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بالغ مقدم من:
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األشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبة البالغ وإي ،ابنتها

الدولة الطرف:

هولندا

تاريخ تقديم البالغ:

 16تموز/يوليه ( 2016تاريخ تقديم الرسالة األولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ بموجب المادة  92من النظام الداخلي للجنة،
والمحال إلى الدولة الطرف في  10آب/أغسط ط ط ط ططط

2016
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تاريخ اعتماد اآلراء:

 13تشرين األول/أكتوبر 2021

الموضوع:

الترحيل إلى نيجيريا

المسألة اإلجرائية:

ال يوجد

المسألة الموضوعية:

خطر تعرض ابنة صط ط ط ط ط ططاحب البالغ للختا إىا أبعد

مواد العهد:

 1و()3(2أ) و ،و 7و ،)1(9و)1(24

مواد البروتوكول االختياري:

 2و()2(5ب)

نيجيريا

إلى

صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ هي ج .أو .زبطايو ،وهي مواطنطة نيجيريطة من مواليطد عطام  .1984وتقطدم البالغ

أصط ط ط ططالة عن ناسط ط ط ططها ونيابة عن ابنتها القاصط ط ط ططر ،إي ،وهي مواطنة نيجيرية مولودة في أمسط ط ط ططتردام في 24
حزي ار /يونيه  .2014وتقول ص ط ط ططاحبة البالغ إ إبعادها إلى نيجيريا ما ابنتها س ط ط ططيش ط ط ططكل انتهاكا لحقوقهما

*

اعتمدتها اللجنة في دورتها  11( 133تشرين األول/أكتوبر  5 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2021

**

شط ط ططارر في د ارسط ط ططة هذا البالغ أعاط ط ططاء اللجنة التالية أسط ط ططما هم :وفاء أشط ط ططرف محرم بسط ط ططيم ،وعياض بن عاشط ط ططور ،وعارف بلقا ،

ومحجوب الهيبة ،وفورويا شط ططويتشط ططي ،وكارلوس غوميز مارتينيز ،ومارسط ططيا ف .ج .ك ار  ،ودنكا الكي موهومو از ،وفوتيني با ازرتزي ،

وفاسطيلكا سطانسطين ،وخوسطيه مانويل سطانتوس باي  ،وسطو تشطانورور ،وكوباويا تشطامدجا كباتشطا ،وإيلين تيورودجا ،وإيميرو تامي ار ييجيزو،

وجنتيا زيبيري.
***

يرد في مرفق هذ اآلراء رأي مشترر ألعااء اللجنة فورويا شويتشي ومارسيا ف .ج .ك ار وجينتيا زيبيري (رأي مخالف).
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بموجططب المواد  1و()3(2أ) و 7و )1( 9و )1(24من العهططد .وقططد دخططل البروتوكول االختيططاري حيز الناططاى
بالنسبة للدولة الطرف في  11آىار/مارس  .1979وتمثل صاحبة البالغ محامية.

2-1
طلبط

وسط ط ط ط ط ط طجل

الحالة في  10آب/أغس ط ط ط ط ط ططط

 .2016وعمال بالمادة  94من النظام الداخلي للجنة،

اللجنطة ،عن طريق مقررهطا الخطاص المعني بطالبالغطا

الجطديطدة والتطدابير الم قتطة ،إلى الطدولطة الطرف

أ تمتنا عن ترحيل صاحبة البالغ وابنتها إلى نيجيريا ريثما تارغ اللجنة من النظر في حالتهما.

الوقائع كما ع ضتلا صاحبة البالغ
1-2

صط ط ططاحبة البالغ مسط ط ططيحية من نيجيريا اختار والدتها عدم ختانها .وقد تزوج زواجا تقليديا من رجل

مسط ط ط ططيحي من أووا إيس ط ط ط ط  .وبعد أ حمل  ،حاول حماتها المسط ط ط ططلمة إجبارها على الختا أثناء حملها .وتدعي

صط ط ططاحبة البالغ أنها قرر  ،في أعقاب اإلسط ط ططاءة اللاظية والبدنية التي تعرضط ط ط

لها أثناء زواجها الذي دام سط ط ططنة

واحدة ،الارار من نيجيريا خوفا من الختا القس ططري .وتلق مس ططاعدة من أحد المتاجرين بالبش ططر ،الذي أخذها إلى
فرنس ططا لكنه كا ينوي إجبارها على ممارس ططة الدعارة بعد الوالدة .فاض طططر ص ططاحبة البالغ إلى الارار إلى هولندا

بالقطار( .)1ودخل هولندا في  26نيس ط ططا /أبريل  2014ومنح تص ط طريم إقامة م قتة بص ط ططاتها ض ط ططحية لالتجار
بالبش ط ططر في  6آب/أغس ط ططط

 ،2014بعد أ قدم ش ط ططكوا ض ط ططد المتجرين بها .وخالل مقابلة ،أبلو ص ط ططاحبة

البالغ الشرطة بأسباب فرارها من نيجيريا ،غير أ سلطا الشرطة لم تحلها إلى إجراءا اللجوء.
2-2

وفي وق

الحق ،سط طحب تصط طريم اإلقامة الم قتة الذي منم إلى صط ططاحبة البالغ( ،)2فقدم
دائرة الهجرة والتجن

لجوء .وفي  24أيلول/س ططبتمبر  ،2015رفاط ط

طلب

في هولندا طلبها بعد أ تعذر تحديد

المتعلقة بزواجها وخوفها من الختا القسططري بسططبب إصطرار

هويتها بوضططو ( ،)3وخلصط إلى أ المعلوما

أس ط ط طرة زوجها تاتقر إلى المص ط ط ططدا ية( ،)4وأ ص ط ط ططاحبة البالغ كا ب مكانها الهروب داخل نيجيريا .وفي 25
أيلول/س ط ط ط ططبتمبر  ،2015قدم

ص ط ط ط ططاحبة البالغ آراءها ردا على قرار الدائرة ،مدعية أ الس ط ط ط ططلطا

خوفها هي وإي من الختا القسط ط ططري لدا عودتهما إلى نيجيريا .وأوضط ط ططح

زواج ،ألنهطا تزوجط

باإلمكانية التي كان

زواجطا تقليطديطا وانقطعط

لم ت يم

أنها ال تسط ط ططتطيا تقديم شط ط ططهادة

اتص ط ط ط ط ط ط ططاالتهطا ما زوجهطا منطذ فرارهطا من نيجيريطا .و يمطا يتعلق

متاحة لها للهروب داخل البلد ،ادع

أنها أم عزباء تعاني من اض ط طططرابا

ناس ط ططية

()5

وأ والدتها األرملة ال تسط ط ط ططتطيا توفير الحماية لها من أس ط ط ط طرة زوجها .وتسط ط ط ططتشط ط ط ططهد صط ط ط ططاحبة البالغ بتقرير

لماوض ط ططية األمم المتحدة الس ط ططامية لش ط ط و الالجمين ىكر

يه الماوض ط ططية أ الهروب داخل البلد ،بالنس ط ططبة

لمواطني البلدا التي يمارس فيها تش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية على نحو ش ططبه عام ،ال يش ططكل خيا ار

ممكنا ،وحتى في البلدا التي يجرم فيها تش ط ططويه األعا ط ططاء التناس ط ططلية االنثوية ،قد ال تتمكن الس ط ططلطا
توفير الحماية من فعل ترتكبه جها

( )1

فاعلة خاصة في بيمة أسرية(.)6

من

ال تقدم صاحبة البالغ مزيدا من التااصيل عن سارها من نيجيريا إلى فرنسا أو من فرنسا إلى هولندا.

( )2

ال تقدم صط ططاحبة البالغ أي معلوما

( )3

قدم ص ططاحبة البالغ ش ططهادة ميالد تثب هويتها ،ولكن دائرة الهجرة والتجن في هولندا وجد أ الوثيقة ال يمكن أ تنس ططب إلى
صططاحبة البالغ ألنها ال تحتوي على صططورة .وتقدم صططاحبة البالغ أياططا إفادة خطية مشططاوعة يمين من والدتها ت كد عمر صططاحبة

( )4

ال تقدم صاحبة البالغ ترجمة للقرار الكامل ،ولكنها تقدم ترجمة لط "نوايا" دائرة الهجرة والتجن  ،تلخص فيها الدائرة استنتاجاتها.

( )5

تقدم صط ط ططاحبة البالغ تقري ار طبيا (صط ط ططاحة ماقودة) م رخا  20آب/أغسط ط ططط  2015يشط ط ططهد بأ صط ط ططاحبة البالغ تتناول ماط ط ططادا
االكتماب وأدوية محازة للنوم وجرعة عالية من البا ارس ططيتامول ،وأنها تعاني من أعراض القلق واالكتماب واألرق والش ططكاوا الجس ططدية،

( )6

تسط ططتشط ططهد صط ططاحبة البالغ بماوضط ططية األمم المتحدة لشط ط و الالجمين“Guidance note on refugee claims relating to ،

بصاتها ضحية لالتجار.

البالغ م رخة آب/أغسط

عن سط ططبب سط ططحب التصط طريم أو عن اإلجراءا

التي أفاط ط

إلى منحها تصط طريم إقامة م قتة

( 2015اليوم غير مقروء).

وأ عالقاتها االجتماعية محدودة جدا بسبب حالتها المكتمبة.

( .female genital mutilation”, May 2009, paras. 28–32مذكرة توجيهية بشط ط ط ط ط ط ططأ طلبا
األعااء التناسلية األنثوية).
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وفي  28أيلول/س ططبتمبر  ،2015رفاط ط

 2تش ط طرين األول/أكتوبر  ،2015اسط ططتأنا

دائرة الهجرة والتجن

ادعاءا

صط ططاحب البالغ قرار الدائرة .واحتج

ص ططاحبة البالغ( .)7وفي

بأ هويتها مثبتة بشط ططهادة

ميالدها وبرس ط ططالة موجهة إليها من س ط ططاارة نيجيريا ،وأ زوجها س ط ططيحص ط ططل ،بموجب القانو النيجيري ،على

حا ط ط ط ط ط ط ططانططة الطالططة عنططد عودتهططا هي وإي ،ممططا يعرض ابنتهططا لخطر الختططا ( .)8وفي  20تشط ط ط ط ط ط طرين األول/

أكتوبر  ،2015أعلن

محكمة أوتريخ

اإلقليمية أ االسططتمناف ال يسططتند إلى أسططاس سططليم .وبينما خلصط

إلى أ المحاكم التي سط ط ططبق ونظر في ملف القاط ط ططية قد أخطأ

عندما اعتبر أ رواية صط ط ططاحبة البالغ

بخصط ط ط ططوص زواجها تاتقر إلى المصط ط ط ططدا ية ،ف نها اعتبر أ صط ط ط ططاحبة البالغ كا ب مكانها الهروب داخل

نيجيريا ،وأنها لم تثب

بما يكاي من األدلة ادعاءها الذي مااد أنها تحتاج إلى شطبكة اجتماعية للبقاء على

قيد الحياة خارج مجتمعها المحلي( .)9وفي  9آىار/مارس  ،2016رفض مجل

استمناف قرار المحكمة(.)10

الدولة طلب صاحبة البالغ

الشكوى
1-3
2-3

ت كد صاحبة البالغ أ هولندا انتهك
وتشططير إلى االجتهادا

المواد  1و()3(2أ) و 7و )1(9و )1(24من العهد.

السططابقة للجنة في قاططية كابا وكابا ضططد كندا( ،)11التي أقر فيها اللجنة

بأ تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية يشططكل انتهاكا للمادة  7من العهد .وتدعي أياططا أ صططور سططن إي

 عمرها س ططنتا  -يجعلها أكثر عرض ططة لخطر تش ططويه أعا ططائها التناس ططلية دو موافقتها إىا ما طردنيجيريا ،في انتهار للمادتين  7و )1(24من العهد.

