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 جلنة وضع املرأة
 الدورة الثانية واخلمسون

 ٢٠٠٨مارس / آذار٧ -فرباير / شباط٢٥
 *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٣البند 

ــاملرأة     ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــة نتـ متابعـ
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة       

املــساواة بــني اجلنــسني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعنونــة 
: “والتنميـــة والـــسالم يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين 

ــساين، وأوضــاع املــرأة،      ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع تعم
   ومسائل برناجمية

 لتشويه األعضاء التناسلية لألنثىوضع حد   
 

 تقرير األمني العام  

 موجز 
بــشأن وضــع حــد لتــشويه  ٥١/٢أعــد هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار جلنــة وضــع املــرأة  

وهو حيدد القضايا الرئيسية املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لألنثـى          . األعضاء التناسلية لألنثى  
اليت عاجلتـها اهليئـات احلكوميـة الدوليـة واهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان، ويركـز                     

. دة إلهنـاء تلـك املمارسـة    وكيانـات األمـم املتحـ   على األنشطة اليت تضطلع هبا الدول األعـضاء  
 .وخيتم بتوصيات مستندة إىل الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة
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 مقدمة -أوال  
، بـشأن وضـع حـد لتـشويه     ٥١/٢املـرأة إىل األمـني العـام يف القـرار       طلبت جلنة وضـع      - ١

األعضاء التناسلية لألنثـى، أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة                         
 .واخلمسني

وحيــدد هــذا التقريــر القــضايا الرئيــسية املتعلقــة بتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى الــيت    - ٢
ئـات احلكوميـة الدوليـة واهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان، ويركـز علـى            عاجلتها اهلي 

وهـو  . األنشطة اليت تضطلع هبا الدول األعضاء وكيانـات األمـم املتحـدة إلهنـاء تلـك املمارسـة                 
كمـا  . )٢( وكيانـات األمـم املتحـدة   )١(يستند، ضمن مجلة أمور، إىل إسـهامات الـدول األعـضاء         

 .لتنظر فيها جلنة وضع املرأةيقدم التقرير توصيات 
 

 معلومات أساسية -ثانيا  
 مليـون   ١٤٠ و ١٠٠أن ما يتراوح بني      )٣(يفيد تقدير صادر عن منظمة الصحة العاملية       - ٣

 ٢٨امرأة وفتاة يف العامل خضعن لنوع من أنواع تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى يف أكثـر مـن        
كما خيضع حنو ثالثـة ماليـني فتـاة وامـرأة     .  األوسطبلدا يف أفريقيا وبعض بلدان آسيا والشرق      
وهـذه املمارسـة شـائعة أيـضا يف أوسـاط املهـاجرين           . لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى كل سنة     

 دولة أفريقية يشيع فيها تشويه األعـضاء        ١٥وقد سّنت   . يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا    
رِّم هـذه املمارسـة     طق أخـرى مـن العـامل، قـوانني جتـ           منـا  التناسلية لألنثـى، وعـدد مـن الـدول يف         

 ).Corr.1 وA/61/122/Add.1انظر (

__________ 
 اجلبـل األسـود،     إسبانيا، أستراليا، أملانيا، أنغوال، أوغندا، إيطاليا، بلجيكـا، بولنـدا، بـريو، ترينيـداد وتوبـاغو،                )١( 

 التشيكية، السلفادور، غانا، فنلندا، كندا، لبنان، لكسمربغ، مالطة،          اجلمهورية مجهورية فرتويال البوليفارية،  
 .يرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اليمنأمصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

ســيا واحملــيط للجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلاللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، وا )٢( 
، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، ومنظمـة       للجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا     ، وا اهلادئ

، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأةالعمــل الدوليــة، و
، ومنظمـة األمـم املتحـدة       م املتحـدة للـسكان    صـندوق األمـ   ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، و           

 .، ومنظمة الصحة العامليةصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةللطفولة، و
؛ اليونيـسيف،  Progress in Sexual and Reproductive Health Research, No. 72, 2006منظمة الـصحة العامليـة،    )٣( 

Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Exploration, 2005. 
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، نشرت منظمة الصحة العاملية دراسـة مرجعيـة أظهـرت وجـود صـلة               ٢٠٠٦ويف عام    - ٤
ومشلـت الدراسـة أكثـر      . )٤(قوية بني تشويه األعضاء التناسلية لألنثى واملضاعفات عنـد الـوالدة          

وأظهـرت النتـائج   .  مركزاً من مراكز التوليد يف ستة بلـدان أفريقيـة  ٢٨ امرأة يف    ٢٨ ٠٠٠من  
أن والدات النساء اللوايت خضعن لتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى تكـون، مقارنـة بـوالدات                   
َمن مل خيضعن هلـا، أكثـر عرضـة بكـثري باملـضاعفات النامجـة عـن العمليـات القيـصرية، ونزيـف                  

كمـا أن   . ال للـوالدة، وبقـاء األم فتـرة طويلـة يف املستـشفى            بعد الوالدة، وشق الفـرج تـسهي       ما
األطفال الذين يولدون من أمهات خـضعن لتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى معرضـون خلطـر                

 .ثل يف احلاجة إىل إنعاش بعد الوالدة فوراً، ويف املوت أثناء الوالدةميأكرب 
ألنثـى ال تـزال مرتفعـة بعـد قرابـة ثالثـة             ومبا أن نسبة انتشار تشويه األعضاء التناسلية ل        - ٥

ال يـزال العمـل جاريـاً علـى         . عقود من اجلهود اليت تبذهلا البلـدان للقـضاء علـى هـذه املمارسـة              
وضع هنوج جديدة ترمي يف آن واحد إىل مراعاة احلساسيات الثقافية ومواجهة هـذه املمارسـة         

ــسان   ــوق اإلن ــهاكا حلق ــا انت ــربامج  . )٥(باعتباره ــستفيد ال ــل    وت ــم العوام ــن فه ــد م ــشكل متزاي ب
االجتماعيــة احملركــة لتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى باعتبــاره عرفــا اجتماعيــا يفــرض نفــسه   

فالعوامل االجتماعية احملركة هي اليت حتدد سبب ترُسخ تلك املمارسـة، وملـاذا ال يـزال                . بنفسه
 عليهـا مـن آثـار صـحية     كل مـن الرجـل واملـرأة يؤيـد اسـتمرار تلـك املمارسـة رغـم مـا يترتـب            

ويتطلب العمل يف اجتاه نبذ تلك املمارسة إشراك اجملتمعات بأسرها يف اإلسراع بـوترية              . ضارة
 .التحول االجتماعي، مبا يف ذلك التمكني للمرأة والفتاة

وبغية توجيه النهوج اليت تتبعها األمم املتحدة يف دعم الدول األعضاء يف القضاء علـى                - ٦
 التناسـلية لألنثـى، أصـدرت منظمـة الـصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة                   تشويه األعـضاء  

ــة     ــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــسيف(لل ــان املــشترك لألمــم  ١٩٩٧عــام ) اليوني  البي
وتقـود منظمـة الـصحة العامليـة عمليـة          . املتحدة للقـضاء علـى تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى            

واســتناداً إىل أدلــة جديــدة وإىل . ٢٠٠٧قــع نــشره قبــل هنايــة عــام تنقــيح هــذا البيــان الــذي ُيتو
الدروس املستفادة، سيدعو البيان املنقح إىل اختاذ إجراءات للعمـل علـى تطـوير اجلهـود الراميـة                  
إىل وضع حد لتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى وتعزيزهـا ودعمهـا واإلسـراع بوتريهتـا خـالل                   

ل من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان مبـادرة         كما أطلق ك  . جيل واحد من الزمن   

__________ 
 )٤( “Female genital Mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative perspectives in six African 

countries”, In The Lancet, Volume 367, Issue 9525, (2006). 
 )٥( UNICEF Innocenti Digest Changing a Harmful Social Convention, Female Genital Mutilation/Cutting, 

Florence, Italy, 2005. UNICEF, Coordinated Strategy to Abandon FGM/C in One Generation, (2007). 
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 هبـدف وضـع حـد       ٢٠١٥ يف املائـة حبلـول عـام         ٤٠مشتركة للحـد مـن تلـك املمارسـة بنـسبة            
 .لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف غضون جيل واحد من الزمن

ا وولد عدد من شبكات املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة علـى مـستويات خمتلفـة زمخـ               - ٧
فعلـى سـبيل املثـال، أفـضت الـدعوة      . لالهتمام الدويل بقضية تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى        

اليت أطلقتها اللجنـة املـشتركة بـني البلـدان األفريقيـة املعنيـة باملمارسـات التقليديـة الـيت تـؤثر يف                       
ة وإىل قيـام  تشريعات يف بعـض البلـدان األفريقيـ   صحة املرأة والطفل مع جلاهنا الوطنية، إىل سْن   

وكما أطلقت اللجنة املـشتركة بـني البلـدان األفريقيـة     . اجملتمعات احمللية بنبذ تلك املمارسة علنا    
ــه يف        ــال ب ــى لالحتف ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــا إزاء ت ــسامح مطلق ــدويل لعــدم الت ــوم ال الي

ــر/شــباط ٦ ــة املــشتركة بــني ا  ٢٠٠٥ديــسمرب /ويف كــانون األول. فرباي ــدان ، مجعــت اللجن لبل
وتعهـد املـشاركون بـاالخنراط يف       .  بلدا يف بوركينا فاسو    ٢٨األفريقية زعماء دينيني أفارقة من      

اجلهود الرامية إىل احلد من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وأنشأوا الشبكة األفريقيـة للزعمـاء               
 .الدينيني من أجل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وحتقيق التنمية

 
 التدابري املتخذة على الصعيد احلكومي الدويل -ثالثا  

 ســنة تتــصدى لقــضية تــشويه األعــضاء  ٣٠مــا فتئــت األمــم املتحــدة منــذ مــا يقــارب    - ٨
التناسلية لألنثـى ضـمن األطـر القانونيـة وأطـر الـسياسات الـيت وضـعتها اجلمعيـة العامـة، وجلنـة                  

الـسابقة، واللجنـة الفرعيـة التابعـة هلـا          وضع املـرأة، الـيت كانـت ُتعـرف بلجنـة حقـوق اإلنـسان                
 .املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وجملس حقوق اإلنسان

وكثريا ما كان ُينظر إىل اجلهود املبكرة اليت بـذهلا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف                  - ٩
انظـر  (للمـرأة   سبيل حث الدول على القيام تدرجييا بإلغاء التدابري الـيت تنتـهك الـسالمة البدنيـة                 

بأهنــــــا تــــــشكل تــــــدخال يف املمارســــــات االجتماعيــــــة والثقافيــــــة ) ١٤-د (٤٤٥القــــــرار 
)E/CN.4/Sub.2/2005/36   عندما تطرقت اللجنة الفرعية للجنـة حقـوق اإلنـسان          ). ١٢، الفقرة

إىل هذه القضية يف مطلع الثمانينـات، تناولتـها بـادئ األمـر بوصـفها ممارسـة تقليديـة أو عرفيـة                      
 . إطار املخاطر على الصحة البدنية والنفسية للنساء والفتيات املتضرراتضارة يف

