كببوت ديف بوار وتعببي ايببه ألن تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة
مرا ببويف وال مي ببارس أحن ببال عدي ببدة م ببن ال ببب د .وت ببرى الدول ببة الط ببرف أن كمك ببان أم ص بباحبة
عق لية ورعاية أةفاهلا؛ ص إن كو ا والدة وحيدة ال ي ري من هبملا األمبر أل با
الشكوى العي
أكثببر تعليمببا مببن امل برأة ا يفواريببة العاديببةأ وكانببا قببادرة علببى نببإ ااعببان مببرة أخببرىأ وتركببا
أ برهتا ودعمعهببا احمللببي واب ّبرت إىل أورو  .و ببيط اللجنببة علم باأ إضببااة إىل ذلببكأ حبجببة الدولببة
الطرف اليت تفيد ن صاحبة الشكوى مل تثر قط مشاكلها النفسية ةلإ اللجول اااص مباأ
وأ ا مل تقدم معلوماهتا الطبية مبوجإ املادة  64من قانون األجانإ لعام  2000رغبو أن الدولبة
الط ببرف ةلب ببا منه ببا مب برارا وتكب برارا تق ببدمي ه ببملا املعلوم بباتأ وأن مش بباكلها الص ببحية وواوالهت ببا
االنعحارية مل دهن إال عد راض ةلإ اللجول الملح قدمعه صاحبة الشكوى.
 7-٨وتببمل ّكر اللجنببة ن تشببويه األعنببال العنا ببلية األنثويببة يعسبببإ للنببحااي ضببرر ببدين
دائو وأمل نفسي حاد قد يسعمران مدى ا ياةأ وترى أن هملا املمار ة منااية ل لعزامبات املكر بة
االتفاقي ببة( .)21وت ببمل ّكر أينب با ن م ببا يس ببمى ” ببديل الرحل ببة الداخلي ببة“أ كم ببا أا ببادت الدول ببة
الطرفأ ليس دائما بيل انعصاف موثوقا أو اعاال(.)22
 ٨-٨وت حا اللجنةأ معريف تقييمها ما إذا كانا هنايف ”أ بباب حقيقيبة“ مبل علبى
االععقبباد ن شخصبا مببا ببيواجه خطببر الععببريف للععببمليإ حببا ترحيلببه()2٣أ أنببه ال جببدا
كببوت ديفبوار
أن صبباحبة الشببكوى تنعمببي إىل إثنيببة املالينببكأ وكببمللك ّأمهببا الببيت كانببا تعببي
حببىت عببام  2011والببيت أجببيت هببي نفسببها علببى اانببوع لعشببويه أعنببائها العنا ببلية وهببي
ببن  1٩عام ببا؛ وال ج ببدا أينب با أن ببه رغ ببو العشب بريعات ال ببيت تعاق ببإ عل ببى تش ببويه األعن ببال
العنا بلية األنثويببةأ اببإن إثنيببات شبىت متار ببه ليببع أحنببال كبوت ديفبوارأ وانعشببارا مرتفببع خاصببة
عض ا ثنيات الشما والشما ال را من الب د .وتداع صاحبة الشكوى ن لطات
الدولببة الطببرف مل تبراع علببى النحببو الواجببإ املخبباةر الببيت ببعواجهها حببا إ عادهببا إىل كببوت
ديفوارأ ألن السلطات احمللية لن تكون قادرة على تواري ا ماية هلا .وتؤيد ادعالها شارة إىل
أن السلطات مل تعمكن من العدخل ةقبوس العلقب إال  10مبرات علبى مبدى  10أشبهر
عببام  .201٣و ببيط اللجنببة علمببا ن النسبببة املئويببة للنسببال ال ئببي خنببعن لعشببويه األعنببال
العنا لية كبوت ديفبوارأ وابق مبا جبال تقري وبرح عبام  201٣وعبام  2017اللبملين قبدمعهما
الدولة الطرفأ آخملة االخنفايف وأن أكثر من  ٨0املائة من السكان يعارضون اال عمرار
هملا العقليد .اعلى بيل املثا أ إذا كان معد انعشار تشويه األعنال العنا بلية األنثويبة ب
النس ببال اللب بواع تب ب او أعم ببارهن ب ب  45و 4٩عام ببا ه ببو  46.٩املائ ببةأ ا ببإن ه ببملا النس بببة
اخنفنا إىل  ٣1.٣املائة الفعيات ال ئي ت او أعمارهن  15و 1٩عاماأ و11
املائبة ب الفعيببات دون  15عامبا .وتشببري الدولبة الطبرف أينببا إىل جنبا احملاكمببات البيت أجرهتببا
حكوم ببة ك ببوت ديفب بوار ع ببض قن ببااي تش ببويه األعن ببال العنا ببلية األنثوي ببة ع ببام .2017
__________

( )21انظ ببر ر .أ .ض ببد الس ببويد ()CAT/C/59/D/644/2014أ الفق ببرة 7-٨أ وف .ب .ض ببد هولن ببداأ الفق ببرة .7-٨
وانظب ببر أينب ببا CAT/C/BFA/CO/1أ الفقب ببرة 21؛ وCAT/C/GIN/CO/1أ الفقب ببرة 17؛ وCAT/C/SLE/CO/1أ
الفقرة .15
( )22انظر تعليق اللجنة العام رقو 4أ الفقرة .47
( )2٣املرجع نفسهأ الفقرة .4٨
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وت حا اللجنة هملا السيا أن صاحبة الشكوى مل تثبا أن شخصا ما أ رهتا ين ط
ديدا على أمهاأ اليت تعاريف وضو تشويه األعنبال العنا بلية األنثويبةأ لعنفيبمل هبملا املمار بة
حبيث تواجه خطرا حقيقيا وشخصيا لععريف هلملا العشويه.
 -٩وتشري اللجنبة إىل الفقبرة  ٣٨مبن تعليقهبا العبام رقبو  4البيت جبال ايهبا أن عبإل عبريف
بنهض عبإل
قنية وجيهة يقع على عاتق صاحإ(ة) الشكوى .وترى أن صاحبة الشكوى مل ت ْ
ا ثبات الواقع عليها القنية قيد النظر.
 -10ولمللكأ تسعنعل اللجنة أن صاحبة الشكوى مل تقدم ما يكفي من األ بباب البيت تبدعو
إىل االععقباد ن ةببة خطبرا حقيقيببا ومعوقعببا وشخصببيا وقائمببا ن تععببريف للععببمليإ لببدى عودهتببا
إىل كوت ديفوار.
 -11و لص اللجنةأ وهي تعصرف مبوجإ املادة  )7(22مبن االتفاقيبةأ إىل أن إ عباد الدولبة
الطرف صاحبة الشكوى إىل كوت ديفوار لن يشكل خرقا للمادة  ٣من االتفاقية.
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