إلى

إلى نيجيريا ،مما

3-3

وتدعي صط ط ط ططاحبة البالغ أنها سط ط ط ططتحرم من حقها في تقرير المصط ط ط ططير إىا طرد

لو حاول

االنتقال إلى مكا آخر داخل البلد ،ف نها لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة ،وسط ط ط ططتواجه خطر

يشطكل انتهاكا للمادة  )1(1من العهد .و يما يتعلق بالمادة  )1(9من العهد ،تدعي صطاحبة البالغ أنها حتى

اتهامها بخطف إي ،وقد تتعرض لسط ططلب الحرية .وتدعي صط ططاحبة البالغ أياط ططا أ الدولة الطرف سط ططتنته

المادة ()3(2أ) من العهد إىا رحلتها هي وإي إلى نيجيريا ،حيث س ططتواجها خط ار ح ي يا بالوقوع ض ططحيتين
لتشويه األعااء التناسلية األنثوية.

4-3

وتدفا صط ططاحبة البالغ بأ تجريم تشط ططويه األعاط ططاء التناسط ططلية األنثوية ال ياط ططا حدا بالاط ططرورة النتشط ططار

الممارسططة ،وأ أسطرة األب تسططتطيا ،في المجتمعا األبوية ،فرض ممارسططة تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية(.)12

( )7

ال تقدم صط ططاحبة البالغ ترجمة للقرار برمته ،ولكنها تقدم ترجمة ألمر صط ططادر عن دائرة الهجرة والتجن  ،الذي ىكر
ش ططهادة الميالد غير ىا

يه الدائرة أ

مص ططدا ية بس ططبب عدم وجود ص ططورة جواز س ططار مرفقة بها وأ عدم التأكد من هوية ص ططاحبة البالغ له أثر

سلبي وخيم على باقي أقوالها.
( )8

تسط ط ططتشط ط ططهد صط ط ططاحبة البالغ بمقال كتبه قاض (لم يحدد اسط ط ططمه) في محكمة االسط ط ططتمناف العر ية بوالية إيدو ،بعنوا

“Women’s

”( rights and status under Edo native law and custom – myths and realitiesحقوق المرأة ومركزها بموجب

العرف وقانو الس ط ططكا األص ط ططليين في إيدو  -أس ط ططاطير وحقائق") ،يذكر يه ص ط ططاحبه أ والد األطاال البالوين يحص ط ططل دائما على
الحاانة بموجب قانوننا العرفي .وعندما تكو الزوجة مهجورة أو مطلقة ،تظل حاانة األطاال لدا الزوج.

( )9

تقدم صاحبة البالغ حكما من محكمة الهاي المحلية المنعقدة في أوتريخ  ،م رخا  22تشرين األول/أكتوبر  ،2015ال يتوافق ما
الجدول الزمني لإلجراءا
اإلجراءا

القا ططائية .وفي الحكم ،خلصط ط

األولية أمام سط ططلطا

المحكمة إلى أ ص ططاحبة البالغ لم تطر عليها أس ططملة كا ية في إطار

اللجوء والمحكمة لتحديد مصط ططدا ية روايتها بخصط ططوص زواجها .بيد أنها خلص ط ط

البالغ لم تبين األسباب التي منعتها من الهروب داخل البلد.
()10

تقدم صاحبة البالغ نص القرار الصادر عن مجل

()11

انظر(ي) قاية كابا وكابا ضد كندا.)CCPR/C/98/D/1465/2006( ،

()12

المرجا ناسه.

GE.22-02335
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الدولة الذي ال يتامن تعليال للقرار.
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وتجادل بأ سططلطا

الدولة الطرف لم تعترض على أ تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية شططائا في والية

إيدو أو أنها تعيش في مجتما أبوي بأتم معنى الكلمة حيث تمارس أسرة زوجها السيطرة عليها وعلى ابنتها .
()13

مالحظات ال ولة الط ف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية
1-4

في  3ش ط ط ط ططبا /فبراير  ،2017قدم

2-4

وتدفا الدولة الطرف بأ البالغ غير مقبول .وت كد أنه ال يمكن التقاض ط ط ط ططي بش ط ط ط ططأ المادة  1من

الموضوعية.

الدولة الطرف مالحظاتها بش ط ط ط ططأ مقبولية البالغ وأسط ط ط ط طس ط ط ط ططه

العهطد بموجطب البروتوكول االختيطاري وأ اللجنطة الحظط

في حطاال

عطديطدة أنطه ال يمكن ألي فرد أ يطدعي

أنه ض ط ط ط ططحية انتهار للحق في تقرير المص ط ط ط ططير ،المنص ط ط ط ططوص عليه في المادة  1من العهد ،بالنظر إلى أ

المطادة تتنطاول حقوقطا ممنوحطة للشط ط ط ط ط ط ططعوب( .)14وفي حين تقر بجواز االحتجطاج بطالمطادة  )1( 2من العهطد في
حاال

فردية معينة ،ف نها تدفا بأ المادة  ،2التي تتسط ط ططم بطابا عام وتتاط ط ططمن التزاما

الطدول األطراف ،ينبوي أ تق أر بطاالقت ار ما مواد أخرا ،ممطا يوحي بطأ المقصط ط ط ط ط ط ططود لي

المادة  2من العهد في سياق إجراء بموجب المادة  2من البروتوكول االختياري.
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عامة على عاتق

أ تطبق اللجنطة

وت كد الدولة الطرف أ صطاحبة البالغ لم تدعم ادعاءها بما يكاي من األدلة يما يتعلق بانتهار

المطادة  )1(9والمطادة  )1(24من العهطد .زد على ىلط أنهطا لم تبين بطأي طريقطة منط يطة سط ط ط ط ط ط طبطب اعتقطادهطا أ
العودة إلى نيجيريا سيترتب عليها انتهار الحق في الحرية أو حق الطال في الحماية.
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ولهذ األسط ط ط ط ط ط ططباب ،ترا الدولة الطرف أنه ينبوي إعال عدم مقبولية البالغ يما يتعلق بالمواد 1
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من

و 2و 9و 24من العهد.

وتدفا الدولة الطرف بأ عملية طلب اللجوء بالنسبة لكل من صاحبة البالغ وابنتها إي تم

خالل إجراءا

اللجوء الهولندية ،ما مراعاة المادة  7من العهد المراعاة الواجبة .وتدفا بأ صط ططاحبة البالغ

واسط ط ط ط ط ططتجوب

بشط ط ط ط ط ططأ وقائا ونروف موادرتها نيجيريا وعن األسط ط ط ط ط ططباب التي تجعلها تعتقد أنها و/أو ابنتها

أجر عطدة مقطابال

أثنطاء إجراءا

طلبي اللجوء اللطذين قطدمتهمطا بطالنيطابطة عن إي وأصط ط ط ط ط ط ططالطة عن ناسط ط ط ط ط ط طهطا.

ستواجها معاملة مخالاة للمادة  7من العهد إىا ما أعيدتا إلى نيجيريا.
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و يما يتعلق بحالة حقوق اإلنس ط ط ط ط ط ططا للنس ط ط ط ط ط ططاء والاتيا

في نيجيريا ،ت كد الدولة الطرف أنه على

الرغم من أ اس ط ططتمرار ممارس ط ططة تش ط ططويه األعا ط ططاء التناس ط ططلية األنثوية ،بما في ىل في والية إيدو ،ال يزال

يش ططكل مص ططدر قلق ،ف نه ال يوجد س ططبب يدعو إلى افتراض أ كل امرأة أو فتاة من والية إيدو أو أي مكا

آخر لم تتعرض لتشططويه أعاططائها التناسططلية سططتخاططا لمعاملة تتعارض ما المادة  7من العهد لدا عودتها

إلى نيجيريا.

()13

تقدم صط ط ط ط ططاحبة البالغ عدة تقارير تشط ط ط ط ططير إلى انتشط ط ط ط ططار تشط ط ط ط ططويه األعاط ط ط ط ططاء التناسط ط ط ط ططلية األنثوية في نيجيريا ،بما في ىل ما يلي:

”( Department of State of the United States of America, “Country report on human rightsو ازرة خارجية

الواليططا

المتحططدة األمريكيططة" ،تقرير قطري عن حقوق اإلنس ط ط ط ط ط ط ططا ") 25 ،حزي ار /يونيططه 2015؛ و National Bureau of the

( Netherlands, “Prevalence of female circumcisionالمكتب الوطني الهولندي" ،انتش ط ط ط ططار ختا اإلنا ")؛ وomeH

:Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, “Operational guidance note
( Nigeriaو ازرة الداخلية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ط ط ط ط ط ططمالية" ،مذكرة توجيهية تش ط ط ط ط ط ططويلية :نيجيريا") 10 ،كانو

األول/ديس ط ط ط ط ططمبر 2013؛ و European Asylum Support Office, “Country of origin information report on

”( .Nigeria: sex trafficking of womenالمكتطب األوروبي لطدعم اللجوء" ،تقرير معلومطا
بالنساء الستواللهن في الجن ").

()14
4

بلطد المنشط ط ط ط ط ط ططأ ،نيجيريطا :االتجطار

قاية كيتور ضد السويد ،البالغ رقم  ،1985/197اآلراء الم رخة  27تموز/يوليه .1988
GE.22-02335

CCPR/C/133/D/2796/2016

وتدفا بأنه يقا على عاتق صط ط ط ط ط ط ططاحبة البالغ أ تقدم حجة مقنعة ،اسط ط ط ط ط ط ططتنادا إلى وقائا ونروف
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ش ط ط ط ططخص ط ط ط ططية ،تبرر خوفها من حدو انتهار للمادة  7من العهد إىا طرد
تقدير خطر وقوع هذا االنتهار باالسطتناد إلى أسط

البالغ أ تثب
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هي وابنتها إلى نيجيريا .ويجب

تتجاوز مجرد االفتراض أو الشط  .ويجب على صطاحبة

أنها تواجه خط ار متوقعا وح ي يا وشخصيا.

وتعترف الدولة الطرف بأ إخاط ط ططاع طالة أو امرأة بالوة لتشط ط ططويه أعاط ط ططائها التناسط ط ططلية يرقى إلى

مسط ط ط ط ط ط ططتوا المعطاملطة التي تحظرهطا المطادة  7من العهطد  .وتالحظ أ عطددا كبي ار من الاتيطا
()15

والنسط ط ط ط ط ط ططاء في

نيجيريا تعرضطن في الماضطي وال يزلن يتعرضطن لهذ الممارسطة الاطارة ،على الرغم من حظرها في القانو .