وقد تطور تركيز االهتمام من جمرد قلـق علـى الـصحة البدنيـة والعقليـة للمـرأة والفتـاة                     - ١٠
إىل فهم أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى يـشكل عنفـا ضـد املـرأة، وأنـه يـتعني علـى الـدول                        

وعـرَّف إعـالن القـضاء علـى العنـف         .  حظر تلك املمارسة والقضاء عليها     اختاذ تدابري ترمي إىل   
العنـف بأنـه عنـف بـدين وجنـسي ونفـسي، وحـدد              ) ٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة    (ضد املرأة   

 كمــا دعــا الــدول. صــراحة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى بأنــه مظهــر مــن مظــاهر العنــف   
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و االعتبــارات الدينيــة لتجنــب الوفــاء بالتزاماهتــا     إىل عــدم االحتجــاج بالعــادات أو التقاليــد أ   
كما حدد منهاج عمل بـيجني والـدورة االسـتثنائية          . يتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة      فيما

الثالثة والعشرون للجمعية العامة تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى كـشكل مـن أشـكال العنـف                  
ون متتـع املـرأة الكامـل حبقـوق اإلنـسان املخولـة          ضد املرأة وانتهاك حلقوق اإلنسان اليت حتول د       

 .هلا وحبرياهتا األساسية
ودعا برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، ومنـهاج عمـل بـيجني، والوثيقـة               - ١١

اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة الـدول األعـضاء إىل حظـر تـشويه                   
نثــى؛ واعتمــاد قــوانني وغــري ذلــك مــن التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى   األعــضاء التناســلية لأل

املمارسات العرفيـة أو التقليديـة الـضارة، مبـا فيهـا تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى، وتنفيـذها                     
تنفيذاً تاما؛ وتقدمي دعم قوي للجهود الـيت تبـذهلا املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع                  

 . الدينية لوضع حد لتلك املمارساتاحمللي واملؤسسات
وتناولت اجلمعية العامـة قـضية تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى يف القـرارات املتعلقـة                    - ١٢

املمارسات التقليدية أو العرفية الـضارة بـصحة النـساء والفتيـات،            /باملمارسات التقليدية الضارة  
ــة    ــرأة والطفل ــالعنف ضــد امل ــة للــ  . وب ــة اخلتامي ــشرين   ويف الوثيق ــسابعة والع ــتثنائية ال دورة االس

، )، املرفـــق٢٧/٢ -القـــرار دإ  (٢٠٠٢للجمعيـــة العامـــة املعنيـــة بالطفـــل، الـــيت عقـــدت عـــام 
أظهــرت اجلمعيــة عزمهــا علــى إهنــاء املمارســات التقليديــة أو العرفيــة الــضارة، مبــا فيهــا تــشويه   

/ ريوس نقـص املناعـة البـشرية      ويف االجتماع الرفيع املستوى بـشأن فـ       . األعضاء التناسلية لألنثى  
ــام   ــدز لع ــة     ٢٠٠٦اإلي ــة واملتعلق ــة واإلداري ــدابري القانوني ــز الت ــدول األعــضاء بتعزي ، تعهــدت ال

بالــسياسات وغريهــا مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة متتــع املــرأة الكامــل جبميــع حقــوق    
قــرار اجلمعيــة العامــة (ارة اإلنــسان، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باملمارســات التقليديــة والعرفيــة الــض

 ).٥١، الفقرة ٦٠/٢٦٢
، أبرزت الدراسـة املتعمقـة الـيت أعـدها األمـني العـام عـن العنـف ضـد             ٢٠٠٦ويف عام    - ١٣

، وتقرير اخلبري املستقل املعـين بـإجراء دراسـة لألمـم املتحـدة              Corr.1) و (A/61/122/Add.1املرأة  
 اجلمعيـة العامــة، اســتمرار ممارســة العنــف  ، املقــدمني إىل(A/61/299)عـن العنــف ضــد األطفــال  

ودعا إىل إبداء احلكومـات وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين التزامـا قويـا مبنـع العنـف ضـد النـساء               
ووضـعت الدراسـة عـن العنـف ضـد املـرأة تـشويه األعـضاء التناسـلية                  . والفتيات والقضاء عليـه   

ودعـت إىل   . األسـرة واجملتمـع   لألنثى يف إطار املمارسـات التقليديـة الـضارة الـيت حتـصل داخـل                
تضافر اجلهود لوضع حد جلميع أشـكال التمييـز، والنـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني والـتمكني                   
للمرأة لكي يتسىن جلميع النساء التمتع بكافة حقوق اإلنسان املخولة هلن، مبا يف ذلـك التحـرر              
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لتقليديـة الـضارة    ووصفت الدراسة عن العنف ضد األطفال كيف أن املمارسـات ا          . من العنف 
. والــيت عــادة مــا يفرضــها األبــوان أو زعمــاء اجملتمعــات، تــضر باألطفــال بــشكل غــري متناســب

وُحثت الدول يف الدراسة على حظر مجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال، مبـا يف ذلـك تـشويه            
قـف  وأوصت الدول واجملتمع املدين العمل على إجـراء حتويـل يف املوا  . األعضاء التناسلية لألنثى  

اليت تتغاضى عن العنف ضد األطفال، مبـا يف ذلـك األدوار اجلنـسانية النمطيـة والتمييـز، فـضال                    
 .عن القبول بوجود املمارسات التقليدية الضارة

ومــا فتئــت جلنــة وضــع املــرأة، منــذ إنــشائها، تعــرب عــن القلــق إزاء عــدم متتــع النــساء   - ١٤
العنف ضد املرأة، وحقـوق اإلنـسان، واملـرأة         ويف سياق   . والفتيات حبقوق اإلنسان املخولة هلن    

والصحة، ما برحـت تـدعو إىل القـضاء علـى املمارسـات التقليديـة أو العرفيـة، مبـا فيهـا تـشويه                  
األعــضاء التناســلية لألنثــى، الــيت تــشكل انتــهاكاً حلقــوق اإلنــسان املخولــة للمــرأة وعنفــا ضــد   

 ،)٧(يت اُتفــق عليهــا يف اآلونــة األخــرية  الــ٢٠٠٧ودعــت اللجنــة يف اســتنتاجاهتا لعــام   .)٦(املــرأة
ــة         ــيت حتظــر املمارســات العرفي ــة ال ــسياسات الوطني ــشريعات وال ــذ الت ــضاء إىل تنفي ــدول األع ال

التقليدية الضارة، وخباصة تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى، باعتبارهـا انتـهاكا لتمتـع املـرأة                   أو
. اســية، وعقبــة حتــول دون قيامهــا بــذلك الكامــل حبقــوق اإلنــسان املخولــة هلــا، وحبرياهتــا األس 

 .دعت إىل حماكمة مرتكيب تلك املمارسات كما
، قامــت اللجنــة الفرعيــة التابعــة للجنــة حقــوق اإلنــسان بــادئ األمــر  ١٩٨٤ويف عــام  - ١٥

، عينـت مقـررة خاصـة       ١٩٨٨بتعيني فريق عامل معين باملمارسات التقليدية الضارة، ويف عـام           
واعتمدت اللجنـة الفرعيـة يف قرارهـا        . دية الضارة بصحة املرأة والطفلة    معنية باملمارسات التقلي  

.  خطة عمل للقـضاء علـى املمارسـات التقليديـة الـضارة بـصحة النـساء واألطفـال                 ١٩٩٤/٣٠
وربطــت املقــررة اخلاصــة بــشكل منــهجي وضــع حــد للقــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية   

املـة واملتـساوية يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية           لألنثى بالوضع العام للمرأة ومبشاركتها الك     
وأشـارت أيـضا إىل     ). ٨٢، الفقـرة    E/CN.4/Sub.2/2005/36(والثقافية والـسياسية يف جمتمعاهتـا       

صعوبة حتـدي الثقافـة الـشعبية مـن أجـل تغـيري املمارسـة التقليديـة الـيت تـشكل انتـهاكا حلقـوق                         
 .اإلنسان

ــا  - ١٦ ــة حقــوق اإلنــسان  (بعون جمللــس حقــوق اإلنــسان  ولفــت املقــررون اخلاصــون الت جلن
وتناولــت املقــررة . االنتبــاه إىل تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى يف الــسنوات األخــرية ) ســابقا

__________ 
، (E/CN.6/1998/12-E/1998/27) ٧، امللحـق رقـم      ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،         )٦( 

 .(E/1999/27-E/CN.6/1999/10) ٧امللحق رقم ، ١٩٩٢واملرجع نفسه، 
 .، الفصل األول(E-2007/27-E/CN.6/2007/9) ٧امللحق رقم ، ٢٠٠٧املرجع نفسه،  )٧( 
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 ٢٠٠٦اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة وأسـبابه ونتائجـه هـذه املـسألة يف تقريرهـا لعـام                
ويف بعـض التقـارير     . (A/HRC/4/34)“ ف ضـد املـرأة    أوجه التقاطع بـني الثقافـة والعنـ       ”املعنون  
 وسلطت الضوء على ضرورة احلفاظ على القيم املتفق عليها عامليا، وبصفة خاصـة              .)٨(القطرية

وأشـارت  . على مبدأ عدم االحتجاج بأي عادة أو تقليد أو اعتبار ديين لتربير العنف ضد املرأة              
مــشتركة للتغلــب علــى انتــهاكات حقــوق أيــضا إىل التحــدي الــذي ميثلــه وضــع اســتراتيجيات 

ويف بعـض احلـاالت، قـد يـؤدي         . اإلنسان اليت ترتكب باسم الثقافـة دون إدانـة ثقافـات بعينـها            
قمع ممارسة ضارة إىل بـروز مـشاكل أخـرى، كمـا هـي احلـال يف الكـامريون حيـث أفيـد عـن                         

وأكـدت املقـررة    . مقابـل تـدين تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى           “ كي الثـدي  ”تنامي ممارسة   
اخلاصة أيضا أمهية االعتراف بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى باعتبارها اضطهادا مرتبطا بنـوع             

 .اجلنس لدى النظر يف طلبات اللجوء
وأكدت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو املعتقـد أن احلـق يف حريـة الـدين، شـأنه                      - ١٧

ن ُيـستخدم لتربيـر انتـهاك حقـوق اإلنـسان وحريـات         شأن غريه من حقوق اإلنسان، ال ميكن أ       
ورحبت املقررة اخلاصـة املعنيـة حبريـة الـدين أو املعتقـد واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة                     . أخرى

 الـيت  ٢٠٠٦العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه بتوصيات مـؤمتر جامعـة األزهـر بالقـاهرة، لعـام       
ال أســباب مكتوبــة يف القــرآن تــربر هــذا ”أنــه خلــصت فيهــا جمموعــة مــن علمــاء املــسلمني إىل 

تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى املمـارس اليـوم يلحـق بـاملرأة ضـرراً               ”واعترفوا بـأن    “ العرف
جيــب ”وذكــروا أنــه . “ ويعاقــب عليــه ضــد البــشراعتبــاره اعتــداء”وينبغــي “ نفــسياً وجــسدياً