بيد أ الدولة الطرف تدفا بأ من الاط ط ططروري تقييم ما إىا كان

صط ط ططاحبة البالغ وابنتها سط ط ططتواجها خط ار

ح ي يا وشخصيا بالتعرض لتشويه أعاائهما التناسلية لدا عودتهما إلى نيجيريا.
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وتدفا الدولة الطرف بأ دائرة الهجرة والتجن

من رجل من أووا إيس ط ط

اس ططتنتج

أ أقوال ص ططاحبة البالغ بش ططأ زواجها

تاتقر إلى المصط ططدا ية( .)16كما خلص ط ط  ،في ضط ططوء عدم مصط ططدا ية أقوالها بشط ططأ

زواجها المزعوم ،إلى أ روايتها بخصط ططوص هروبها من البلد لتجنب تشط ططويه أعاط ططائها التناسط ططلية غير ىا

مصط ططدا ية .ونظ ار أل الرواية بخصط ططوص الزواج ،ومن ثم التهديد الذي تشط ططكله أس ط طرة زوج صط ططاحبة البالغ،

غير موثوق بها ،ف
ىا

الخطر الذي يتهدد إي ال يعتبر ىا مصط ط ططدا ية أياط ط ططا .وحتى لو افترضط ط ططنا أ الرواية

مصط ط ططدا ية ،أر الدائرة أ ىل لن يسط ط ططتتبا منم صط ط ططاحبة البالغ وابنتها تصط ط طريحي إقامة ،أل لديهما

إمكانية للهروب إلى مكا آخر أو الختيار مكا إقامة آخر في نيجيريا.
10-4

وتقر الدولة الطرف بأ المحكمة المحلية قا ط ط

تجعلها تس ططتنتن أ الزواج المزعوم لي

بأ دائرة الهجرة والتجن

ح يقة واقعة .وهي تتاق ما ص ططاحبة البالغ في أ الدائرة لم تطر

سط ططوا القليل من األسط ططملة بشط ططأ هذا الموضط ططوع .بيد أ المحكمة المحلية أيد
الدائرة وماادها أنه حتى لو افترضط ططنا أ البيانا

نيجيريا واإلقامة في مكا آخر هنار.
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لم تقدم أس ط ططبابا كا ية

ىا

الحجة األخرا التي سط ططاقتها

مصط ططدا ية ،يمكن لصط ططاحبة البالغ وابنتها العودة إلى

وتدفا الدولة الطرف بأ صط ططاحبة البالغ وابنتها لم تثبتا بصط ططورة مرضط ططية أنهما سط ططتواجها خط ار

ح ي يا وشطخصطيا يتمثل في إجبارهما على الخاطوع لتشطويه أعاطائهما التناسطلية األنثوية في نيجيريا ،ولذل

تعتبر أنه ب مكانهما العودة إلى نيجيريا .وتذكر الدولة الطرف بأ تشط ط ط ط ططويه األعاط ط ط ط ططاء التناسط ط ط ط ططلية األنثوية

محظور بموجب القانو النيجيري االتحادي السط ططاري حاليا وأ أي شط ططخص يدا ب تيا فعل يحظر القانو
يعرض ناسطه لورامة أو لعقوبة السطجن أو كلتيهما .زد على ىل أ منظما

غير حكومية عديدة تنشطي في

مجال مكافحة تشويه األعااء التناسلية األنثوية في نيجيريا .وما ىل  ،تقر الدولة الطرف بأنه على الرغم

من التش طريعا

التي أقر  ،ف

الممارس ططة التقليدية المتمثلة في تش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية ال تزال

قائمة نتيجة الاط ط ط ططوي االجتماعي .وعلى الرغم من وجود م ش ط ط ط ط ار على أ الممارسط ط ط ططة أكثر انتشط ط ط ططا ار في

الجنوب ،حيطث تقا واليطة إيطدو ،فط

مما كا عليه قبل  10سنوا (.)17

المعطدل في البلطد بطأكملطه بل  27في المطائطة في عطام  ،2015وهو أقطل

األسط ط ط ططاسط ط ط ططية .انظر(ي) في هذا السط ط ط ططياق ،المحكمة األوروبية لحقوق

()15

تقابلها المادة  3من اتاا ية حماية حقوق اإلنسط ط ط ططا والحريا

()16

ال تش ططير مذك ار الدولة الطرف إلى الس ططبب الذي جعل س ططلطا

()17

وفقا لد ارسطة أجرتها منظمة الصطحة العالمية في عام  ،2008ف  29.6في المائة من الاتيا والنسطاء الالئي تتراو أعمارهن بين  15و49

اإلنسططا  ،قاططية كولينز وأكازيبي ضططد السططويد ،الطلب رقم  ،05/23944القرار الم رخ  8آىار/مارس 2007؛ وقاططية إيزيابيكهاي
وآخرو ضد أيرلندا ،الطلب رقم  ،08/43408القرار الم رخ  17أيار/مايو .2011
غير ىي مصدا ية.

دائرة الهجرة والتجن

تعتبر رواية ص ططاحبة البالغ بش ططأ زواجها

سططنة في نيجيريا قد تعرضططن لتشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية .انظر(ي) أياططا United States State Department, “Nigeria

”( 2015 human rights reportو ازرة الخارجية األمريكية" ،تقرير نيجيريا لحقوق اإلنسا لعام .)"2015
GE.22-02335
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وبالنظر إلى أ والدة صططاحبة البالغ عارض ط

ممارسططة تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية ،ترا

الدولة الطرف أنه من المرجم أ تاعل كل شط ططيء لحماية ابنتها وحايدتها .فقد تمكن

والدة صط ططاحبة البالغ

من حمايتها من تشط ططويه أعاط ططائها التناسط ططلية االنثوية في فترة شط ططبابها ،على الرغم من أنها كان

تعيش في

والية ينتشر فيها تشويه األعااء التناسلية االنثوية بنسبة عالية نسبيا ( 41.6في المائة) .وبناء عليه ،ترا
الدولة الطرف أنه يمكن توقا انتقال صط ط ط ط ططاحبة البالغ وابنتها إلى مكا مختلف في نيجيريا .وتالحظ أنه لم

يقدم أي دليل على أي استبعاد اجتماعي لصاحبة البالغ أو أسرتها ألنها لم تخاا للختا  .فقد ىهب
المدرس ط ططة الثانوية وعمل

مص ط ططااة ش ط ططعر متدربة .وتص ط ط ي

لكسب المال .وعالوة على ىل  ،لم تزوج ضد إرادتها.
13-4

إلى

الش ط ططعر هو تجارة يمكن مزاولتها في أي مكا

وال توافق الدولة الطرف على حجة ص ط ط ططاحبة البالغ بش ط ط ططأ وجود خطر ح يقي يتمثل في تعرض

إي لتشط ط ططويه أعاط ط ططائها التناسط ط ططلية األنثوية أل األب هو من يمارس السط ط ططلطة عليها بموجب قانو السط ط ططكا

األص ط ط ططليين في والية إيدو .ىل أنه يس ط ط ططتنتن من المقال الذي قدمته ص ط ط ططاحبة البالغ ،المعنو "حقوق المرأة
ومركزها بموجب العرف وقانو السططكا األصططليين في إيدو  -أسططاطير وحقائق" ،أ األطاال ال يخاططعو
بالا ط ططرورة لس ط ططلطة األب .و يما يتعلق باألطاال في س ط ططن مبكرة جدا ،مثل إي ،ف

كل حالة ويب

فيها باالسط ط ط ططتناد إلى األس ط ط ط ط

المبدأ هو أ ينظر في

الموضط ط ط ططوعية الخاصط ط ط ططة .وينبا ىل أياط ط ط ططا من التش ط ط ط طريعا

الوطنية( .)18واألهم من ىل هو أنه حتى لو مارس والد إي السطلطة الوالدية على إي بموجب قانو السطكا

األص ط ط ططليين في إيدو ،فهذا ال يعني أنها س ط ط ططتتعرض لتش ط ط ططويه أعاط ط ط طائها التناس ط ط ططلية األنثوية من قبل والدها.

وباإلضط ططافة إلى ىل  ،ال يمكن في هذا الصط ططدد افتراض وجود خطر ح يقي وشط ططخصط ططي يتمثل في اختطاف

ابنة صطاحب البالغ .وثمة شطكور أياطا حول ما إىا كا والد إي سطيعلم أصطال بعودة صطاحبة البالغ و/أو بوجود

ابنته .فقد تزوج صطاحبة البالغ من والد إي بالطريقة التقليدية ،وزواجهما غير مسطجل لدا السطلطا النيجيرية.

زد على ىل أ إي ولد في هولندا ،وأعلن ص ط ط ط ططاحبة البالغ أنها لم تعد على اتص ط ط ط ططال بوالد إي ،الذي ال يرد

ىكر اسمه أياا في شهادة ميالد إي.
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و يما يتعلق بالمقارنة التي أجرتها صط ط ط ط ططاحبة البالغ ما قاط ط ط ط ططية كابا وكابا ضط ط ط ط ططد كندا ،تدفا الدولة

الطرف بأ ص ططاحبة البالغ وابنتها من نيجيريا ،خالفا لديا وفاطوماتا كابا ،اللتين فرتا من غينيا ،وأ تش ططويه

األعا ط ط ططاء التناس ط ط ططلية االنثوية في نيجيريا أقل انتش ط ط ططا ار بكثير مما هو عليه في غينيا ،بل يمثل ممارس ط ط ططة غير
مطألوفطة في أجزاء كبيرة من البلطد األول .وتطدفا صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ بطأنهطا لن تتمكن من العثور على عمطل ،ألنهطا

غير متعلمة ،ولكنها لم تقدم أي معلوما موضططوعية إلثبا هذا االدعاء .ثم إ وضططعها الذي لن يكو سططهال،
بوصاها أما عزباء عائدة ولديها طالة ،غير كاف ليشكل خط ار ح ي يا بانتهار أي مادة من مواد العهد(.)19
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وباإلضط ططافة إلى ىل  ،تدعي الدولة الطرف أنه كا بوسط ططا صط ططاحبة البالغ أ تقوم بالتحاط ططي ار

الالزمة لعودتها ،وأ تحصططل في إطار إجراء العودة على مسططاعدة مالية ومادية من منظما

الدولية للهجرة ،لا ططما عودتها وإعادة إدماجها بأكبر قدر ممكن من الس ططالس ططة .وثمة منظما

مثل المنظمة

أخرا غير

حكومية ب مكانها أ تقدم المسط ططاعدة إلى صط ططاحبة البالغ وابنتها إىا واجهتا أي مشط ططاكل .ولذل  ،ترا الدولة

الطرف أنه ال يوجد خطر ح يقي وش ططخص ططي ومتوقا بأ تتعرض ص ططاحبة البالغ وابنتها لتش ططويه األعا ططاء

التناسلية االنثوية بعد طردهما إلى نيجيريا.
()18

تنص المادة  )1(71من قانو القا ططايا الزوجية في نيجيريا على ما يلي" :في اإلجراءا

المتعلقة بحا ططانة األطاال المولودين من

الزواج أو الوصطاية عليهم أو تقدمهم أو تعليمهم ،تعتبر المحكمة أ مصطلحة ه الء األطاال هي االعتبار األول ،ويجوز للمحكمة،

رهنا بذل  ،أ تصدر أم ار يما يتعلق بهذ المسائل حسبما ت ار مناسبا".
()19

( .European Court of Human Rights, Collins and Akaziebie v. Swedenالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسط ط ططا ،

قاط ط ط ططية كولينز وأكازيبي ضط ط ط ططد السط ط ط ططويد) .انظر(ي) أياط ط ط ططا European Court of Human Rights, S.J. v. Belgium,

( .application No. 70055/10, decision of 27 February 2014, para. 125المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسطا  ،س.
ج .ضد بلجيكا ،الطلب رقم  ،70055/10القرار الم رخ  27شبا /فبراير  ،2014الاقرة .)125
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وفي ضط ط ط ط ط ط ططوء مططا تقططدم ،ترا الططدولططة الطرف أنططه ينبوي إعال عططدم مقبوليططة البالغ ،يمططا يتعلق

بالمواد  1و 2و 9و 24من العهد ،وأنه لم يثب

بصطورة مرضطية أ صطاحبة البالغ وابنتها سطتتعرضطا لمعاملة

تتعارض ما المادة  7من العهد بعد طردهما إلى نيجيريا .وبناء على ىل  ،ال يستند البالغ إلى أي أساس.
اعليقات صاحبة البالغ على مالحظات ال ولة الط ف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية

1-5

في  26أيار/مايو  ،2017قدم

2-5

وفي حين تتاق صططاحبة البالغ ما الدولة الطرف على أ البالغ غير مقبول بموجب المادتين 1

مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية.

صط ط ططاحبة البالغ تعليقاتها على مالحظا

و 9من العهططد ،فط نهططا تصط ط ط ط ط ط ططر على رأيهططا الطذي ماططاد أنهططا دعمط

المادة  ،7مقروءة باالقت ار ما المادتين  )3( 2و 24من العهد.
3-5

الدولة الطرف بشط ط ططأ

بمططا يكاي من األدلطة ادعطاءاتهططا بموجطب

و يما يتعلق بالمادة  ،7ت كد صاحبة البالغ أ هنار أسبابا ح ي ية تدعو إلى االعتقاد بأنها وإي

س ط ططتواجها خط ار ح ي يا وش ط ططخصط ط طيا يتمثل في تعرض ط ططهما لتش ط ططويه أعا ط ططائهما التناس ط ططلية األنثوية في حال
طردهمططا إلى نيجيريططا وأنططه ال يمكنهمططا الهروب إلى مكططا آخر لتجنططب هططذا الخطر .وتططدفا بططأ تشط ط ط ط ط ط ططويططه

األعاططاء التناسططلية األنثوية يمكن اعتبار شططكال من أشططكال المعاملة الالإنسططانية أو المهينة وأنه يجب على

الدولة الطرف أ تمتنا عن ترحيلها إلى بلد س ططتواجه يه هي وابنتها خط ار ح ي يا بالخا ططوع لعملية ختا .
و يما يتعلق بالمادة  ،24مقروءة باالقت ار ما المادة  7من العهد ،تدفا صط ط ط ط ططاحبة البالغ بأ البالغ يتناول

حالة طالة صططويرة تحتاج إلى حماية خاصططة من الدولة من خطر ختانها عند طردها إلى نيجيريا .وبالنظر

إلى االرتااع النسططبي لحاال تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية في نيجيريا وأل إي ال يتجاوز عمرها السططنتين،
فهنار خطر ح يقي أ تتعرض لتشويه أعاائها التناسلية االنثوية دو موافقتها إىا طرد إلى نيجيريا.

4-5

وتالحظ صاحبة البالغ أ الدولة الطرف تقبل ،في مالحظاتها ،بأ المحكمة المحلية قا

دائرة الهجرة والتجن
المزعوم غير ىا

بأ

لم تقدم أسططبابا كا ية تبرر ما خلصط إليه من أ رواية صططاحبة البالغ بشططأ زواجها

مص ططدا ية .وتالحظ ص ططاحبة البالغ أيا ططا أ الدولة الطرف تس ططلم بأ اس ططتمرار ممارس ططة

تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية ،بما في ىل في والية إيدو ،ال يزال مدعاة للقلق ،على الرغم من حظر

هذ الممارسة بموجب قانو العنف ضد األشخاص في نيجيريا .فالواقا أ الجناة ناد ار ما يخاعو للمحاكمة.
5-5

وتعترض صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ على حجطة الطدولطة الطرف التي ماطادهطا أنطه بط مكطانهطا هي وإي الهروب

إلى مكا آخر في نيجيريا .وتايد بأ تشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية ممارسطة شطائعة في الجزء الجنوبي

بطأكملطه من نيجيريطا .لطذا ،ال يوجطد أي مكطا في نيجيريطا حيطث يمكن أ تنعم بطاألمطا وتتجنطب هطذا الخطر.

وهي غير قادرة على البقاء على قيد الحياة بماردها ،وال يمكنها االعتماد على شط ط ططبكة اجتماعية تحميها من

الختا  .ودعما الدعاءاتها ،تعتمد صط ططاحبة البالغ على المذكرة التوجيهية لماوضط ططية األمم المتحدة السط ططامية
لشط ط ط و الالجمين بشط ط ططأ طلبا

اللجوء التي تسط ط ططتند إلى خطر تشط ط ططويه األعاط ط ططاء التناسط ط ططلية األنثوية ،وهي

المذكرة التي ىكر فيها الماوضط ط ط ططية أنه عند تحديد ما إىا كا هنار إمكانية للهروب أو االنتقال إلى مكا
آخر داخل البلد في الحاال
تحديد ما إىا كان

التي تنطوي على خطر تش ط ططويه األعا ط ططاء التناس ط ططلية االنثوية ،من الا ط ططروري

هذ اإلمكانية مناسط ط ط ط ط ط ططبة ومعقولة .وانعدام الحماية الاعالة من جانب الدولة في جزء من

البلططد دليططل على أ الططدولططة لن تكو قططادرة على حمططايططة الاتططاة أو المرأة المعنيططة في أي جزء آخر من البلططد

وال راغبة في توفير تل الحماية .وفي نا
مكا آخر داخل البلد في المطالبا

التقرير ،أش ططار ماوض ططية ش ط و الالجمين إلى أ الهروب إلى

المتصط ططلة بتشط ططويه األعاط ططاء التناسط ططلية األنثوية مسط ططألة بحثها صط ططانعو

الق ار ار في الوالب في حالة البلدا حيث ال تشططكل هذ الممارسططة ناهرة عامة أو حيث تكو أقل انتشططا ار.
وحتى في البلدا التي تجرم قوانينها تشط ط ط ططويه األعاط ط ط ططاء التناسط ط ط ططلية األنثوية ،ال يمكن افتراض أ السط ط ط ططلطا
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س ط ط ط ط ط ططتحمي الم ططدعي ططة ،ب ططالنظر إلى أ الق ططانو ق ططد ال ينا طذ على اإلطالق أو ال ينا طذ ب ططاس ط ط ط ط ط ططتمرار في جميا

المجاال (.)20
6-5

وتعترض ص ط ط ططاحبة البالغ على رأي الدولة الطرف الذي مااد أنه ب مكانها أ تجد هي وإي المأوا

لدا والدتها .وهي تعتقد أ قدرة والدتها على حمايتها من خطر الختا ال يعني أنها سطتكو قادرة على حماية

حايدتها من ضط ط ططوي والد حايدتها وأس ط ط طرته .وال جدال في أ األقارب من جهة والد الطالة يريدو ختا الاتاة،

أل جميا بناته األخريا

تعرض ط ططن لتش ط ططويه أعا ط ططائهن التناس ط ططلية األنثوية .وتقول ص ط ططاحبة البالغ إ القانو

العرفي في والية إيدو يس ط ططند حا ط ططانة األطاال إلى األب الذي يمارس أيا ط ططا س ط ططلطة تقرير ختانهم من عدمه.

وهذا يعني أ ص ط ط ططاحبة البالغ لن تقدر على س ط ط ططحب إي من س ط ط ططلطة والدها .وعادة ما يمنم القانو النيجيري

الحاانة الكاملة لألب وغالبا ما يحرم األم من حقوق متساوية في التنقل ما األطاال دو موافقة األب.
7-5

غير الحكومية ال يمكنها أ توفر الحماية من خطر تش ططويه

وتدفا ص ططاحبة البالغ بأ المنظما

األعاط ططاء التناسط ططلية األنثوية .وأقر الدولة الطرف بأ فرص العثور على مأوا للنسط ططاء والاتيا

الراغبا

في الهروب من العنف المنزلي أو تش ط ط ط ططويه األعا ط ط ط ططاء التناس ط ط ط ططلية األنثوية أو الزواج القس ط ط ط ططري في نيجيريا

محدودة .ولهذا السططبب ،ف

غالبية ضططحايا العنف المنزلي أو تشططويه األعاططاء التناسططلية االنثوية أو الزواج

القسري لن تقبل بسهولة الذهاب إلى ملجأ.

8-5

وت كد ص ط ططاحبة البالغ من جديد أنها ليسط ط ط

متعلمة تعليما جيدا وال يمكنها البقاء على قيد الحياة

بماردها .ويجب أ ت خذ نروفها الشخصية في االعتبار عند التاكير في إمكانية واقعية لهروبها إلى مكا
آخر .ونظ ار ألنطه من الصط ط ط ط ط ط طعطب للوطايطة على النسط ط ط ط ط ط ططاء العطازبطا

غير المتعلمطا

العثور على ونياطة ،فط

االقت ار الذي مااد أنها سط ططتكو قادرة على البقاء اقتصط ططاديا في جزء آخر من نيجيريا دو الحصط ططول على
دعم من شط ط ط ططبكة اجتماعية هو اقت ار وهمي .فوالبا ما تعتمد النسط ط ط ططاء في نيجيريا على أزواجهن أو أقاربهن

صططاحبة البالغ ،بوصططاها أما عازبة ،معرضططة بشططدة أل تقا

الذكور اآلخرين( .)21وباإلضططافة إلى ىل  ،ف

ضحية للعنف أو البواء القسري .ونظ ار لظروفها الشخصية ،ف

هروبها إلى مكا آخر خيار غير معقول.

وفي ضوء ما تقدم ،تطلب صاحبة البالغ إلى اللجنة أ تعلن أ بالغها يستند إلى أساس سليم.
مالحظات إضافية من ال ولة الط ف
1-6

الدولة الطرف مالحظا

في  6شطبا /فبراير  ،2018قدم

الموضططوعية .وت كد الدولة الطرف ،في مالحظاتها ،أنه لم يثب

إضطا ية بشطأ مقبولية البالغ وأسطسطه

بصططورة مرضططية أ صططاحبة البالغ وابنتها

ستتعرضا لمعاملة تتعارض ما المادة  7من االتاا ية لدا عودتهما إلى نيجيريا.

2-6

وتدعي الدولة الطرف أ هنار اتجاها واضط ط ططحا نحو انخااض معدل انتشط ط ططار تشط ط ططويه األعاط ط ططاء

التناس ط ططلية األنثوية بين النس ط ططاء الش ط ططابا

في نيجيريا  ،وأنه وفقا للنتائن التي توص ط ططل
()22

إليها بعثة لتقص ط ططي

()20

( .UNHCR, “Guidance note”, paras. 28–29ماوضية األمم المتحدة لش و الالجمين" ،مذكرة توجيهية" ،الاقرتا  28و.)29

()21

”( .European Asylum Support Office, “Country of origin information report: Nigeriaالمكتب األوروبي

لدعم اللجوء" ،تقرير معلوما

بلد المنشط ط ط ط ط ططأ :نيجيريا) .وnited States State Department, “Nigeria 2013 humanU

( ”rights reportو ازرة الخارجية األمريكية ،نيجيريا "تقرير عن حالة حقوق اإلنسا لعام .)"2013
()22

بين عامي  2008و ،2013انخاض االنتشطار العام لممارسطة تشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية بين النسطاء اللواتي تتراو أعمارهن
بط ط ط طيط ط ط ططن  15و 49عط ط ط ططامط ط ط ططا فط ط ط ططي نط ط ط طيط ط ط طجط ط ط طيط ط ط طريط ط ط ططا مط ط ط ططن  29,6فط ط ط ططي الط ط ط طمط ط ط ططائط ط ط ططة إلط ط ط ططى  24,8فط ط ط ططي الط ط ط طمط ط ط ططائط ط ط ططة .انط ط ط طظط ط ط ططر(ي)
 .https://www.28toomany.org/research-resourcesوما ىل  ،ونظ ار أل الامة العمرية واسطعة جدا ،ف
وحد ال يعك

تماما مدا التقدم المحرز في السطنوا

األخيرة .ويظهر تحليل أحد

البيانا

االنتشطار العام

حسطب الامة العمرية أ معدل انتشطار

تش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية بين النس ططاء الالئي تتراو أعمارهن بين  45و 49س ططنة يبل  35,8في المائة ،في حين انخاض

بين أصور فمة عمرية إلى  15,3في المائة ،وفقا لبيانا
8

اللجنة الوطنية للسكا في نيجيريا ،في حزي ار /يونيه .2014
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الحقائق أجراها المكتب الارنس ط ط ط ططي لحماية الالجمين وعديمي الجنس ط ط ط ططية ،ال تترتب في الوق

عواقب إىا رفض الوالدو ختا بناتهم .ووفقا لألشخاص الذين أجروا مقابال

في كندا ،يمكن للمرأة أ تلتم

ما مجل

3-6

الهجرة والالجمين

المسط ط ط ططاعدة من أجل الحصط ط ط ططول على الحماية من الشط ط ط ططرطة ،وو ازرة الرعاية

االجتمططاعيططة في واليططة الغوس ،ومكتططب المحططامي العططام ،والعططديططد من المنظمططا

أو المساجد ،وقادة المجتمعا

الحاض ط ط ط ططر أي

غير الحكوميططة ،والكنططائ

المحلية ،والحكام التقليديين ،والكهنة والقساوسة(.)23

وال توافق الدولة الطرف على ما ىكرته صط ط ط ططاحبة البالغ من أ والد إي سط ط ط ططيمنم تلقائيا حاط ط ط ططانة

ابنتهما دو موافقة ص ط ططاحبة البالغ .فحس ط ططب القانو النيجيري  ،وفي والية إيدو ،وفقا لقانو عام 1984
()24

بشط ط ط ط ططأ المحكمة العر ية في والية بندل السط ط ط ط ططابقة (واليتا إيدو ودلتا اآل ) ،يجب أ تكو مصط ط ط ط ططالم الطال