، ودعـوا   “ي ال ضـرر وال ضـرار      وقف هذه املمارسة تأييدا لواحدة من أمسـى قـيم اإلسـالم وهـ             
 ).٥٥املرجع نفسه، الفقرة (إىل جترميه 

وأوصــى املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للــشعوب      - ١٨
 احلكومــة بــأن تعــزز جهودهــا مــن أجــل القــضاء ٢٠٠٦األصــلية خــالل زيارتــه إىل كينيــا عــام 

نثــى يف مجيــع اجملتمعــات احملليــة، مــن خــالل   بــشكل فعــال علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لأل  
 الثقايف للحلول املناسبة مثل إجياد طقوس بديلة لالحتفال ببلـوغ مرحلـة             املساعدة على الترويج  

ورحـب  . (A/HRC/4/32/Add.3)عمرية جديدة ودعم إشراك املنظمات النسائية يف هذا العمل          
ــه     ــاب زيارتي ــذيب يف أعق ــسألة التع ــرر اخلــاص املعــين مب ــام   املق ــا وتوغــو ع ، ٢٠٠٧ إىل نيجريي

 . البلدينينباعتماد تشريعات حتظر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف هذ
 

__________ 
 .٥١، الفقرة A/HRC/4/34/Add.4؛ بعثة إىل هولندا، A/HRC/4/34/Add.3بعثة إىل السويد،  )٨( 
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 االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان -رابعا  
تـشويه   ميكن تطبيقها علـى      احكامأعدد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان       يشمل   - ١٩

ه ال ميكـن    نـ أنص علـى    يـ  والـسياسية    ةدويل للحقـوق املدنيـ    العهـد الـ   ف. األعضاء التناسلية لألنثى  
اتفاقيه القـضاء   وتدعو  ). ٧املادة   (نةو املهي أ ةنسانيإو الال أ ة القاسي ةلمعامللي شخص   تعريض أ 

لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، إىل ا األطــراف الــدولَ علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
 واألعــراف ةنظمـ لغــاء القـوانني واأل إو أك التـشريع، لتعـديل   ، مبــا يف ذلـ ةواختـاذ التـدابري املناسـب   

 ةاتفاقيـ كمـا تـدعو      ).)و(و  ) ـهـ  (٢ تـان املاد( اليت تشكل متييزا ضد املـرأة     القائمة  واملمارسات  
و العـادات  أ التمييـز، مبـا يف ذلـك التقاليـد      أشـكال  كل طفل مـن مجيـع        ةمحايإىل  حقوق الطفل   

و حظـر   أىل اختـاذ خطـوات ملنـع        إالـدول األطـراف     أيـضا    االتفاقيـة وتـدعو   . اليت تضر بصحتهم  
 . ))٥(، )٣( ٢٤و ) ٢( ٢املواد (ألطفال املضرة با ةاملمارسات التقليدي

ــاول عــدد مــن اهل   - ٢٠ ــات كمــا تن ــشأة يئ ــسان  مباملن ــشويه األعــضاء  عاهــدات حقــوق اإلن ت
دعـت  فقـد  . )١٠(عامةال اهت وكذلك يف توصيا)٩(ا وتعليقاهتة يف مالحظاهتا اخلتاميالتناسلية لألنثى 

كافيــة تــشريعات ســن وتنفيــذ ، وتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــىحظــر إىل الــدول األطــراف 
كمـا جـرى حـث      . ومعاقبتـهم ة مرتكبيـه     وضمان حماكمـ   تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   حتظر  
أو تنفيـذ   /وضـع خطـط عمـل شـاملة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التعلـيم و                    األطـراف علـى      الدول

، وذلـك بالتعـاون   ةاملمارسـ بتلـك   ة املرتبطـ  ةتغيري املفاهيم الثقافي  هبدف  توعية اجلمهور   لمحالت  
والزعمـاء  ،  ات احملليـة  ، واجملتمعـ  ة غـري احلكوميـ    ئيةمع منظمات اجملتمع املدين، واملنظمـات النـسا       

. ديالطـب التقليـ   ارسـي   وممالقانونيـات   ، والقـابالت    درسـني الدينيني، فضال عـن امل    ني و التقليدي
احلـصول علـى    مسعى   يف   تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   ينبغي وضع برامج ملساعدة ممارسي      و

 . مصادر بديلة للدخل
 تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى       جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ممارسة        وحددت   - ٢١

ة قوالــب منطيــ وعــن ةراســخالاألبويــة قائمــة علــى الــسلطة نامجــة عــن مواقــف نتيجــة باعتبارهــا 
كمــــا . )CEDAW/C/BFA/CO/4-5؛ و CEDAW/BEN/CO/1-3 (ةعــــراف ثقافيــــمتجــــذرة وأ

شـكل مـن أشـكال التمييـز والعنـف ضـد املـرأة            وصفت تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى بأنـه            
ضـرورة  جلنـة حقـوق الطفـل       وأكـدت   .  تشكل انتهاكا حلقوق اإلنـسان     ة ضار ة تقليدي ةممارسو

__________ 
 . املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيبجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، جلنة حقوق الطفل، اللجنة )٩( 
 ١٩ بـشأن تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنـىي، ورقـم       ١٤التوصـيات رقـم    : جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة          )١٠( 

التوصـية العامـة بـشأن صـحة        :  بشأن املرأة والـصحة؛ وجلنـة حقـوق الطفـل          ٢٤بشــأن العنف ضد املرأة، ورقم      
 بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجل ٢٨التوصية العامة رقم : مية؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املراهقني والتن 

 .املرأة و
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ــ ــل و ةمحاي ــوق الطف ــتراتيجيات   تصــوأ حق ــاملبوضــع اس ــة ش ــاة مالئم ــع  ثقافي ــل ملن ــذه مث ه
، ودعــم الــضحايا مـن األطفــال، ال ســيما يف املنــاطق  تـها ومكافحة  الــضارةاملمارسـات التقليديــ 

ــ ــدور لــى عنفــسهم أاألطفــال وجــرى تــشجيع . ةالريفي ــام ب  األخــصائينيبــالغ إط يف ينــشالقي
؛ (CRC/C/KEN/CO/2 مارســـــــــــاتاملذه هبـــــــــــالــــــــــصحيني والـــــــــــسلطات املختـــــــــــصة  

لـى زيـادة    علدول األطـراف    االلجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وشجعت  . )CRC/C/COG/CO/1 و
قامـة، عنـد   إ ومـنح تـصاريح   تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى    ملكافحـة ممارسـة   املبذولة اجلهود  

ــشواغل ســاس أاالقتــضاء، علــى  خــرية، يف الــسنوات األو. )(CCPRC/NOR/CO/5 ةاإلنــسانيال
تـشويه  متزايـد علـى اختـاذ تـدابري للقـضاء علـى             شكل   التعذيب الـسلطات بـ     ةنة مناهض جلحثت  

 .CAT/C/TGO/CO) و (CAT/C/CR/33/3 األعضاء التناسلية لألنثى
 

 جراءات اإلقليمية الصكوك واإل -خامسا  
. ة الـضار ةالقضاء على املمارسات التقليديـ   إىل  الصكوك القانونية اإلقليمية    دعت أيضا    - ٢٢
  األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب        امليثـاق امللحـق ب   )١١(وتوكول حقـوق املـرأة يف أفريقيـا       ربف
ة ضر املــة واملمارســات الثقافيــة، يتنــاول القــضايا التقليديــ٢٠٠٥ عــام دخــل حيــز النفــاذ ذيالــ

مكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز ضـد          إىل  الـدول األطـراف     يهيـب ب   ووهـ . ة ضدها يزمِّواملباملرأة  
املخولـة  حقوق اإلنـسان    يف   اليت تؤثر سلبا     ةدانة مجيع أشكال املمارسات الضار    إواملرأة وحظر   

ىل القـضاء   إ ة وغريها من التدابري الرامي    ةتوقع من الدول األطراف اختاذ تدابري تشريعي      ُيو. للمرأة
حظـر مجيـع أشـكال      واجملتمع؛  شرائح  يع  مجيف  جلمهور  ااملمارسات من خالل توعية     تلك  على  

 الـدعم  وتـوفري شـبه طـيب؛   بـشكل طـيب أو   إجراؤه  ذلك  ، مبا يف    اء التناسلية لألنثى  تشويه األعض 
 . ةمارسات ضارإخضاعهن ملطر عرضات خل النساء املةلضحايا؛ ومحايلالالزم 
 يفريقــ للجنــوب األئيــةمنااجلماعــة اإلأصــدرت الــدول األعــضاء يف ، ١٩٩٧  عــاميفو - ٢٣

ــق اإلعــالن  ــة  باملتعل ــوع اجلــنس والتنمي ــذي ،)١٢(ن ــام اســُت ال ــع   ب ١٩٩٨كمل ع ــشأن من ــان ب بي
بيـان بـشدة العنـف ضـد النـساء واألطفـال            ويـدين ال  . واستئصال العنـف ضـد النـساء واألطفـال        

عـن  أنـه نـاتج      بـني املـرأة والرجـل، و       ئـة هذا العنف يعكس عالقـات القـوة غـري املتكاف         يقر بأن   و
 شـكال باعتبـاره    التناسلية لألنثى تشويه األعضاء   ورد  أو. ه ضدها ومتييزالرجل على املرأة     ةهيمن

العنــف تعــّرف اعتمــاد قــوانني بالبيــان الــدول األعــضاء  وألــزم. مــن أشــكال العنــف ضــد املــرأة
 التوعيــة التعلــيم والتــدريب وهــاخــرى مبــا فيأتــدابري عــالوة علــى ، ميــةاملــرأة باعتبــاره جر ضــد

__________ 
 .http://www.achpr.org/english/_info/women_en.html: متاح على املوقع )١١( 
 .http://www.sadc.Int/key_documents/declarations/gender.php: متاح على املوقع )١٢( 
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قـضاء  شـجع ال  مـا   ك. يهـا لضمان منع مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء واألطفـال والقـضاء عل              
ــى العناصــر   ــاملترســخة يف األعــراف  عل ــب   ة التقليدي ــة، واملمارســات والقوال واملعتقــدات الديني

 هاســتمراروتزيــد مــن تفــاقم  شــرعية علــى العنــف ضــد النــساء واألطفــال  يضفتــ الــيت ةالنمطيــ
 .والتغاضي عنه

 
 املتحدة خرية اليت اختذهتا الدول األعضاء وكيانات األمم جراءات األاإل - سادسا 

تــشويه وضــع حــد لعلــى تعمــل الــدول األعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة  مــا فتئــت  - ٢٤
طــر تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان مــن خــالل األ  عــرب  األعــضاء التناســلية لألنثــى 

 ة املمارسـ   هـذه   من ةلوقاياهلادفة إىل ا  ليات  الربامج واآل القانونية الوطنية، والسياسات الوطنية، و    
 . هادعم لضحاياتوفري ال وهاعالجو

 
  لبياناتمجع امدى االنتشار و -ألف  

تـشويه األعـضاء التناسـلية    عـن  بيانـات لـديها    بعدم توافر   عدد من الدول األعضاء     أفاد   - ٢٥
ــى ــدا و (لألنث ــشيكي بولن ــة الت ــغ حبــاالت عــن ممارســته   و أ، )ةاجلمهوري ــريو، (أهنــا مل تبلَّ ــل ب اجلب
نغـوال،   وأفاد كل من أ    ).لكسمربغ، مالطة  السلفادور،   ،يال البوليفارية ، ومجهورية فرتو  األسود