ورفاهه هي االعتبار األول واألسططمى في جميا المسططائل المتصططلة بالوصططاية على األطاال ( .)6وإىا تم حل

زواج الوالدين ،تميل المحاكم النيجيرية بوجه عام إلى اعتبار أ البن
في حاانة األم(.)25

4-6

تتمتا بحماية أفاط ط ط ط ط ط ططل عندما تكو

وتجادل الدولة الطرف بأنه ال يوجد ممارس ط ط ط ططة عامة لتش ط ط ط ططويه األعا ط ط ط ططاء التناس ط ط ط ططلية األنثوية في

نيجيريا .وتشط ط ططير صط ط ططاحبة البالغ خطأ إلى فق ار من المذكرة التوجيهية لماوضط ط ططية شط ط ط و الالجمين تتناول
البلدا حيث يمثل تش ط ط ط ططويه األعا ط ط ط ططاء التناس ط ط ط ططلية األنثوية ممارس ط ط ط ططة عامة أو ش ط ط ط ططبه عامة .وال تنطبق هذ

المعلومططا

على الحططالططة في نيجيريططا ،حيططث لم تتعرض الوططالبيططة العظمى من الش ط ط ط ط ط ط ططابططا

النيجيريططا  ،ولن

يتعرض ططن ،لتش ططويه أعا ططائهن التناس ططلية األنثوية .وتش ططير المص ططادر المذكورة أيا ططا إلى أ انتش ططار ممارس ططة
كذل االسططتنتاج الذي مااد

تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية آخذ في االنخااض .وتدعم هذ المعلوما

أنه من غير المرجم أ تتعرض صططاحبة البالغ لاططوو من جانب أشططخاص في المجتما المحلي األوسططا

نطاقا بحيث تخاطا لتشطويه أعاطائها التناسطلية األنثوية ،الذي يعتبر مسطألة عائلية .وتتسطق هذ المعلوما

ما التص طريحا

التي أدل

بها ص ططاحبة البالغ خالل مقابال

لاوو للخاوع للختا  ،عدا خالل فترة حملها.

5-6

مختلاة ،حيث أفاد

بأنها ووالدتها لم تتعرض ططا

وت كد الدولة الطرف أ صط ط ط ط ططاحبة البالغ لديها شط ط ط ط ططبكة اجتماعية من األشط ط ط ط ططخاص الذين يمكنهم

مسط ط ططاعدتها على بناء حياة جديدة .فهي امرأة بالوة عاش ط ط ط

ودرس ط ط ط

وعمل

في أماكن مختلاة في نيجيريا

حتى سط ططن  30عاما .وهي قادرة على كسط ططب دخل .وعالوة على ىل  ،لديها عائلة في نيجيريا ،بما في ىل
والدتها وأشقا ها الخمسة ،الذين يمكنهم مساعدتها.

اعليقات صاحبة البالغ على المالحظات اإلضافية المق مة من ال ولة الط ف
1-7

في  19شطبا /فبراير  ،2019قدم

صطاحبة البالغ تعليقا

أخرا .وهي ت كد من جديد أ على

الطدولطة الطرف الت ازمطا بعطدم ترحيطل طاطل إلى بلطد حيطث توجطد أسط ط ط ط ط ط طبطاب جوهريطة تطدعو إلى االعتقطاد بطأ ثمطة
خط ار ح ي يا بتعرضططه لاططرر ال يمكن جبر  .وتدفا بأ تشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية قد تترتب عليه

عواقب صحية فورية و/أو طويلة األجل.

()23
()24

”Immigration and Refugee Board of Canada, “Nigeria: prevalence of female genital mutilation
(مجل

الهجرة والالجمين في كندا" ،نيجيريا :انتشار تشويه األعااء التناسلية األنثوية" 13 ،أيلول/سبتمبر .)2016

تشط ط ط ط ط ط ططير صط ط ط ط ط ط ططاحبة البالغ إلى الوثيقتين التاليتينBright E. Oniha, “Dissolution of marriage and custody of :
” children under customary law in Nigeria؛ و Efe Etomi and Elvis Asia, “Family law in Nigeria:
.overview”, Thompson Reuters Practical Law

()25
GE.22-02335

.Bright E. Oniha, “Dissolution of marriage”, pp. 19–20
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وتص ططر ص ططاحبة البالغ على أنه حتى لو لم يكن والد إي يمارس الحا ططانة بموجب قرار رس ططمي،

ف نه ب مكانه أ يقرر ختانها .ودعما الدعاءاتها ،تش ط ط ط ط ططير ص ط ط ط ط ططاحبة البالغ إلى تقرير ص ط ط ط ط ططدر عن المكتب

األوروبي لدعم اللجوء في حزي ار /يونيه  ،2017جاء يه أ اآلباء هم عموما أص ط ط ط ططحاب القرار يما يتعلق
بختا بناتهم ،حتى في حالة معارضة األمها .

3-7

وتدفا ص ط ط ط ططاحبة البالغ بأ تقارير تش ط ط ط ططير إلى أ الدولة الطرف غير قادرة على حماية النس ط ط ط ططاء

والاتيا  ،وال س ططيما المنتميا

االجتماعية واالقتص ططادية الدنيا ،من العنف والختا وغير راغبة

إلى الطبقا

في ىل ( ،)26وأ تشط ط ط ططويه األعاط ط ط ططاء التناسط ط ط ططلية األنثوية ال يزال يعتبر قانونيا في  12والية في نيجيريا.

()27

ويزداد وضعها كأم عزباء تعقيدا ،نظ ار ألنها غير متعلمة وغير قادرة على العثور على ونياة.

4-7

وتدفا صط ط ط ط ط ططاحبة البالغ بأ رفا ابنتها ال ينبوي أ يتوقف على قدرة األم على تحمل الاط ط ط ط ط ططوي

الذي تمارسه أسرة والد إي إلخااع إي لتشويه أعاائها التناسلية األنثوية .ويقا على عاتق الدولة الطرف
التزام إيجابي بمنا تعرض الطال لمثل هذ الممارس ط ط ط ططا

الا ط ط ط ططارة .وتدفا ص ط ط ط ططاحبة البالغ بأنه يجب على

الدولة الطرف أ تراعي مصط ط ط ططالم الطال الااط ط ط ططلى عند تقييم الخطر المزعوم الذي تواجهه ابنتها بالتعرض

لتشويه أعاائها التناسلية االنثوية إىا أعيد

إلى نيجيريا.

المسائل واإل اءات المع وضة على اللجنة

النظر في المقبولية
1-8

قب ططل النظر في أي ادع ططاء يرد في بالغ م ططا ،يج ططب على اللجن ططة أ تقرر ،وفق ططا للم ططادة  97من

2-8

اللجنة ،وفقا لما تقتاططيه المادة ( )2( 5أ) من البروتوكول االختياري ،من أ المسططألة

نظامها الداخلي ،ما إىا كا البالغ مقبوال أم ال بموجب البروتوكول االختياري.
ناسها ليس

3-8

وقد تحقق

قيد البحث ولم تبحث في إطار إجراء آخر من إجراءا

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

وتالحظ اللجنططة أ الططدولططة الطرف لم تعترض على مقبوليططة البالغ بموجططب الاقرة المططادة )2( 5

(ب) من البروتوكول االختيططاري .وعليططه ،تعتبر اللجنططة أ مقتاط ط ط ط ط ط طيططا

االختياري قد استوفي .
4-8

المططادة ( )2( 5ب) من البروتوكول

وتالحظ اللجنطة أ الطدولطة الطرف تجطادل بطأ ص ط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ ال يمكنهطا أ تثير المطادة  1من

العهد .وتتعلق هذ المادة بالحق في تقرير المصط ططير الممنو للشط ططعوب( .)28وتالحظ اللجنة أياط ططا أ الدولة

الطرف تجطادل بطأ المطادة  ،2لمطا كطانط

ىا

ططابا عطام وتتاط ط ط ط ط ط ططمن الت ازمطا

عطامطة على الطدول ،ال يمكن

االحتجاج بها بشط ططكل مناصط ططل ،ولكن فقي باالقت ار ما مواد أخرا .وتالحظ اللجنة كذل أ الدولة الطرف
تدفا بأ ادعاءا

البالغ لم تثبط ط

في الحماية.
()26

كي

صط ط ططاحب البالغ بموجب المادتين  )1( 9و )1( 24غير مدعومة باألدلة ،أل صط ط ططاحبة

أ العودة إلى نيجيري ططا سط ط ط ط ط ط ططتنطوي على انته ططار للحق في الحري ططة أو لحق الطا ططل

”( Bertelsmann Foundation, “BTI 2018 Country Report — Nigeriaم سسة برتلسما  " ،م ش ط ط ط ط ط ططر برتلس ط ط ط ط ط ططما

لط ط ط طلط ط ط طتط ط ط طحط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططول - 2018 ،نط ط ط طيط ط ط طجط ط ط طيط ط ط طري ط ط ططا" .يط ط ط طمط ط ط طك ط ط ططن االط ط ط ططالع عط ط ط طلط ط ط طي ط ط ططه ب ط ط ططالط ط ط طنط ط ط طق ط ط ططر عط ط ط طل ط ط ططى الط ط ط ط ارب ط ط ططي الط ط ط طت ط ط ططال ط ط ططي:

.https://www.ecoi.net/en/file/local/1427393/488302_en.pdf
()27

United States of America, Department of State “Country Report on Human Rights Practices 2017:
( .Nigeria”, 20 April 2018الواليا

نيسا /أبريل .)2018
()28
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وتالحظ اللجنطة أ صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ تتاق ما الطدولطة الطرف على أ البالغ غير مقبول بموجب

المادتين  1و 9من العهد .بيد أ اللجنة تالحظ أياط ط ط ط ططا أ صط ط ط ط ططاحبة البالغ تجادل بأنها قدم
تثب

6-8
7-8

أدلة كا ية

ادعاءاتها بموجب المادة  ،7مقروءة بماردها وباالقت ار ما المادة  24من العهد.

وتالحظ اللجنة أ الدولة الطرف ال تعترض على مقبولية البالغ بموجب الاقرة المادة  7من العهد.
وتالحظ اللجنة أيا ط ط ططا ،في نل غياب أي معلوما

من األدلططة إلثبططا

أخرا ،أ ص ط ط ططاحبة البالغ لم تقدم ما يكاي

ادعططاءاتهططا بموجططب المططادة  ،)3( 2مقروءة بططاالقت ار ما المططادة  7من العهططد ،وتعلن بنططاء

على ىل أ هذا الجزء من البالغ غير مقبول .وتالحظ اللجنة أ ص ط ط ط ططاحبة البالغ تثير ادعاءا

المادة  ،7مقروءة بماردها وباالقت ار ما المادة  24من العهد ،وترا أ صاحبة البالغ أثبت
األدلة ادعاءاتها هذ ألغراض المقبولية.