.  موجودة يف بلـداهنم    غري ةن هذه املمارس   أ  لبنان، مصر، املغرب، املكسيك،    ،ترينيداد وتوباغو 
إال أنـه   ،   فيهـا  علـى نطـاق واسـع     منتـشرا    ليس   تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   ن  أا  وأفادت غان 

 كوساسيس وفرافرا وواال ولـويب      ي بني أ(بالد  احمللية مشال ال   بعض اجملتمعات    زال ميارس يف  ي  ال
تـشويه  على غرار ذلك، متارس مجاعـات عرقيـة         و. )وكاسينا ونانكانيست وسيساال وغرونشي   

. اها التعليمــيالــديين ومــستوئهــا  يف نيجرييــا بغــض النظــر عــن انتما األعــضاء التناســلية لألنثــى 
الوالدة وحـىت أيـام   انقضاء أيام قليلة على بدءا من ي وقت أ يف ةرساملماوميكن أن حتصل هذه    

 النـوىب  وبوكـوت وتيبيـث و     جمتمعـات سـابيين   تتأثر هبذه املمارسة    وغندا،  أويف  . فاةالوبعد  قليلة  
عـن تعـرض نـسبة      موريتانيـا   وأفـادت   . قليـات واملهـاجرين   األجمموعـات   ناندي، وغريها مـن     وال
ء النتمــا لها تبعــاانتــشارمــدى يف  مــع تباينــات كــبرية  ةاملمارســ يف املائــة مــن النــساء هلــذه  ٧١

الــسنوات ة خــالل املمارســهــذه اخنفــاض يف إىل فريقيــا الوســطى أمجهوريــة وأشــارت . العرقــي
  .)١٣(خريةاأل
 تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى    بــشأن هجيمنــشكل ال يــزال مجــع البيانــات بــ   و - ٢٦
حنـاء الـبالد    أن نظام مجـع البيانـات لـيس موحـدا يف مجيـع              أ مثال نيجرييافقد أفادت   . حتديا ميثل

__________ 
 .استنادا إىل الردود على استعراض وتقيم تنفيذ منهاج بيجني )١٣( 
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مـع البيانـات   جبحـصاء الوطنيـة   وكالـة اإل حـال دون قيـام   ىل املوارد املالية الكافيـة   إالفتقار ا نأو
 ،تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى      اليونيسيف بيانات عن    ومجعت  . قضية العنف ضد املرأة   عن  

ــشكل أساســي إىل    ــستندة ب ــات م ــصاء اسبيان ــشي األتق ــن   ةســر املعي ــستقاة م ــصاامل ءات االستق
مة املؤشـرات املـستخدَ   ومشلـت   . جمموعة استقصاءات املؤشـرات املتعـددة     و والصحية   ةالدميغرافي

تـشويه األعـضاء التناسـلية      تعرضـن ل  و سـنة    ٤٩ و   ١٥ بـني تـراوح أعمـارهن     تاللوايت  النساء  فئة  
لـديهن ابنـة واحـدة علـى     وسـنة   ٤٩ و ١٥ عمـارهن بـني  أتـراوح  تايت والنـساء اللـ  فئة  ، و لألنثى

انتــشار بعــض التقــدم يف توثيــق مــدى أحــرز خــرية، ويف الــسنوات األ. تــانتعرضــت للخقــل األ
 يف تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى      بشأن   خاصة   خانةضافة  بإ تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   

 .  والصحيةةاالستقصاءات الدميغرافي
 جلنــسانية والتنميــةللمــسائل ااألفريقــي املؤشــر  افريقيــتــصادية ألاللجنــة االقوتــستخدم  -٢٧
حقـوق املـرأة يف أفريقيـا امللحـق     عن تنفيـذ بروتوكـول   قيام البلدان باإلبالغ  داة لرصد مدى    كأ
التزاماهتـا مبوجـب    فريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب مـن خـالل القـوانني الوطنيـة، و              امليثاق األ ب

ــسياس ــن اإل ات ال ــا م ــي ف. جــراءاتوغريه ــام  ف ــع ع ــصادية  أطلقــت ، ٢٠٠٧مطل ــة االقت اللجن
ــسانية    أل ــامج اإلقليمــي للمــسائل اجلن ــا، بالتعــاون مــع الربن ــابع لربفريقي ــامج األمــم املتحــدة  الت ن
يف التــابع لــه تكمــيال للمؤشــر  والفريــق االستــشاري األفريقيــة  مرصــد حقــوق املــرأة  ،منــائياإل
 . ةفريقييف البلدان األاملرأة ت حقوق  يف تعزيز تتبع ورصد انتهاكااسهامإفريقيا وأ

 
 طر القانونية األ -باء  

تــشويه األعــضاء القــضاء علــى ســعيا إىل نظمهــا القانونيــة إىل الــدول األعــضاء جلــأت  - ٢٨
ومنعهـا   يف املؤسسات الـصحية؛      ةطرق خمتلفة، مبا يف ذلك حظر هذه املمارس       ب التناسلية لألنثى 

. العقوبــاتيف قــانون القائمــة حكــام إدراجهــا ضــمن األو أحمــددة، ة جرميــاعتبارهــا وبالكامــل 
نفــاذ هــذه بيــد أن إ. هــذه اجلــرائماملفروضــة علــى  العقوبــات شديد اختــذت خطــوات لتــ كمــا

علــى فيهــا بــت يمــا فتئــت ُتعتــرب قــضية  ةاملمارســهــذه زال ميثــل حتــديا كــبريا ألن يــ الالقــوانني 
 .  اختاذ إجراء بشأهنا يف العلنعدم مناقشتها أوينبغي واملستوى اخلاص أو األسري 

العقوبـات   يف قـانون     تشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى      ةفريقيعدد من البلدان األ   وجّرم   - ٢٩
ىل إ والــسجن ملــدة تــصل    اتغرامــدفــع  عقوبــات  وتــشمل ال . خــرىأمــن خــالل قــوانني   أو 
. اارتكاهبـ علـى    ساعدميكن مقاضاة ممارسي هذه اجلرمية أو كـل مـن يـ           ويف غانا،   . سنوات ١٠

مـع منظمـات اجملتمـع      يف هذا اجملـال     ، تعمل احلكومة     دائم تغيريإشاعةً ل لقانون اجلديد و  وإنفاذاً ل 
تـشويه األعـضاء التناسـلية      وغندا، حيظر قانون الطفل     أويف  .  املرأة ةرعايلغانا  مجعية   مثل   ،املدين
 ةعيـة أو عرفيـ  مارسـات اجتما يـنص علـى أنـه مـن املخـالف للقـانون إخـضاع الطفـل مل            و لألنثى
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 يف قــانون العقوبــات باعتبــاره تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــىاملغــرب كمــا جــّرم . همــضرة بــ
ــهاكا ل ــانت ــة الةسالمل ــا إ، اعتمــدت٢٠٠٧  عــامويف. بدني ــ إريتري ــشويه األعــضاء   ضــد اعالن ت

 االحتــاد الــوطين للمــرأة  حظيــت بــدعمســنوات عــدة مــن محــالت  أتــى وليــد  التناســلية لألنثــى
  .ة واليونيسيفتريرياإل
 يف نيجرييـا،  تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى    ظـر  حي قـانون احتـادي     ورغم عدم وجود   - ٣٠

ــة  ١١اعتمــدت  ــشريعات ضــد بعــض املمارســات التقليديــ  والي ــضارةت ــهامــن ، ة ال ــشويه  بين ت
فر آليـات   اضـعيفا بـسبب عـدم تـو       ظـل   هـذه القـوانني     إنفـاذ   ن  أبيـد   . األعضاء التناسـلية لألنثـى    

 . املوجودةلمساءلة على املستويني الوطين واحمللي لرصد تنفيذ القواننيفية لكا
 الـصحية  ةطـار نظـام الرعايـ   إ يف ةواختذ بعض احلكومات خطوات لكبح هـذه املمارسـ       - ٣١

قـرارا   ٢٠٠١ عـام    وزارة الـصحة يف الـيمن     ونشرت  . وملنع األخصائيني الصحيني من ممارستها    
علــى غــرار و. يف املؤســسات الــصحية ء التناســلية لألنثــىتــشويه األعــضات فيــه ممارســة حظــر
لـذي حيظـر علـى    ا ٢٠٠٧عـام  ل ٢٧١وزير الصحة والسكان يف مصر القرار رقم    أصدر   ذلك،
عـديل يف األجهـزة اإلجنابيـة    و تأتـشويه  أو شـق  القيـام بـأي عمليـة      طباء واملمرضـني وغريهـم      األ

 . ي مكان آخرأو يف أاص و خي أحكوممستشفى يف ن حصوله النظر عصرف للمرأة، ب
احلكومات يف وضـع قـوانني وآليـات        تقدم الدعم إىل    مم املتحدة   كيانات األ وما فتئت    - ٣٢

، وتــساعد اليونيــسيف. عليــه بــشكل تــامالقــضاء يــة  بغتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــىحلظــر 
و تعــديل أ تنقــيح وأ، يف مراجعــة “بــال عدالــةال ســالم ”ة كوميــاحل غــري ةنظمــاملبالتعــاون مــع 

ــة بالقــوانني  ــى  املتعلق ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــدان ت ــدم فــي مــصر،  ف.  يف عــدد مــن البل ق
منـائي ومنظمـة العمـل      مم املتحدة اإل  وبرنامج األ اليونيسيف  مم املتحدة للسكان مع     صندوق األ 

ضـد  ئمـة    والطفولـة يف وضـع التـدابري القانونيـة املال          ةمومـ لألوطين  ىل اجمللـس الـ    إالدولية، الدعم   
للجنـة  التـابع    والتنمية االجتماعيـة     ةفريقي للمسائل اجلنساني  املركز األ كما يقدم   . ةهذه املمارس 
املشتركة بني احلكومات اليت تؤدي إىل وضع صـكوك         لعمليات  إىل ا الدعم  فريقيا  االقتصادية أل 

 .أةلقضاء على العنف ضد املرترمي إىل االعامة للسياسة 
 

 التصدياملتبعة يف الوقاية وواملبادرات االستراتيجيات  -جيم  
ــدول   - ٣٣ ــضاءوضــعت ال ــتراتيجيات   األع ــن االس ــددا م ــة ع ــشويه  مب املتعلق ــع ت ــضاءن  األع

ــى التناســلية ــصدي  لألنث ــات الت ــة هلــا وأعــدت عملي ــدابري وضــع سياســات   .  الكافي ــشمل الت وت
زق بديلـة    وتـوفري مـصادر ر     ، لقطاعات حمددة  وكتيبات ومبادئ توجيهية    ة، وطني عملوخطط  

 مبـادرات لتثقيـف وتـدريب املهنـيني         األعـضاء كمـا اختـذت الـدول       .  الـسابقني  ملمارسي اخلتـان  
وهــي تــوفر اخلــدمات الــصحية . ووكــالء النيابــة والقــضاة والــشرطة الــصحةالعــاملني يف جمــال 
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ــو ــدين  ت ــع امل ــات اجملتم ــذل. دعم منظم ــات  وتب ــضااحلكوم ــودا  أي ــبرية جه ــي إىل تنميــ ك  ةترم
لتعليم العام، مبا يف ذلك مـن خـالل شـراكات مـع منظمـات      لمبادرات  لية وطرح   اجملتمعات احمل 
 املـثقفني األقـران     عـن طريـق   جيابيـة   إ جتـارب    ،حتققت يف بعـض البلـدان     و.  اجملتمعية اجملتمع املدين 

 .  على حنو أكربمشاركة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينينيو
للقــضاء وطنيــتني رييــا سياســة وخطــة عمــل  نيجيف وزارة الــصحة االحتاديــة ووضــعت  - ٣٤

تلـك  هبـدف احلـد مـن انتـشار         ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢ (لألنثىتشويه األعضاء التناسلية    ممارسة  على  
حلكومــة قدمتــها اطــة عمــل ثانيــة خب ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول يف  ذلــكوقــد اســتكمل. مارســةامل

تقــدمي  و،األنثــى التناســلية األعــضاء منــع تــشويه هبــدف املــرأةاالحتاديــة ملكافحــة العنــف ضــد  
 . لضحايال دعمال
 

  القطاع الصحي  منستجاباتاال - ١ 
 وعـالج ضـحايا     لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء تـشويه   ممارسـة   برامج منـع    تندرج  يف غانا،    - ٣٥

 اإلجنابيـة  وبرامج الـصحة     سياسات يف   ،الضارة التقليدية من املمارسات    اوغريهتلك املمارسة،   
 . الوقائيةات مع التركيز على االستراتيجي

عدد من احلكومات التدابري الالزمـة لتـدريب املهنـيني العـاملني يف جمـال الـصحة               اختذو - ٣٦
 تــشويه األعـضاء التناســلية  أدرجــت مـسألة فــي غانـا ونيجرييـا،   ف. املمارسـة  تلــكللقـضاء علـى   

مت تـــدريب املمرضـــات و. والـــوالدة التمـــريض ، ومـــدارسالطـــبكليـــات  يف منـــاهج لألنثـــى
 املتحـدة،  األمـم    كيانـات دعم مـن    وب. املتضررةت على مساعدة الضحايا يف اجملتمعات       والقابال
ــدأت  ــة ب ــةوكال ــصحية الرعاي ــة ال ــة ال األولي ــايف وطني ــةنيجريي ــ  التابع ــة  ل ــصحة االحتادي وزارة ال

ــديات      ــابالت التقلي ــدريب الق ــرأة ت ــوطين للم ــاز ال ــاليتواجله ــربن ال ــة  وصــيات يعت ــى الثقاف  عل
ــد  ــصال هبــن يف جمــال    أول وهــنوالتقالي ــتم االت ــصحةمــن ي ــسيةال ــى  الرئي ــصعيد عل ــيال .  احملل
علـى  وتدريبـهن   القـابالت التقليـديات     ب االحتفـاظ احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين         وتواصل  
 مثـل تـشويه   الـضارة  التقليديـة القـضاء علـى املمارسـات    وبقـاء الطفـل   علـى  ، واملأمونـة  األمومـة 
 . لألنثى التناسلية األعضاء

 أعـضائهن تـشويه  إىل  النـساء اللـوايت تعرضـن       إىل   املتخصـصة اخلدمات الـصحية    قدم  وُت - ٣٧
إلجـراء   الوطين الصحي نظام التأمني    يفأنفسهن  على تسجيل    غانا الضحايا    وتشجع. التناسلية
 النــساء والفتيــات  إلعــالم جهــود أيــضاتبــذل و. وترميمــهالناســور إصــالح  إلعــادة جراحــة

عــدم ب و،ن صــحتهلألنثــى يف التناســلية األعــضاءتــشويه الــيت حيــدثها ضارة الــاآلثــار ب قــوقهن،حب
 . املمارسة تلكمشروعية 
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 احلكومـات الوطنيـة مـن خـالل     ألفريقيـا  اإلقليمـي مكتب منظمة الصحة العاملية   ودعم   - ٣٨
 يف شـرق البحـر      لألنثـى لقضاء على تشويه األعضاء التناسلية      ا  ترمي إىل  إقليمية مبادئ توجيهية 

 مـع وزارة الـصحة      اإلقليمـي املكتـب   يعمـل    جنـوب شـرق آسـيا،         منطقة يفو.  املتوسط يضاألب
 .  املمارسةإجراء األطباء لتلك بتزايد املتعلقة الشواغلندونيسيا ملعاجلة إيف 
 وزارة الـــصحة فقـــد وضـــعت.  فـــرص عمـــل بديلـــةإلجيـــاداســـتراتيجيات ووضـــعت  - ٣٩

فــرص عمــل   إلجيــادصحة العامليــة، اســتراتيجيات، بالتعــاون مــع منظمــة الــ يف نيجرييــااالحتاديــة
ــ ــسابقني يف ســبع  ملمارســي ة بديل ــان ال ــا . واليــات اخلت  املــرأة الــصحة وشــؤون  وقامــت وزارت

 املتحـدة   األمـم ، بالتعـاون مـع صـندوق        يف واليـة أوسـون     احلكوميـة والعديد من املنظمات غـري      
 خـدمات الـصحة   علـى تقـدمي   يـة اجملتمعـات احملل  يف اخلتـان الـسابقني     بتدريب ممارسـي  للسكان،  
 . احلمل واملخاض والوالدةوخاصة أثناء للنساء اإلجنابية

 
 والتوعيةدعوة ال - ٢ 

ــني  أقيمـــت - ٤٠ ــراكات بـ ــحاب شـ ــصلحة أصـ ــصلة، املـ ــا يف ذلـــك  ذوي الـ ــوزارات مبـ  الـ
ــة ــري  احلكوميـ ــات غـ ــة، واملنظمـ ــة احلكوميـ ــة، الوطنيـ ــاتواإلقليميـ ــة واملنظمـ ــة   الدينيـ اجملتمعيـ
ــاء ــدينيون والزعم ــي    ال ــادة اجملتمــع احملل ــوعي  بغــرض وق ــادة ال ــار بزي ــضارةاآلث   الناشــئة عــن ال
ــة  و لألنثــى، التناســلية األعــضاء تــشويه ــز مــشاركة اجملتمعــات احمللي احلكومــات وتتعــاون . تعزي

 تلــكلقــضاء علــى ا الراميــة إىل اجلهــود يف احلكوميــة املتحــدة واملنظمــات غــري األمــم وكيانــات
 التحـول    حـول     محـالت وطنيـة     شـن  تـشمل ج،  و جمموعـة مـن النـه      تخدامباس، وذلك   املمارسة

 الزعمـــاء بإشـــراك اجملتمعـــات احملليـــة ، والتواصـــل مـــعوأنـــشطة التوعيـــة، اإلجيـــايباالجتمــاعي  
 التخلـي عـن     علـى شـىت أصـحاب املـصلحة       اخلطيـة الـيت تـشجع        اإلعالنـات الدينيني، وتـشجيع    

 .لألنثى التناسلية األعضاءتشويه ممارسة 
احملليــة والــشباب  اجملتمعــات إىللوصــول يف اجتــارب ناجحــة وقــد وردت تقــارير عــن  - ٤١

 وخاصــة يف توعيــة،الو للتثقيــفبــرامج يف  وإشــراكهم التقليديــةواملــثقفني األقــران والــسلطات 
لعمـل يف   ا علـى الـشباب املـثقفني األقـران       يـتم تـدريب      ونيجرييا،يف غانا   و. املتضررةاجملتمعات  
اب خارج املدارس واجملتمعات احمللية عن طريق محـالت توعيـة الـشباب مـن               الشبمع  املدارس و 

ى لقـــضاء علـــا وفوائـــد لألنثـــى التناســـلية األعـــضاء تـــشويه  ممارســـةخـــاطرمب مـــرتل إىلمـــرتل 
 .املمارسة تلك
خــاطر مب ات اجملتمعــتلــك أفــرادات احملليــة لتعريــف  مــن اجملتمعــمتطــوعنيومت تــدريب  - ٤٢

قـرب  أ يف  املمارسـة  تلـك عـن مـرتكيب      اإلبـالغ  إىل واحلاجـة    ،لألنثـى  ةالتناسـلي  األعـضاء تشويه  
 قــادة اجملتمعــات إىلبــذل اجلهــود للتوصــل وُت.  حملــي جمتمــعأو مركــز شــرطة أومركــز صــحي 
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يف عـدد   و.  اليت تعقد يف اجملتمـع احمللـي        خالل االجتماعات  اجملتمعية اتاملمارس وملناقشة   ،احمللية
 وأماكن العمـل عـن طريـق احلمـالت          العبادة،أماكن  يف   و األسواق،توعية يف   تتم ال  البلدان،من  

 مطلقــا إزاءدم التــسامح لعــ الــدويل اليــومشاركتها يف مبــ األعــضاء الــدول وأفــادت. اإلعالميــة
 زيـادة  يففربايـر سـاعد     / شـباط  ٦يف  الـذي ُيحتفـل بـه سـنويا          لألنثـى،  التناسلية األعضاءتشويه  
 .بتلك املمارسةالوعي 
 وكـذلك الزعمـاء     احلكوميـة  خمتلف املستويات    والتوعية الدعوة   أنشطةهدفت  استوقد   - ٤٣

  حقـوق  يف جمـال  تـدريب   ال و بـشأن التوعيـة    أحـرز تقـدم      الـيمن، فـي   ف.  الربملـان  وأعضاءالدينيني  
 مبـن فـيهم الزعمـاء       ،النفـوذ ذوي   املـصلحة  أصـحاب  توجيه اجلهود حنو   والفتاة عن طريق     املرأة
، اإلجنابيـة دوار اجلنـسني والـصحة      أ عـن  دلـيال    املـرأة وطنيـة لـشؤون     اللجنة ال ونشرت  . نوالديني
.  الزعمـاء الـدينيني    وموجها حنـو  ،  للإلناث التناسلية األعضاء وتشويه   الضارة املمارسات   يشمل

 العمــل مــع ذوي النفــوذ الــديين والقــادة حلقــاتمنظمــات اجملتمــع املــدين العديــد مــن وعقــدت 
 املتحــدة للــسكان  األمــمصــندوق أقــام  ونيجرييــا، إثيوبيــايف و.  اجملتمعــات احملليــة يفاحمللــيني 

لقــضاء علــى ا  الرامــي إىل يف العمــلتــشكل عنــصرا حامســا الــيت الدينيــةحتالفــات مــع املنظمــات 
 .لألنثى التناسلية األعضاء مثل الزواج املبكر وتشويه الضارة التقليديةاملمارسات 

وقــد . والــصبية الرجــال وجهــة حنــوم حمــددة مــداخالتعــن قليلــة دمت معلومــات قُــو - ٤٤
 ١٩٩٩ ففــي عــام يف هــذا اجملــال مــن نيجرييــا،  الواعــدة  إحــدى املمارســات أنبــاء عــنوردت