8-8

بموجب

بما يكاي من

وفي ض ططوء ما تقدم ،تعلن اللجنة أ البالغ مقبول أل ص ططاحبته تثير مس ططائل في إطار المادة ،7

مقروءة بماردها وباالقت ار ما المادة  24من العهد ،وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.
النظ فا األسس الموضوعية

1-9

نظر اللجنة في البالغ في ضط ط ططوء جميا المعلوما

2-9

وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2004(31بشط ط ط ططأ طبيعة االلتزام القانوني العام الماروض على

المادة  )1( 5من البروتوكول االختياري.
الدول األطراف في العهد ،الذي أش ط ططار

التي أتاحها لها الطرفا  ،حسط ط ططبما تقتاط ط ططيه

يه إلى االلتزام الذي يقتا ط ططي من الدول األطراف عدم تس ط ططليم أي

شططخص أو إبعاد أو طرد بأية طريقة أخرا من إقليمها وىل حيثما تكو هنار أسط

بأ ثمة خط ار ح ي يا في أ يتعرض هذا الش ط ططخص ألىا ال يمكن جبر  ،مثل األسط ط ط

وا ية تبرر االعتقاد
المنص ط ططوص عليها

في المادتين  6و 7من العهد( .)29وأشططار اللجنة أياططا إلى أ الخطر يجب أ يكو شططخصططيا ويجب وأ

العتبطة المحطددة للتحقق من وجود خطر ح يقي بطالتعرض لاط ط ط ط ط ط ططرر ال يمكن جبر يجطب أ تكو عطاليطة(.)30

ويجب النظر في جميا الوقائا والمالبس ط ط ططا

ىا

الص ط ط ططلة ،بما في ىل الحالة العامة لحقوق اإلنس ط ط ططا في

البلد االص ططلي لص ططاحب/ص ططاحبة البالغ .وتذكر اللجنة بأنها خلصط ط

في اجتهاداتها الس ططابقة إلى أنه ينبوي

إعطاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة المعنية ،وأنه يعود إلى أجهزة الدولة عموما اختص ططاص د ارس ططة
الوقائا واألدلة المتعلقة بالقاط ط ط ططية لتحديد ما إىا كا هذا الخطر قائما ،ما لم يثب
بشكل واضم أو بل حد الخطأ البين أو الحرما من العدالة(.)31

3-9

أ التقييم كا تعس ط ط ط ط يا

و يما يتعلق بادعاء ص ط ط ط ططاحبة البالغ أ طرد إي ينطوي على خطر تعرض ط ط ط ططها للختا من قبل والدها

و/أو أفراد أس ط ط ط طرته ،تذكر اللجنة بأ الدول األطراف ملزمة بعدم تعريض األفراد لخطر ح يقي بالقتل أو التعذيب

أو المعاملة أو العقوبة القاس ط ط ططية أو الالإنس ط ط ططانية أو المهينة عند دخولهم بلدا آخر عن طريق تس ط ط ططليمهم أو طردهم

أو ردهم( .)32وفي هذا الص ططدد ،لي

هنار ش ط في أ إخا ططاع امرأة أو فتاة لتش ططويه أعا ططائها التناس ططلية االنثوية

يرقى إلى مسط ط ططتوا المعاملة المحظورة بموجب المادة  7من العهد ،كما أنه لي
نيجيريا تعرضط

هنار أي ش ط ط ط في أ المرأة في

تقليديا لتشططويه األعاططاء التناسططلية االنثوية وأنها ال تزال ،إلى حد ما ،تتعرض لهذ الممارسططة.

()29

التعليق العام رقم  )2004( 31بشأ طبيعة االلتزام القانوني العام الماروض على الدول األطراف في العهد ،الاقرة .12

()30

قاط ط ط ط ط ط طي ططة س .ضط ط ط ط ط ط ط ططد ال ططدانمرر ( ،)CCPR/C/110/D/2007/2010الاقرة 2-9؛ وقاط ط ط ط ط ط طي ططة أ .ر .ج .ضط ط ط ط ط ط ط ططد أسط ط ط ط ط ط ططترالي ططا
( ،)CCPR/C/60/D/692/1996الاقرة 6-6؛ وقاية س .ضد السويد ( ،)CCPR/C/103/D/1833/2008الاقرة .18-5

()31

قاية س .ضد الدانمرر ،الاقرة 2-9؛ وقاية س .ضد السويد ،الاقرة .18-5

()32

قاط ط ط ط ط ط طي ط ططة خ ط ططا ضط ط ط ط ط ط ط ط ططد كن ط ططدا ( ،)CCPR/C/87/D/1302/2004الاقرة 4-5؛ وقاط ط ط ط ط ط طي ط ططة أ .وآخرو ضط ط ط ط ط ط ط ط ططد أسط ط ط ط ط ط ططترالي ط ططا

GE.22-02335

( ،)CCPR/C/92/D/1429/2005الاقرة .3-6
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الدولة الطرف تعس ط يا بش طكل واضططم أو بل

والمسططألة المطروحة هي ما إىا كا التقييم الذي أجرته سططلطا

حد الخطأ الواضم أو إنكار العدالة .وتالحظ اللجنة أ الحجن المقدمة في هذا الصدد ترتكز على الجوانب
التالية( :أ) مدا مصط ط ط ططدا ية الزواج المزعوم؛ و(ب) الخطر الذي تواجهه صط ط ط ططاحبة البالغ وابنتها بالتعرض

لتشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية؛ و(ج) الحالة العامة في نيجيريا ،حيث ال يزال يشطكل تشطويه األعاطاء

التناس ط ط ط ط ططلية األنثوية ممارس ط ط ط ط ططة متكررة؛ و(د) إمكانية الهروب إلى مكا آخر أو إيجاد مكا إقامة بديل في

نيجيريا ،ما مراعاة الحالة الناسية لصاحبة البالغ.
4-9

و يما يتعلق بمص ط ط ط ططدا ية الزواج المزعوم ،تحيي اللجنة علما بادعاء ص ط ط ط ططاحبة البالغ بأ محكمة
إلى أ المحاكم التي س ط ط ط ط ططبق ونظر في القا ط ط ط ط ططية قد اعتبر خطأ أ زواج

أوتريخ

اإلقليمية خلص ط ط ط ط ط

والتجن

في هولنطدا لم تقطدم أسط ط ط ط ط ط طبطابطا كطا يطة لعطدم اعتبطار الزواج المزعوم ىا مصط ط ط ط ط ط ططدا يطة ،فط نهطا تجطادل بطأ

صط ط ط ططاحبة البالغ مشط ط ط ططكور في صط ط ط ططحته .وتالحظ اللجنة أ الدولة الطرف ،وإ كان

المحكمة المحلية وافق

مصط ط ططدا ية ،ف

تقر بأ دائرة الهجرة

على الحجة البديلة التي س ط ط ط ططاقتها الدائرة وماادها أنه حتى لو اعتبر البيانا

ىا

ب مكا صط ط ططاحبة البالغ وابنتها الذهاب إلى مكا آخر في نيجيريا واإلقامة هنار .وتالحظ

اللجنطة أ تقييمطا كطامال ألقوال صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ أثنطاء عمليطة اللجوء كطا يمكن أ يكو لطه أثر كبير على
تحديد قدرة زوج صط ططاحبة البالغ على المطالبة بحاط ططانة البن

إي وإخاط ططاعها لتشط ططويه أعاط ططائها التناسط ططلية

األنثوية .وتحيي اللجنة علما بتأكيد صططاحبة البالغ أ الدولة الطرف لم تف بالتزامها اإلجرائي ب جراء تقييم

مناس ططب للخطر الذي س ططتتعرض له هي وابنتها إي ،حيث رفاط ط

ادعاءاتها باالس ططتناد إلى اس ططتنتاج س ططلبي

بشط ططأ المصط ططدا ية ،دو أ تأخذ في االعتبار أ المحكمة المحلية قاط ط

بأ الدائرة لم تقدم أسط ططبابا كا ية

لعدم اعتبار الزواج المزعوم ىا مصططدا ية ،وأ تقييما أكثر دقة من جانب السططلطا
هنار خطر ح يقي وشخصي بأ تتعرض إي للختا عند العودة إلى نيجيريا.

5-9

كا سططيحدد ما إىا كا

و يما يتعلق بخطر تعرض صط ط ططاحبة البالغ وابنتها لتشط ط ططويه األعاط ط ططاء التناسط ط ططلية االنثوية ،تحيي

اللجنة علما بادعاءا

صط ط ط ط ط ططاحبة البالغ التي تسط ط ط ط ط ططتند إلى عدة تقارير تايد بأنه على الرغم من أ والد إي

لم يمنم حا ط ططانة الطالة بموجب قرار رس ط ططمي ،ف نه يس ط ططتطيا أ يقرر ختانها ،حتى وإ عارض ط ط

والدتها،

وأ حماية إي ينبوي أال تتوقف على قدرة صطاحبة البالغ على مجابهة الاطوو التي تمارسطها أسطرة زوجها

من أجل إخاط ططاع ابنتها إي لتشط طويه أعاط ططائها التناسط ططلية األنثوية .وتحيي اللجنة علما بحجة الدولة الطرف

التي ماادها أ المحاكم العر ية في نيجيريا ،بما في ىل في والية إيدو ،تعتبر مصطالم الطال الااطلى ورفاهه
المبدأ التوجيهي الرئيسطي في النهن الذي تتبعه إزاء قاطايا حاطانة األطاال ،وأ االتجا السطائد في نيجيريا

هو أ المحاكم ترا ،في حالة حل الزواج ،أ البنا

يحصطلن على حماية أفاطل عندما يبقين في حاطانة

أمهاتهن .وينبوي أياا مراعاة الحالة الشخصية لصاحبة البالغ.

6-9

و يمططا يتعلق بط مكططانيططة الهروب إلى مكططا آخر في نيجيريططا أو اختيططار مكططا إقططامططة بططديططل ،تحيي

اللجنة علما بحجن صاحبة البالغ بأ تشويه األعااء التناسلية األنثوية ممارسة شائعة في الجزء الجنوبي
من نيجيريا بأسط ط ططر  ،وأنه ال يوجد أي جزء من نيجيريا تكو

يه في مأمن من هذا الخطر ،وأنها ،بوصط ط ططاها

أمطا عطازبطة ،غير قطادرة على البقطاء على قيطد الحيطاة بماردهطا ،وأنهطا تعطاني من اضط ط ط ط ط ط ططط اربطا

ناسط ط ط ط ط ط طيطة حطادة

وال تسطتطيا االعتماد على شطبكة اجتماعية لحمايتها هي وابنتها إي من تشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية.

وتحيي اللجنة علما أياط ططا بحجن الدولة الطرف التي ماادها أنه ال يوجد ممارسط ططة عامة لتشط ططويه األعاط ططاء

التناسططلية األنثوية في نيجيريا ،حيث لم تتعرض الوالبية العظمى من الشططابا

النيجيريا

لتشططويه أعاططائهن

التناسط ط ططلية االنثوية ،ولكنها تسط ط ططلم بأنه على الرغم من الحظر الذي تارضط ط ططه الدولة على تشط ط ططويه األعاط ط ططاء
التناس ط ططلية لإلنا  ،ف

هذ الممارس ط ططة مس ط ططتمرة في جميا أنحاء البلد وناد ار ما يخا ط ططا مرتكبوها للمحاكمة.

وتحيي اللجنطة علمطا كطذلط بحجطة الطدولطة الطرف التي ماطادهطا أ صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ ووالطدتهطا ،بطاسط ط ط ط ط ط ططتثنطاء فترة

حملها ،لم تتعرضا لاوو إلخااعهما لتشويه األعااء التناسلية األنثوية.
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7-9

وتحيي اللجنة علما بحجة صط ط ط ط ط ط ططاحبة البالغ التي ماادها أنه نظ ار لالرتااع النسط ط ط ط ط ط ططبي في حاال

تشويه األعااء التناسلية األنثوية في نيجيريا وأل إي كان
ف

تبل من العمر سنتين فقي وق

إي س ط ط ططتواجه خط ار ح ي يا بالتعرض لتش ط ط ططويه أعا ط ط ططائها التناس ط ط ططلية االنثوية إىا طرد

تقديم البالغ،

إلى نيجيريا ،ما

يشكل انتهاكا للمادة  ،7مقروءة باالقت ار ما المادة  ،24من العهد ،وأنه على الرغم من أ الختا محظور

في نيجيريا ،ف

هذ الممارسط ط ط ط ططة مسط ط ط ط ططتمرة في جميا أنحاء البلد ،بما في ىل في والية إيدو ،وال يخاط ط ط ط ططا

مرتكبوها للمحاكمة .وتحيي اللجنة علما أياط ط ط ط ط ططا بحجة الدولة الطرف بأ االتجاها

بتشط ططويه األعاط ططاء التناسط ططلية األنثوية في نيجيريا ال تثب

عودتهن إلى البلد ،وأ صط ط ططاحبة البالغ ال تثب

أ النسط ططاء والاتيا

السط ط ط ط ط ططائدة يما يتعلق

يتعرضط ططن عموما للختا لدا

باألدلة ادعاءها بأ التقييم الذي أجرته السط ط ططلطا

في هذا

الص ططدد كا تعس ط يا بش ططكل واض ططم أو بل حد الخطأ الواض ططم أو إنكار العدالة .وتالحظ اللجنة أ الطرفين

يتاقا على أ إخاططاع طالة أو امرأة بالوة لتشططويه أعاططائها التناسططلية األنثوية يرقى إلى مسططتوا المعاملة

التي تحظرهطا المطادة  7من العهطد .وتالحظ اللجنطة أياط ط ط ط ط ط ططا أ كال الطرفين يتاقطا على أنطه على الرغم من
الحظر الذي تارضط ط ططه الدولة ،ال تزال النسط ط ططاء والبنا

في نيجيريا يتعرضط ط ططن لتشط ط ططويه األعاط ط ططاء التناسط ط ططلية

األنثوية .وتالحظ اللجنة كذل أ الدولة الطرف قد اعترف

بأ تش ط ططويه األعا ط ططاء التناس ط ططلية األنثوية أكثر

انتش ط ططا ار في الجنوب ،حيث تقا والية إيدو ،وأ معدل تش ط ططويه األعا ط ططاء التناس ط ططلية االنثوية في البلد بأس ط ططر
بل  27في المائة في عام  ،2015مما يدل على أنه ال يزال يمارس على نطاق واس ططا .وتالحظ اللجنة أ
هذا العنصر عامل هام في تحديد ما إىا كان

8-9

إي معرضة لخطر الختا لدا عودتها إلى نيجيريا أم ال.