نظمــت وزارة الــصحة االحتاديــة بالتعــاون مــع منظمــة الــصحة العامليــة، واللجنــة املــشتركة بــني  
 “مجيـع الـذكور   ”ن  بعنـوا   دراسـية  ، حلقـات  املـرأة  االحتاديـة لـشؤون      األفريقية والوزارة البلدان  

 ا وغريهـ  لألنثـى  تـشويه األعـضاء التناسـلية         مـسألة  مناقـشة على  تشجيع الرجال   ل أرجاء البلد  يف
 اآلونـة ويف  .  الـذكور  وجهـة نظـر    العنف ضد النساء والفتيات وتقدمي توصيات من         أشكالمن  

 .أحناء البلد يف أقرانمثقفي كعلى العمل  صبية مت تدريب األخرية،
 للتوعيـــة بفعاليــة ملــؤمترات وحلقــات العمــل علـــى خمتلــف املــستويات       اواســتخدمت  - ٤٥

 املتحــدة األمــممنظمــة دعمــت  ،٢٠٠٥  عــاميفو. املمارســة تلــكلقــضاء علــى إىل اوالــدعوة 
 احلكوميـة  بالتعـاون مـع املنظمـات غـري          اإلمنـائي،  املتحـدة    األمـم  وبرنامج   )فيساليوني (للطفولة

ــة  ــة،الوطني ــضافته احلكومــة يف جيبــويت  مــؤمترا دون إقليمــي  والدولي ــر املــشاركون يف  . است وأق
 التناسـلية  األعـضاء التخلـي عـن مجيـع أشـكال تـشويه           بشأن   جيبويت   إعالناملؤمتر بتوافق اآلراء    

). ريتريـا وكينيـا والـصومال والـسودان       إو إثيوبيـا  (دون اإلقليميـة  املنطقـة   ويف   يف جيبويت    لألنثى
 تـشويه األعـضاء التناســلية   عــن أن مـصر،  يف ميةإسـال  سـلطة  أعلــى ي، وهـ اإلفتـاء  دار وأعلنـت 
.  مبوجـب الـشريعة    حمظـورة  املمارسـة  أن إىل وأشـارت  دينيـة،  شـعرية    تعادة وليـس  هي   لألنثى
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 باعتبارهــا لألنثــى التناســلية األعــضاء تــشويه أنــه ال بــد مــن منــع ممارســة  إىل وخلــص اإلعــالن
 . من الناحية اجلسدية والنفسية على حد سواء ضارة، ممارسة
ــاميفو - ٤٦ ــندوق ،٢٠٠٧  عـ ــدة للـــسكان   نظـــم صـ ــة بـــشأن مـــشاورةاألمـــم املتحـ  عامليـ

 ، الـصادر عـن املـشاورة   اخلتامي البيانويف . أبابا أديس يف لألنثىقطع األعضاء التناسلية  /تشويه
 جمـددا عـدم التـسامح مطلقـا         وأكـدوا  املـصلحة،  أصـحاب خمتلف  إىل  قدم املشاركون توصيات    

 أي إىل إهنــاء املهــن الطبيــة أصــحاب املــشاورةودعــت . لألنثــى التناســلية األعــضاء تــشويه إزاء
 إلسـراع يف  ااحلكومـات   ب وأهيـب .  طيب علـى هـذه املمارسـة       إجرائها بشكل  أشكالشكل من   

 أي قـوانني حتظـر      وإنفـاذ  عـن طريـق سـن        لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء تـشويه   ممارسة  التخلي عن   
 كـل  واسع علـى على نطاق  بناء شراكة وشبكات     من خالل    املمارسة،تلك   أشكالشكل من   

 تغـيري   الرامية إىل إحـداث   ج احلساسة ثقافيا    و والدويل لتنفيذ النه   واإلقليمي الوطين   ىملستومن ا 
 إنفـاذ  مؤسـسات     لـصاحل  وطينالـ   علـى الـصعيد     قـدرات  تـوفري من خـالل    و ،يف السلوك  مستدام

ومت تـشجيع   . والتـرميم  والعـالج    ةاملـشور  تقدمي   متكنهم من القانون ومقدمي اخلدمات الصحية     
ــدينيني والتقليــديني علــى تبديــد اخلرافــات    ــة واألفكــارالزعمــاء ال ــة يف اخلاطئ  الثقافــات املتداول

قـوق النـساء   حب  وعلـى تعريـف دوائـرهم      املمارسـة  تلـك ستخدم لتربيـر    اليت تُ ووالطوائف الدينية   
 احلكومـــات إىلوالتمويـــل  الـــدعم الـــتقين  تقـــدمي زيـــادةالتنميـــةشركاء بـــ أهيـــبو. والفتيـــات

 . ثو ودعم مواصلة البحواجملتمعية الدينية واملنظمات املدين،ومنظمات اجملتمع 
ــة االقتــصادية  تو - ٤٧ ــاتعــاون اللجن ــة باملمارســات   مــع  ألفريقي ــة املعني ــة البلــدان األفريقي جلن

يف جمـال   ل   العمـ  وخاصـة  ،أبابـا  أديـس  يف   امقرهـ الـيت يقـع     التقليدية الـيت تـؤثر يف صـحة املـرأة،           
للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا حلقـات عمـل        التـابع    املـرأة مركـز   ونظـم   . الدعوة
 األعـضاء ، مبـا يف ذلـك تـشويه        املـرأة العنف ضـد    بـ  زيـادة الـوعي      إىل منـشورات هتـدف      وأصدر
 .لألنثى التناسلية

 
  اجملتمع احمللي نطاقالربامج على - ٣ 

 مــع اجملتمعــات احملليــة ككــل للقــضاء علــى تــشويه   العمــل إزاء جديــدةهنــوجوضــعت  - ٤٨
 بالتعـــاون مـــع اجمللـــس القـــومي للطفولـــة  ،فاليونيـــسيدعمـــت و. لألنثـــى التناســـلية األعـــضاء
ــمــشروعا ، واألمومــة ــا ٤٠ يف اجمتمعي ــا  جمتمع مبــصر الوجــه القبلــي  يف  حمافظــات أربــعيف حملي
 الفتيـات مـن     ومحايـة  املمارسـة  كتلـ  اجملتمعات احمللية على التخلي عن       ات قدر  بناء علىيساعد  
 احلكوميـة  غـري    ة مـع املنظمـ    فاليونيـسي  عملـت يف السنغال،   و. لألنثى التناسلية األعضاءتشويه  

 التغــيري يــشجع علــىو لمجتمعــات احملليــةلتمكني لــا  يرمــي إىل برنــامجإعــدادعلــى  “توســتان”
 عـن ممارسـة   ي   التخلـ  األشـخاص  من   اآلالفعشرات   إعالنإىل   وأدى.  والسلوكي االجتماعي
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عــدد اجملتمعــات   مــرة٢٠ مبقــدار ازداد ،٢٠٠٥  عــامومنــذ. لألنثــى التناســلية األعــضاءتــشويه 
 قريـة   ١١٤مـن   حيـث ارتفـع      ،املمارسـة  تلـك  التخلـي عـن      اقرارهعن   علنا أعلنت اليت   القروية
ــة ٢ ٣٠٠ إىل ٢٠٠٥ عــام ــسنغال،   واســتنادا إىل. ٢٠٠٧ عــام قري  جنــاح هــذا النمــوذج يف ال

ــسيتتعــاون  ــا   كــل مــن  يفهــذا النمــوذج  تطبيــق علــى توســتانمنظمــة  وفاليوني ــا وغيني  غامبي
  .والصومال وموريتانيا

بغــرض  الثقافيــة الــيت تراعــي النــواحي الربجمــة  األمــم املتحــدة للــسكان صــندوقيعــززو - ٤٩
 الـصندوق   دعـم  كينيـا مـثال،   فـي   ف. املمارسـة  تلـك لتصدي للقيم االجتماعية الـيت تقـوم عليهـا          ا

 االنتقــال مــن حتفــاالتال بديلــة طقــوس إىل إجيــاد الــيت تــدعو  تــسارو نتومونيــك احملليــةرةمبــاد
 لعــدد متزايــد “مـرتل مــأمون ” مبثابــة وتعمـل املنظمــات اجملتمعيــة . مرحلـة الطفولــة إىل األمومــة 

ويعمــل . لألنثــى التناســلية األعــضاء تــشويه يهــربن مــن ممارســةالفتيــات الــصغريات الــاليت  مــن
دخـل   مـصادر  إلجيـاد  اخلتان السابقني     ممارسي  مع  تسارو نتومونيك أيضا    مبادرة القائمون على 

 والعـاملني   الثقـافيني، قـادة   وال احمللـيني،  الـساسة  دعـم الـصندوق العمـل مـع          أوغنـدا، ويف  . بديلة
الــصحة  التثقيــف بــشأن  مــن خــالل برنــامجالنــسائية والــشباب واجملموعــات الــصحة،جمــال  يف

 .اإلجنابية واجملتمعية
 

 تدابري موجهة حنو جمتمعات الالجئني واملهاجرين -دال  
 يف أوسـاط  ألنثـى   س فيهـا تـشويه األعـضاء التناسـلية ل         سن عدد من البلدان اليت قد ميار       - ٥٠

املهــاجرين قــوانني ُتجــّرم املمارســة باعتبارهــا شــكال مــن أشــكال العنــف ضــد املــرأة وانتــهاكا    
 ويف ٢٠٠٠ ويف بلجيكـا عـام   ١٩٩٧دا عـام   هـذه القـوانني يف كنـ     ووضـعت . حلقوق اإلنسان 

قـّدم  وبـريو، تُ  البوليفاريـة   فنــزويال   مجهوريـة   ويف  . ٢٠٠٦ ويف إيطاليـا عـام       ٢٠٠٣إسبانيا عام   
 .احلماية القانونية مبوجب قانون العقوبات والقانون املدين بشأن محاية األطفال واملراهقني

ــق مبمارســة ال    - ٥١ ــانون النمــساوي املتعلّ ــرب الق ــرأة   ويعت ــف ضــد امل ــشويه األعــضاء  أن عن ت
وباملثـل،  . أن يوافـق عليـه أحـد   شكال من أشكال االعتداء البدين ال ميكـن        ميثل  التناسلية لألنثى   

ووفقا للقـانون   . األبوينحيظر التشريع السويدي املمارسة بصرف النظر عن موافقة الضحية أو           
ويف فنلنـدا، تلتـزم     .  حق الرعايـة الوالديـة     اجلنائي األملاين، تعترب موافقة األبوين إساءة الستخدام      

مبوجــب ويف هولنــدا بــدأ، .  للخطــرالــسلطات بالتــدخل عنــدما تتعــرض صــحة الطفــل أو منــاؤه
 تـشويه األعـضاء التناسـلية        ممارسـة  إزاءسياسة احلكومة اهلولندية املتعلقة بعـدم التـسامح مطلقـا           

عـن حـاالت تلــك     اإلبـالغ يةالعمـل بربوتوكـول يتطلـب مـن مــسؤويل الرعايـة الـصح      لألنثـى،  
 .(A/HRC/4/34/Add.4)اهلولندية املعنية حباالت اإلساءة إىل األطفال الوكالة  إىل ةاملمارس
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 قـوانني جتـرم    ، هـذا التقريـر    أدرجـت يف   الـيت قـّدمت معلومـات        ،وسّن عدد من البلدان    - ٥٢
ــد أو يف اخلــارج      ــصرف النظــر عمــا إذا كانــت ترتكــب يف البل يا وأســتراليا أســبان(املمارســة ب

وغانــا وكنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   (A/HRC/4/34/Add.3)وبلجيكــا والــسويد 
ــدا    ــسا وهولن ــشمالية والنم ــدا ال ــصليني   . (A/HRC/4/34/Add.4) )وأيرلن ــوظفني القن وميكــن للم

ــوعهن ضــحايا        ــل وق ــن ُيحتم ــدعم إىل م ــساعدة وال ــدمي امل ــابعني للملكــة املتحــدة تق ــكالت   لتل
 .لعالج الطيب واإلعادة إىل الوطن لتوفري ا أن يتخذوا ترتيبات هلم وميكن،ارسةاملم
لنـساء إذا مـا قلـن       لواختذت بعض الدول األعـضاء تـدابري قانونيـة ملـنح مركـز الالجـئ                 - ٥٣

 ملمارســة تــشويه األعــضاء تعرضــنبوجــود خمــاوف هلــا مــا يربرهــا بــأهنّن أنفــسهن أو بنــاهتن سي 
رب تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى بـشكل قـسري شـكال مـن أشـكال                   ويعتـ . التناسلية لألنثـى  

االضــطهاد يف نظــر الفقــه التــشريعي الكنــدي، وُيمــنح مركــز الالجــئ للنــساء والفتيــات الالئــي 
 النمـسا   أفـادت و. لديهن خماوف هلا ما يربرها بأهنّن سيتعرضن لالضطهاد بـسبب نـوع اجلـنس             

ء التناسـلية لألنثـى بـصفة صـرحية باعتبـاره سـببا يـربر               وأسبانيا أهنما ال يـدرجان تـشويه األعـضا        
 .طلب اللجوء، ولكنهما يعترفان به يف الواقع العملي

 احلكومات أدوات لضمان تلبية االحتياجـات الـصحية للمهـاجرين يف املراكـز              ووفرت - ٥٤
 ووضعت وزارة الشؤون االجتماعيـة والـصحة الفنلنديـة    .الصحية وعيادات رعاية األم والطفل 

، ونـشرت دلـيال بـشأن كيفيـة حتديـد           والعاملني يف التمـريض باملـدارس     مبادئ توجيهية لألطباء    
 والزجيـات   ،أشكال العنف املمـارس ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى                    

ممارســات العنــف اجلنــسي  والعنــف بــدعوى احلفــاظ علــى الــشرف، وغــري ذلــك مــن ،القــسرية
توصـيات بـشأن    ”ووضـعت الرابطـة الطبيـة األملانيـة         . ا احلروب والصراعات  املبكرة اليت شهدهت  

 وقـررت  ،“لتشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى  معاجلة املريضات الالئي تعّرضن يف سابق حياهتن        
وعقد نظام الـصحة العامـة اإلسـباين دورات تدريبيـة ملوظفيـه            . ٢٠٠٧وضع منهج تدرييب عام     

وتوجد لـدى اململكـة املتحـدة سـبع عيـادات           . ت بشكل أفضل  من أجل تقدمي الدعم للمهاجرا    
 النـساء   لدىاالحتياجات الصحية اخلاصة    تليب  متخصصة يف إطار نظام تأمينها الصحي الوطين        

 .والفتيات الالئي تعّرضن لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى
ألملانيــة املعلومــات ولتعزيــز تنفيــذ القــوانني املعمــول هبــا، قــّدمت األكادمييــة القــضائية ا   - ٥٥

 العنـف  بـشأن  من خالل دورات تدريبيـة متخصـصة أو عامـة           ووكالء النيابة والتدريب للقضاة   
ــشر       ــسري واالجتــار بالب ــاء الق ــى والبغ ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــرتيل وت ويف بلجيكــا، . امل

، ية لألنثـى  جمموعة الرجال والنساء املؤيدين للقضاء على تشويه األعضاء التناسل         منظمة   عقدت
. ٢٠٠٥ منظمـــة غـــري حكوميـــة دورة للمـــدربني يف أكادمييـــة الـــشرطة االحتاديـــة عـــام   وهـــي
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ذلك، مت دمج املعلومات املتعلقة بتشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى يف مجيـع الـدورات                  وبفضل
 .التدريبية األساسية

ــدابري خمتلفــة للوصــول إىل جمتمعــات املهــاجر   ودعمــت - ٥٦  حيــث ،ين احلكومــات اختــاذ ت
معاجلــة يرمــي إىل ودعمــت كنــدا تــبين هنــج متعــدد القطاعــات .  فيهــافتــرض شــيوع املمارســةُي

وقامـت  ، مبـا يف ذلـك تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى،              النـساء واألطفـال   ممارسة العنف ضـد     
.  العدالـة اجلنائيـة    أجهـزة الـصحية واالجتماعيـة و    واألجهـزة   املدارس وأماكن العمـل     بأنشطة يف   

 تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى اجلمـع بـني             االت، أمكـن لـشبكة معنيـة حبـ        ١٩٩٩ عام   ومنذ
 ،ممثلني من اجملتمعات املتضررة ومنظمـات حكوميـة وغـري حكوميـة ومقـدمي الرعايـة الـصحية                 

وتعمـل احلكومـة   .  ثقافيـة - قانونيـة وصـحية ودينيـة واجتماعيـة      نظوراتملعاجلة املمارسة من م   
على منـع ممارسـة تـشويه    ، على صعيد الواليات واألقاليم،      إدارات الصحة  األسترالية من خالل  

ات احمللية وتزويـدها باملعلومـات      األعضاء التناسلية لألنثى، مبا يف ذلك من خالل تثقيف اجملتمع         
ومــساعدة النــساء والفتيــات املتــضررات علــى تقليــل النتــائج الــصحية الــضارة واألذى ودعمهــا 
 . إىل أدىن حدالنفسي
لمهـــاجرات ورفـــع مـــستويات الـــوعي لـــديهن حبقـــوقهن، تـــدعم وبغـــرض الـــتمكني ل - ٥٧

على سبيل املثال، أنشأ جملس مدينـة       ف. احلكومات املشاريع القائمة على جهود اجملتمعات احمللية      
فريقيـات، أول  األ، بالتعاون مع املنظمة غري احلكومية املسماة منظمـة النـساء          ٢٠٠٦فيينا، عام   

، لتقـدمي املـشورة إىل النـساء بـشأن     “املـستقبل املـشرق   ”  اسـم   أُطلـق عليـه    ،مركز رعاية صحي  
 عـدد مـن منظمـات اجملتمـع املـدين      وجـه ويف بلجيكـا،  . ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 

مـن   قـصة    عـرض  خمتلفـة، مبـا يف ذلـك         وقائيةمن خالل أنشطة    اجلهود حنو الشابات املهاجرات     
 .)١٤(خالل الرسوم املتحركة

 
 الدعم الثنائي واملتعدد األطراف -هاء  

ــة لــدعم           - ٥٨ ــوارد املالي ــواء امل ــة علــى حــد س ــراف والثنائي ــددة األط ــصادر املتع ــّدمت امل ق
. ملمارســةالقــضاء علــى ا العمــل مــن أجــل  يف جمــال  ةاحلكومــات ومنظمــات اجملتمعــات املدنيــ  

ىل كيانـات األمـم املتحـدة    عدد من الدول األعضاء أهنا تقّدم متويالت أساسية وموّجهـة إ       وأفاد
أسـتراليا  (حلماية حقـوق املـرأة والفتـاة وتعزيزهـا، مبـا يف ذلـك إهنـاء ممارسـة العنـف ضـد املـرأة                         

 ).وفنلندا وكندا

__________ 
 .يف مواجهة التقاليد، بتمويل من برنامج دافين التابع للمفوضية األوروبية“ ديارياتو”قصة  )١٤( 
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ــة باملمارســة        - ٥٩ ــصحية املتعلق ــب ال ــائي اجلوان ــاون اإلمن ــن وكــاالت التع ــدد م ــاجل ع . ويع
ــة أقيمــت يف     ــترالية يف محل ــة األس ــة االحتادي ــاوســامهت احلكوم ــاع فاســو ملعاجلــة    بوركين ارتف

الناشـــئة عـــن الرتيـــف وصـــعوبة  النفاســـية الـــذي يزيـــد مـــن تفاقمـــه الوفيـــات فيـــاتالو معـــّدل
ــوالدات ــامج اخلــاص  . األعــضاء التناســلية لألنثــى النــامجني عــن تــشويه   ال ــدا الربن  ودعمــت كن

نـامج األمـم    يف جمال اإلجناب البشري الذي يرعاه بر      للبحث والتطوير والتدريب على البحوث      
املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة الــصحة العامليــة والبنــك الــدويل،   
والذي قّدم الدعم إلجراء حبوث حمـددة عـن املمارسـات اجلنـسية الـضارة، مبـا يف ذلـك دراسـة            

ــار اآللتقيــيم  ر انظــ( )١٥(تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى الــيت تتعــرض هلــا الــوالدات نتيجــة   ث
 ). أعاله٤ الفقرة أيضا
وقـدمت  . ودعمت مبادرات التعاون اإلمنـائي جهـود الـدعوة ورفـع مـستويات الـوعي               - ٦٠

التعاون اإلمنائي النمساوي الدعم لعّدة مشاريع يف هذا اجملال، مثل محلـة رفـع الـوعي يف         وكالة  
 داث تغـيري  إحـ  اليت مشلـت جمتمعـات قرويـة بكاملـها، وكـان اهلـدف منـها تـشجيع                   امشال إثيوبي 

، قـام   ٢٠٠٢ومنـذ عـام     . تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى       القـضاء علـى ممارسـة       مستدام جتـاه    
املكتــب اخلــارجي االحتــادي األملــاين بتمويــل حلقــات عمــل ومنــشورات وأنــشطة إعالميــة يف    

  املتحدة والـسودان وغانـا وغينيـا وكينيـا ومـايل           ا وتوغو ومجهورية تنـزاني   فاسو  وبوركينا اإثيوبي
تعزيز املبادرات الراميـة إىل     ”بعض املبادرات يف املشروع عرب اإلقليمي       وكان  . والنيجر واليمن 

الـذي متولـه الـوزارة االحتاديـة األملانيـة للتعـاون            “ ثـى إهناء ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية لألن       
 . احلوار مع القادة الدينينيإطارالرجال يف ، موجها حنو والتنمية

 أيـضا جهـود املنظمـات غـري احلكوميـة علـى             التعاون اإلمنـائي  ض وكاالت   ودعمت بع  - ٦١
ودعمت فنلندا جهود املنظمات غري احلكومية املبذولة ملعاجلة ممارسة تـشويه           . مستويات خمتلفة 

 .األعضاء التناسلية لألنثى يف كينيا والصومال والسودان
ه األعـضاء التناسـلية لألنثـى،       فريق عامل تابع للماحنني معين مبمارسـة تـشوي        وقد أُنشئ    -٦٢
 واسـتهدف حتقيـق    الدول األعضاء وكيانات األمـم املتحـدة والوكـاالت اإلمنائيـة الثنائيـة،               يضم