وتذكر اللجنة بأ األطاال ،بموجب المادة  24من العهد ،يتمتعو بالحماية الالزمة التي يتطلبهطا

وضططعهم كقصططر ،من جانب أسططرهم ومجتمعهم والدولة .وتذكر اللجنة أياططا بأنه على الرغم من أ التدابير
الواجطب اعتمطادهطا ال ترد محطددة في العهطد ،فط نطه ينبوي لكطل دولطة أ تحطددهطا وفقطا لمتطلبطا

حمطايطة األطاطال

الذين يوجدو على أ ارضط ط ططيها ويخاط ط ططعو لواليتها .وينبوي أ تمنا تدابير الحماية أياط ط ططا تعرض األطاال

ألعمال العنف والمعاملة القاسط ططية والالإنسط ططانية( .)33وعليه ،ترا اللجنة أ الدولة الطرف لم ت يم على النحو
الواجب ادعاءا

-10

صاحبة البالغ يما يتعلق بالخطر الذي قد تواجهه إي لدا عودتها إلى نيجيريا.

وترا اللجنة ،وهي تتص ط ططرف بموجب المادة  )4(5من البروتوكول االختياري ،أ ترحيل ص ط ططاحبة

البالغ وابنتها إي إلى نيجيريا ،إىا ما ناذ ولم يتخذ إجراء يا ططمن تقييما س ططليما للخطر الح يقي والش ططخص ططي
الذي قد تتعرض ط ططا له في حال ترحيلهما ،من ش ط ططأنه أ ينته حقوقهما بموجب المادة  ،7مقروءة باالقت ار

ما المادة  ،24من العهد.
-11

والططدولططة الطرف ملزمططة ،وفقططا للمططادة  )1(2من العهططد ،التي تنص على أ تتعهططد الططدول األطراف

بطاحترام الحقوق المعترف بهطا يطه ،وبكاطالطة هطذ الحقوق لجميا األفراد الموجودين في إقليمهطا والخطاضط ط ط ط ط ط ططعين

لواليتها ،بأ تعمد إلى إعادة النظر في قا ط ط ط ططية ص ط ط ط ططاحبة البالغ ،واض ط ط ط ططعة في االعتبار االلتزاما

الواقعة

عليها بموجب العهد وآراء اللجنة هذ  .ويطلب إلى الدولة الطرف أياط ططا أ تمتنا عن طرد صط ططاحبة البالغ
وابنتها إلى نيجيريا ريثما يارغ من النظر في طلبيهما اللجوء.

-12
اعترف

واللجنة ،إى تا ط ط ط ط ط ططا في اعتبارها أ الدولة الطرف ،بانا ط ط ط ط ط ططمامها إلى البروتوكول االختياري ،قد

باختصط ط ططاص اللجنة بتحديد ما إىا كا حد

انتهار ألحكام العهد أم ال ،وتعهد  ،عمال بالمادة 2

من العهد ،باطما تمتا جميا األفراد الموجودين في إقليمها والخاضطعين لواليتها بالحقوق المعترف بها في
العهد وإتاحة سططبيل انتصططاف فعال وقابل لإلنااى متى ثب

في غا ط ط ط ططو  180يوما ،معلوما

حدو انتهار ،تود أ تتلقى من الدولة الطرف،

عن التدابير المتخذة لوض ط ط ط ططا آراء اللجنة موض ط ط ط ططا التنايذ .وتطلب إلى

الدولة الطرف أياا أ تنشر هذ اآلراء وتوزعها على نطاق واسا باللوة الرسمية للدولة الطرف.

()33
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الم فق
رأي مشدددددت ا ألعلددددداء اللجنة فورو ا دددددو تشدددددا ،ومارسددددديا فك اك ك ان،
و ينتيان ز بي ي (رأي مصالف)
-1

ال يمكننا أ نتاق ما اآلراء التي اعتمدتها أغلبية أعااء اللجنة بأ قرار ترحيل صاحبة البالغ وابنتها

-2

التي خلصط ط ط ط إليها األغلبية وماادها أ إخا ط ط ططاع طالة أو بالوة

إي إلى نيجيريا سينته  ،إىا ما ناذ ،حقوقهما بموجب المادة  ،7مقروءة بماردها ومقترنة بالمادة  24من العهد.
ونتاق تماما ما االس ط ط ططتنتاجا

لتشططويه األعاططاء التناسططلية األنثوية يرقى إلى مسططتوا المعاملة التي تحظرها المادة  7من العهد وأ النسططاء
والبنا

في نيجيريا ال يزلن يتعرض ططو لتش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية .بيد أ المس ططألة المطروحة في

هذ القاط ططية هي ما إىا كان

صط ططاحبة البالغ قد أثبت

واضم أو بل حد الخطأ البين أو إنكار العدالة.
ووفقطا لالجتهطادا

-3

أ تقييم الدولة الطرف لحالتها كا تعسط ط يا بشط ططكل

الس ط ط ط ط ط ط ططابقطة للجنطة ،يقا عطادة على عطاتق أجهزة الطدولطة الطرف أ تاحص ،من

خالل تقييم فردي( ،)34وقائا القا ط ط ط ططية المعنية واألدلة ىا

الص ط ط ط ططلة من أجل تحديد ما إىا كا هنار خطر

ح يقي لوقوع ض ط ططرر ال يمكن جبر عندما يبعد ش ط ططخص ما من إقليم الدولة الطرف( ،)35ما لم يثب

أ ىل

التقييم بائن التعس ط ططف أو يش ط ططكل خطأ واض ط ططحا أو إنكا ار للعدالة( .)36ويجب أ يكو الخطر ش ط ططخص ط ططيا وأ
تكو هنطار عتبطة عطاليطة لتقطديم أسط ط ط ط ط ط طبطاب جوهريطة إلثبطا

وجود خطر ح يقي للتعرض لاط ط ط ط ط ط ططرر ال يمكن

جطبطر ( .)37وعطالوة عطلطى ىلط ط ط ط  ،يطنطبطوطي إيطالء وز كطبطيطر لطلطتطقطيطيطم ال ط ط ططذي أجطرت ط ط ططه ال ط ط ططدول ط ط ططة الطططرف ،وعطلطى
ص ططاحب/ص ططاحبة البالغ أ يثب /تثب

أ التقييم الذي أجرته الدولة الطرف كا تعس ط يا بش ططكل واض ططم أو

بل حد الخطأ البين أو إنكار العدالة(.)38

وفي الاقرة  3-9من القرار ،حطدد

-4

األغلبيطة الجوانطب األربعطة التي نظر فيهطا قبطل البط

يمطا إىا

كا التقييم تعسط ط يا بشط ططكل واضط ططم أو بل حد الخطأ البين أو إنكار العدالة( :أ) مصط ططدا ية الزواج المزعوم؛
و(ب) الخطر الذي تواجهه صط ط ط ططاحبة البالغ وابنتها إي بالتعرض لتشط ط ط ططويه أعاط ط ط ططائهما التناسط ط ط ططلية األنثوية؛

و(ج) الحالة العامة في نيجيريا ،حيث ال يزال يش ططكل تش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية ممارس ططة متكررة؛

و(د) إمكانية الهروب إلى مكا آخر في نيجيريا ،أي مكا إقامة بديل يمكن لصططاحبة البالغ وابنتها الارار

إليه بشطكل معقول حيث ال يواجها  ،في سطياق هذ القاطية ،خط ار ح ي يا بالتعرض لاطرر ال يمكن جبر.

واكتا

األغلبية ،في الاق ار من  4-9إلى  ،7-9بش ططر دفوع كال الجانبين ،دو تقييم تل الدفوع اس ططتنادا

إلى االجتهادا

السط ططابقة للجنة ،وخلص ط ط

فجأة إلى أ الدولة الطرف لم ت يم على النحو الواجب ادعاءا

()34

أ .ج .وآخرو ضد أنووال ( ،)CCPR/C/129/D/3106/2018-3122/2018الاقرتا  5-7و.6-7

()35

التعليق العطام رقم  )2004( 31بشط ط ط ط ط ط ططأ طبيعطة االلتزام القطانوني العطام الماروض على الطدول األطراف في العهطد ،الاقرة 12؛ وكطابطا
وك ط ط ططاب ط ط ططا ض ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططد كط ط ط طن ط ط ططدا ( ،)CCPR/C/98/D/1465/2006الط ط ط طاط ط ط طقط ط ط طرت ط ط ططا  4-7و1-10؛ وحط ط ط طمط ط ط طي ط ط ططدة ض ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططد كط ط ط طن ط ط ططدا
( ،)CCPR/C/98/D/1544/2007الاقرة 7-8؛ ور .ضد الدانمرر ( ،)CCPR/C/114/D/2393/2014الاقرة .4-7

()36

ر .ضط ط ططد الدانمرر ،الاقرة 4-7؛ ور .أ .ضط ط ططد السط ط ططويد ( ،)CCPR/C/127/D/3070/2017الاقرة 3-9؛ وأ.إي ضط ط ططد السط ط ططويد

()37

أ .ج .وآخرو ض ططد أنووال ،الاقرة 4-7؛ وج .إي .ض ططد الس ططويد ( ،)CCPR/C/128/D/3032/2017الاقرة 4-7؛ ور .ا .ض ططد
الس ط ططويد ،الاقرة  .3-9وس .ض ط ططد النروين ( ،)CCPR/C/115/D/2474/2014الاقرة 3-7؛ وأ .س .م .وآخرو ض ط ططد الدانمرر
( ،)CCPR/C/117/D/2378/2014الاقرة  .3-8وي .أ .أ .وف .ه .م .ضططد الدانمرر (،)CCPR/C/119/D/2681/2015

()38

أ .س .م .وآخرو ضد الدانمرر ،الاقرة .3-8

( ،)CCPR/C/128/D/3300/2019الاقرة 3-9؛

الاقرة 3-7؛
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ص ط ط ط ططاحبة البالغ يما يتعلق بالخطر الذي س ط ط ط ططتواجهه إي لدا عودتها إلى نيجيريا (الاقرة  .)8-9ويبدو أ

أغلبية أعاططاء اللجنة توصططل  ،بدو أسططباب مقنعة أو مبرر قانوني سططليم يمكن أ تااططي إلى االسططتنتاج

بأ التقييم الذي أجرته الدولة الطرف كا تعس ط ط يا بشط ططكل واضط ططم أو بل حد الخطأ البين أو إنكار العدالة،

إلى نتيجة دو حل المسألة القانونية المركزية التي حددتها في الاقرة .3-9
-5

ونرا أ العنصطر الحاسطم الذي ينبوي مراعاته عند الب

أو الخططأ البين أو إنكطار العطدالطة هو مطا إىا كطانط

في مدا اسطتيااء شطرو التقييم التعسطاي

الطدولطة الطرف قطد أجر تقييمطا فرديطا للحطالطة الخطاصط ط ط ط ط ط ططة

بصط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ وابنتهطا إي ،بطدال من االعتمطاد على تقطارير عن الحطالطة العطامطة في نيجيريطا  .وفي هطذا
()39

الصط ط ط ططدد ،اكتا

صط ط ط ططاحبة البالغ بتقديم وصط ط ط ططف للحالة العامة في نيجيريا يما يتعلق بتشط ط ط ططويه األعاط ط ط ططاء

التنطاسط ط ط ط ط ط ططليطة األنثويطة (الاق ار  4-3و 3-5و 3-7من القرار) ،وقطدرة اآلبطاء على إجبطار بنطاتهم على الختطا

(الاقرتا  6-5و ،)2-7والصعوبا
-6

التي تواجه األمها

العازبا

في نيجيريا (الاقرتا  8-5و.)3-7

وأجر الدولة الطرف تقييما فرديا للمخاطر التي قد تواجهها صاحبة البالغ شخصيا لدا عودتها

إلى نيجيريطا .ويكاطل إجراء التقييم الطذي تتبعطه الطدولطة ال طرف إمكطانيطة ال يطام بتقييم للحطالطة الخطاص ط ط ط ط ط ط ططة للارد

المعني .وفي الاقرة  5-4من القرار ،تدفا الدولة الطرف بأ صط ط ط ططاحبة البالغ قد أجر مقابال
إجراءا

طلب اللجوء أصط ط ط ططالة عن ناسط ط ط ططها وبالنيابة عن إي ،واسط ط ط ططتجوب

عدة أثناء

على وجه التحديد بشط ط ط ططأ وقائا

ونروف موادرتها نيجيريا وعن األسطباب التي جعلتها تعتقد أنها و/أو ابنتها يمكن أ تتوقعا معاملة مخالاة

للمادة  7من العهد إىا ما عادتا إلى نيجيريا ،وأ هذ التدابير اتخذ

من خالل إجراءا

ما إيالء االعتبار الواجب للمادة  7من العهد .وتامن التقييم استنتاجا

اللجوء الهولندية،

من قبيل اآلتي( :أ) أنه من غير

المرجم أ تتعرض ص ط ط ط ططاحبة البالغ لا ط ط ط ططوو من جانب أش ط ط ط ططخاص في المجتما المحلي األوس ط ط ط ططا نطاقا

للخا ططوع لتش ططويه أعا ططائها التناس ططلية األنثوية ،باعتبار ىل مس ططألة عائلية ،وهو ما يتس ططق ما التصط طريحا

التي أدل

بها صط ططاحبة البالغ خالل مختلف المقابال  ،مما يشط ططير إلى أنها ووالدتها لم تتعرضط ططا لاط ططوو

للخا ط ط ططوع للختا إال أثناء حملها (الاقرة )4-6؛ و(ب) أنه من غير الم كد أ يعلم األب بعودة ص ط ط ططاحبة

البالغ و/أو بوجود ابنتطه ،بطالنظر إلى أ إي ولطد

في هولنطدا وأعلنط

صط ط ط ط ط ط ططاحبطة البالغ أنهطا لم تعطد على

اتص ططال بوالد إي ،الذي لم يرد اس ططمه أيا ططا في ش ططهادة ميالد إي (الاقرة )13-4؛ و(ج) أ ص ططاحبة البالغ
التحق

بالمدرسطة الثانوية وعمل

مصطااة شطعر متدربة ،وأ تصط ي

الشطعر تجارة يمكن ممارسطتها في أي

مكا ويمكن لصط ط ططاحبة البالغ بمزاولة هذ التجارة كسط ط ططب المال (الاقرة )12-4؛ و(د) أ صط ط ططاحبة البالغ

امرأة بالوة عاشط ط

ودرسط ط

وعمل

في أماكن مختلاة في نيجيريا حتى س ططن  30عاما؛ وتمكن

من كس ططب

دخل؛ وعالوة على ىل  ،كا لديها أس ط ط ط ط طرة في نيجيريا ،بما في ىل والدتها وأشط ط ط ط ططقا ها الخمسط ط ط ط ططة ،ويمكنها
االعتماد عليهم لمس ط ط ططاعدتها (الاقرة  .)5-6وفي حين تجادل ص ط ط ططاحبة البالغ بأ دائرة الهجرة والتجن
هولندا لم تقدم أس ططبابا كا ية للتش ططكي في ص ططحة زواجها المزعوم ،ف نها لم تثب

في

أ هذا( :أ) يحول دو أ

يكو تقييم الدولة للمخاطر تقييما فرديا؛ أو (ب) يجعل تقييم الدولة تعس ط ط ط ط يا بشط ط ط ططكل واضط ط ط ططم أو يرقى إلى

مستوا الخطأ البين أو إنكار العدالة.
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وتمكن

صط ط ط ط ططاحبة البالغ من الطعن في قرار دائرة الهجرة والتجن  ،وأثناء االسط ط ط ط ططتمناف ،نظر

المحكمة في عوامل شططخصططية لصططاحبة البالغ ،تتعلق بتوافر إمكانية الهروب إلى مكا آخر ،أي اإلمكانية
المتططاحططة لص ط ط ط ط ط ط ططاحبططة البالغ أ ت يم في مكططا آخر ،حتى لو تبين أ زواجهططا موثوق بططه (الاقرة  3-2من

القرار) .ولذل أجر المحكمة تقييما لإلمكانية التي كان

متاحة لصططاحب البالغ للهروب إلى مكا آخر،

وهو تقييم راعى حالة ص ط ططاحبة البالغ الش ط ططخص ط ططية بما يه الكااية لكي نجد أ ص ط ططاحبة البالغ لم تثب

كا تعس يا بشكل واضم أو بل حد الخطأ البين أو إنكار العدالة.
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ولم تدحض صط ط ط ط ط ططاحبة البالغ ماط ط ط ط ط ططمو التقييم الذي أجرته الدولة الطرف .ولل يام بذل  ،يجب على

صط ط ط ططاحبة البالغ أ تحدد ،باالسط ط ط ططتناد إلى عتبة عالية ،أسط ط ط ططبابا لالعتقاد بأنها سط ط ط ططتواجه هي أو إي خط ار ح ي يا
وشطخصطيا يتمثل في تشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية نتيجة ترحيلهما إلى نيجيريا( .)40ولم تثب صطاحبة البالغ

ادعطاءاتهطا بمطا يطه الكاطايطة ،وفقطا للعتبطة القطانونيطة التي حطددتهطا اللجنطة .بطل أكطد بشط ط ط ط ط ط طكطل عطام على الطبيعطة األبويطة
للمجتما النيجيري وأكد أ إي سطتكو معرضطة لخطر تشطويه أعاطائها التناسطلية األنثوية بمجرد أ تكو تح

سط ط ططلطة والدها وأقاربه ،بعد ترحيلها إلى نيجيريا( .)41ولم تثب صط ط ططاحبة البالغ أنه سط ط ططيكو من المسط ط ططتحيل عليها
وعلى إي االنتقال إلى مكا آخر في نيجيريا لتجنب خطر تشويه األعااء التناسلية األنثوية.
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واعتمد

ص ط ط ططاحبة البالغ على قا ط ط ططية كابا وكابا ض ط ط ططد كندا ،التي خلص ط ط ط

ص ططاحبة البالغ ،التي فر من غينيا إلى كندا ،أثبت

فيها اللجنة إلى أ

أ خط ار ح ي يا بتش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية

س ط ط ططينجم عن عودتها إلى غينيا .وتختلف هذ القا ط ط ططية عن قا ط ط ططية ص ط ط ططاحبة البالغ في ثالثة جوانب على

األقل .أوال ،في هذ القاطية ،لم تلتق ابنة صطاحب البالغ قي بوالدها ،بينما نشطأ فاتوماتا كابا ،في قاطية
كابا وكابا ض ط ططد كندا ،في منزل والدها( .)42ثانيا ،في قا ط ططية كابا وكابا ض ط ططد كندا ،واجه
وابنتها الترحيل إلى غينيا ،حيث خاط ط ط ططع

ص ط ططاحبة البالغ

ابنتها لنوع من الختا من قبل والدها ،الذي سط ط ط ططيمارس سط ط ط ططلطة

أبوية كاملة عليها ،بالنظر إلى أ القانو المدني في غينيا ينص على أ حاط ط ططانة الطال الذي يزيد عمر

عن  7سططنوا

تمنم تلقائيا لألب( .)43وفي هذ القاططية ،احتج

الدولة الطرف بأنه ال يوجد سططبب لالعتقاد

بأ المحاكم النيجيرية سط ططتمنم الحاط ططانة تلقائيا لألب دو موافقة صط ططاحبة البالغ ،ولم تقدم صط ططاحبة البالغ

معلوما

تايد بعك

ىل (الاقرة  3-6من القرار) .ثالثا ،في قاط ط ط ط ططية كابا وكابا ضط ط ط ط ططد كندا تشط ط ط ط ططير األدلة

الكندية إلى أ ما يص ط ط ط ط ط ططل إلى  90في المائة من الاتيا

خا ط ط ط ط ط ططعن للختا في غينيا ،في حين أ معدل

الطرف أنه ال يوجد أدلة تذكر على أ النس ط ط ططاء والاتيا

يواجهن ض ط ط ططووطا للخا ط ط ططوع لتش ط ط ططويه األعا ط ط ططاء

انتش ط ط ططار تش ط ط ططويه األعا ط ط ططاء التناس ط ط ططلية األنثوية في هذ الحالة أقل بكثير .وعلى وجه التحديد ،ت كد الدولة

التناس ط ط ططلية األنثوية من المجتما العام وأ معدل تش ط ط ططويه األعا ط ط ططاء التناس ط ط ططلية األنثوية آخذ في االنخااض

(الاقرتا  2-6و .)4-6وعالوة على ىل  ،لم تعترض صطاحبة البالغ على ما ىكرته الدولة الطرف من أ

انتش ططار تش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية آخذ في االنخااض وأ معدل انتش ططار الممارس ططة يعد منخاا ططا

مقارنة بما هو عليه في غينيا وق

نظر اللجنة في قا ط ط ططية كابا وكابا ض ط ط ططد كندا .وهذا العامل المميز مهم

ألنه يبين أنه ،في هذ القا ططية ،خالفا لما حد

في قا ططية كابا وكابا ض ططد كندا ،ال يوجد س ططبب الس ططتنتاج

وجود خطر ح يقي وش ططخص ططي لتش ططويه األعا ططاء التناس ططلية األنثوية لص ططاحبة البالغ أو ابنتها إي باالس ططتناد

إلى ممارسة متكررة للواية لتشويه األعااء التناسلية األنثوية في البلد.
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لم تثب

ودو التقليل من شطأ الشطواغل المتعلقة بممارسطة تشطويه األعاطاء التناسطلية األنثوية في نيجيريا،

صططاحبة البالغ أ التقييم الذي أجرته سططلطا

الدولة الطرف كا تعسط يا بشططكل واضططم أو بل حد

الخطأ البين أو إنكار العدالة .وبناء عليه ،ال يمكننا أ نتاق ما اآلراء التي اعتمدتها أغلبية أعاططاء اللجنة

بأ قرار ترحيل صط ط ط ط ططاحبة البالغ وابنتها إي إلى نيجيريا سط ط ط ط ططينته  ،إىا ما ناذ ،حقوقهما بموجب المادة ،7

مقروءة بماردها ومقترنة بالمادة  24من العهد.

16

()40

أ .يو .ر .ضد الدانمرر ( ،)CCPR/C/117/D/2469/2014الاقرة .3-9

()41

التعليق العام رقم  ،31الاقرة .12

()42

كابا وكابا ضد كندا ،الاقرة 1-2؛

()43

المرجا ناسه ،الاقرة .5-2
GE.22-02335