ترأســت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  ، ٢٠٠١منــذ عــام و. تــرابط وتنــسيق األنــشطةتعزيــز 
 ويعمـل الفريـق     .ات بـاطراد عـرب الـسنو      اتسع نطاقه ، الذي    املذكور الفريق العامل  )فاليونيسي(

 إطار مشترك يرتبط ببيان األمم املتحـدة املـشترك بـشأن ممارسـة تـشويه                صقل إعداد حاليا على   
 .األعضاء التناسلية لألنثى

__________ 
 )١٥( http://www.who.int/reproductive-health/fgm/index.html. 
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على الرغم من الدعم الدويل املقدم مـن خـالل املـساعدة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف        و - ٦٣
ــضررة،   ــدان املت ــل   إىل البل ــا أن التموي ــذ    الحظــت نيجريي ــا لتنفي ــيس كافي ــائي ل احلكــومي والثن

ــى      ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــى ممارســة ت ــة إىل القــضاء عل ــشاريع اهلادف ــسنوات و. امل يف ال
. االيـدز /معاجلـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية     إىل الـدعم  قـدر كـبري مـن      األخرية، أعيد توجيـه     

نــه يف الوقــت الــذي أفريقيــا دية أل الــيت أجرهتــا اللجنــة االقتــصاالدراســات امليدانيــةأيــضا وتــبني 
ه األعــضاء التناســلية لألنثــى، تواصــل فيــه البلــدان اختــاذ إجــراءات للقــضاء علــى ممارســة تــشوي  

 .املخصصة لذلك غري كافيةتزال امليزانيات  ال
 

 االستنتاجات والتوصيات -سابعا  
األمـم   الـشراكات بـني احلكومـات وكيانـات     أدتخالل العقـود الثالثـة األخـرية،        - ٦٤

املبذولـة جتـاه   إىل تعزيز الوعي، وترسيخ اجلهود املتحدة واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة   
بأهنــا  فهـم أكـرب للممارسـة    وأصـبح هنــاك . إهنـاء ممارسـة تـشويه األعــضاء التناسـلية لألنثـى     

ويف الوقـت نفـسه     . لـصحية الـضارة    باإلضـافة إىل آثارهـا ا      ،انتهاكا حلقوق اإلنسان  تشكل  
انتشار هذه املمارسة عاليا بسبب الضغوط داخل اجملتمعات للتوافق مع األعـراف            يزال   ال

مارسة تـشويه األعـضاء     ملسر اليت تفهم اآلثار الضارة      األوال تزال   . والتوقعات االجتماعية 
 .  بسبب املعايري التقليدية الضارة السائدةهلاالتناسلية لألنثى تعرض بناهتا 

هنـاء ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى، مبـا يف               اختذت إجراءات كـثرية إل    و - ٦٥
اإلصالحات القانونيـة؛ ووضـع الـسياسات واالسـتراتيجيات وخطـط العمـل؛             إجراء  ذلك  

وغريهــم مــن الفئــات املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون، وتــدريب مــوظفي الرعايــة الــصحية و
 مــن الــصعيدين كــلاملهنيــة ذات الــصلة؛ ومحــالت الــدعوة ورفــع مــستويات الــوعي علــى  

اع الـرأي،   صـنّ مـن   ة  زالبـار التجارب الواعـدة املـشاركة الكـبرية        ومن بني   . الوطين واحمللي 
األنــشطة الوقائيــة ســتراتيجيات والوالقــادة اجملتمعــيني والــدينيني، والرجــال والــشباب يف ا 

 .تستهدف اجملتمعات بكاملهاووضع هنوج 
 وجــود سياســات وتــشريعات ددت يف هــذا الــصدد عــدمومــن التحــديات الــيت ُحــ - ٦٦

فر الوعي وااللتـزام الكـافيني؛ والتـشبث باملعـايري الـيت تـشجع اسـتمرار                اوعدم تو  لإلنفاذ،
املـوارد  ضـآلة  حـرز مـن تقـدم؛ و   سري رصـد مـا يُ  يـ لتالالزمة فر البيانات   ااملمارسة؛ وعدم تو  

 .الالزمة الستدامة الربامج
 اجليـدة يف نطـاق اجلهـود الوطنيـة       وُحدد عدد من الدروس املـستفادة واملمارسـات        - ٦٧

وينبغـي مـنح املزيـد مـن     . واإلقليمية املبذولة إلهناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى   
 .الدعم هلذه اجلهود وحماكاهتا، كلما تسىن ذلك
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وينبغــي أن تــسترشد مجيــع الــسياسات والــربامج اهلادفــة إىل إهنــاء ممارســة تــشويه      - ٦٨
مبوجـب  وااللتزامـات املترتبـة     . لألنثى بنهج يقوم علـى حقـوق اإلنـسان        األعضاء التناسلية   

اتفاقات القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفـل، باإلضـافة إىل               
اتفاقيات وصكوك حقوق اإلنسان األخرى، مبا فيها تلك املربمة على املـستوى اإلقليمـي،              

فريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب بـشأن حقـوق املـرأة            مثل الربوتوكول امللحق بامليثاق األ    
 .يف أفريقيا يتعني تنفيذها تنفيذا تاما

وينبغي وضع قوانني حلظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وجترميها، مبا يف             - ٦٩
وعلى احلكومات  . كما ينبغي تعزيز إنفاذ التشريعات    . ذلك توفري العالج الطيب لضحاياها    

ومــن . ع التــزام العنايــة الواجبــة، والعمــل علــى مقاضــاة املــرتكبني ومعاقبتــهم التــصرف، مــ
 النيابــة واملــسؤولني القــانونيني والقــضائيني    ءالــضروري تــدريب أفــراد الــشرطة ووكــال    

 .مكنوا من إنفاذ القوانني الوطنيةليت
اد ومثة حاجة إىل وضع استراتيجيات شاملة ترمي إىل إجيـاد الـوعي املعـزز بـني أفـر                  - ٧٠

اجملتمعــات واألســر واجلمهــور بــصفة عامــة، حبقــوق الفتــاة، وهتيئــة بيئــة متكِّــن الفتيــات مــن 
وجيــب محايــة الفتيــات واُألســر الــيت نبــذت تلــك املمارســة مــن         . ممارســة هــذه احلقــوق  

 .اجملتمعي التحرش
إن املداخالت احملددة األهداف الرامية إىل إهناء ممارسة تـشويه األعـضاء التناسـلية               - ٧١

لألنثى ال ميكن أن حتقق كامل إمكاناهتا إال يف سياق جهـود عامـة معـززة تـستهدف حتقيـق                    
ــتمكني للمــرأة   ــز   . املــساواة بــني اجلنــسني وال ــذل وتعزي وينبغــي للحكومــات أن تواصــل ب

جهودها من أجل التنفيذ الكامل لاللتزامات اليت قطعـت يف منـهاج عمـل بـيجني، ونتـائج                  
الثة والعشرين والسابعة والعشرين للجمعية العامة، وقمة األلفية، الدورتني االستثنائيتني الث
، واجلهد املبـذول لتحقيـق الغايـات احملـددة يف األهـداف             ٢٠٠٥ومؤمتر القمة العاملي لعام     

 .اإلمنائية لأللفية
ومن املسائل ذات األمهيـة احلامسـة يف الـتمكني للنـساء والفتيـات وجمتمعـاهتن، مـن                   - ٧٢

ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى، حتـسني إمكانيـات حـصوهلن                أجل القضاء علـى     
ومثــة حاجــة إىل مواصــلة تعزيــز مــستويات تعلــيم املــرأة   . علــى التعلــيم والرعايــة الــصحية 

ة احتياجــات النــساء والفتيــات، والفتــاة، وقــدرات نظــم الرعايــة الــصحية، مــن أجــل تلبيــ  
 .ا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيةيتالءم مع األهداف املتفق عليها دوليا، مب مبا
ــه االهتمــام إىل خمتلــف أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك الوكــاالت      - ٧٣ وينبغــي توجي

احلكومية وقادة اجملتمع املدين والقادة اجملتمعون، يف برامج رفع الوعي والتدريب من أجـل           
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. اء تلك املمارسـة بناء القدرات الالزمة جلهود الدعوة ورفع مستويات الوعي بضرورة إلغ  
وينبغي أيضا أن ُتوّجه برامج رفـع مـستويات الـوعي والتـدريب حنـو املمارسـني الـصحيني،              

 .والعاملني االجتماعيني واملدرسني، وغريهم من املهنيني ذوي الصلة
وينبغي إشراك القادة الدينيني يف احلمالت اليت تـتم علـى النطـاق اجملتمعـي بكاملـه         - ٧٤

ــز الفهــم   ــيس هلــا أســاس يف     بغــرض تعزي ــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى ل ــأن ممارســة ت ب
ومن الضروري توجيه االهتمام حنو الرجال واألوالد يف برامج املساواة . املعتقدات الدينية

بني اجلنسني والتمكني للمرأة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولـة إلهنـاء ممارسـة تـشويه األعـضاء                  
 الشباب على التواصل مع أقـراهنم والتـأثري فـيهم، داخـل             وينبغي تشجيع  .التناسلية لألنثى 

 .وخارج البيئات املدرسية
ويــتعني علــى احلكومــات، واألطــراف املــؤثرة يف اجملتمــع املــدين، وكيانــات األمــم     - ٧٥

ــة         ــات احمللي ــع اجملتمع ــة م ــة شــراكات اســتراتيجية كــي تعمــل بفعالي املتحــدة مواصــلة إقام
 .ضاء التناسلية لألنثىاملتضررة على إهناء تشويه األع

ومن الضروري القيام، بالتعاون مع اجملتمعات، بإجياد البدائل املناسـبة، مثـل اتبـاع               - ٧٦
طقوس بديلة لالحتفال ببلوغ مرحلة عمرية جديدة وتأمني مصادر بديلة للدخل ملن كانوا 

ن املمارسـة   وينبغي إنـشاء منـازل آمنـة حلمايـة الفتيـات مـ            . ميتهنون اخلتان وميارسونه سابقا   
 .وتوفري الفرصة هلن ملواصلة تعليمهن

 االقتـصادية   -كما ينبغـي إجـراء حبـوث عمليـة املنحـى بـشأن األبعـاد االجتماعيـة                   - ٧٧
ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، مبا يف ذلك األسـباب الـيت تـدعو النـساء، فـضال           

لـضارة، بغـرض االسترشـاد هبـا يف     عن الرجال، إىل تأييد املمارسة، على الرغم من آثارها ا     
 . وجيب تعزيز مجع البيانات بشكل كبري. السياسات والربامج

وللحفاظ على مـا أُجنـز مـن أوجـه تقـدم، ينبغـي تـوفري املـوارد الكافيـة واملـستدامة                       - ٧٨
جلميع أصحاب املصلحة العاملني من أجل القضاء على ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية                

ذلك الـوزارات احلكوميـة ذات الـصلة وكيانـات األمـم املتحـدة ومنظمـات                يف   لألنثى، مبا 
 .وشبكات اجملتمع املدين الوطنية واإلقليمية

 


