
استعراض تارخيي
من وجهة نظر إسالمية، فإن ختان اإلناث مل َيِرد ذكُره يف القرآن، ومل يثبت 
أنه واجب لدى املصادر املقبولة للرشيعة اإلسالمية، وهي احلديث الرشيف 

والسنة النبوية املطهرة.

ويستمد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جذوره من مصادر خمتلفة، فقد 
ويف  القدماء،  املرصيون  عام،  آالف  مخسة  قبل  املثال،  سبيل  عىل  مارسه، 
القرن التاسع عرش كانت بعض البلدان يف أوروبا متارس بعضًا من أشكال 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، أما يف الرشق األوسط ويف أفريقيا، فإن 
جذور تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تعود إىل قرون معدودة يف بعض 
البلدان، كام أن البعض اآلخر من البلدان مل يبدأ يف ممارسة تشويه األعضاء 
إال يف  مثاًل،  اليمن،  إىل  يدخل  فلم  منذ فرتة وجيزة،  إال  التناسلية لإلناث 
التي تنترش  القرن األفريقي  نتيجة االختالط مع جمتمعات  القرن العرشين 

فيها ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف املجتمعات املحلية.

حقائق عن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
مقدمة 1

فه منظمة الصحة  رغم مرور ما يزيد عىل 25 عامًا من اجلهود احلثيثة التي تستهدف التخلص من هذه املامرسات، فإن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والذي تعرِّ
العاملية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة صندوق األمم املتحدة للسكان بأنه “االستئصال اجلزئي أو التام لألعضاء التناسلية الظاهرة لألنثى، أو أية إصابة أو إيذاء 
لألعضاء التناسلية لألنثى يف سياق أسباب ثقافية أو أسباب غري عالجية” اليزال تقليدًا راسخ اجلذور يف أكثر من 28 بلدًا يف أفريقيا، ويف بعض البلدان يف آسيا 
ويف الرشق األوسط. ويف الوقت احلارض يقدر أن 100-140 مليون فتاة قد خضعت هلذا التشويه، كام أنه يتم يف الوقت احلارض كل عام إجراء ذلك التشويه لدى 

3 ماليني فتاة دون سن 15 من العمر.
وقد تم االعرتاف عىل الصعيد الدويل بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل أنه انتهاك حلقوق اإلنسان لدى الفتيات ولدى النساء، وأنه يعكس عدم املساواة العميق 
اجلذور بني اجلنسني، وأن يمثل شكاًل من أشكال التمييز ضد املرأة؛ ويغلب أن يطبق تشويه األعضاء التناسلية عىل الفتيات القارصات، وهو بالتايل انتهاك حلقوق 
األطفال، وإضافة إىل ذلك فإن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث انتهاك رصيح حلق اإلنسان األفراد بالتمتع بالصحة وباألمان وبسالمة اجلسد، وباحلق يف 

التحرر من التعذيب ومن املعاناة، ومن املعاملة املجردة من اإلنسانية ومن الكرامة، وباحلق يف العيش بمنأى من اإلجراءات التي تودي هبم إىل املوت.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف إقليم شرق 
املتوسط

التزال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث منترشة عىل نطاق واسع يف 
املتوسط يف كل من: جيبويت، ومرص، والصومال، والسودان،  إقليم رشق 
98% يف الصومال2، اليمن. ويبلغ معدل االنتشار  انتشار كبري نسبيًا يف   مع 
و93% يف جيبويت1، و91% يف مرص3، و90% يف السودان1، و30% يف اليمن4.

لإلناث  التناسلية  األعضاء  لتشويه  السلبية  الصحية  التأثريات  أن  ورغم 
إضفاء  يف  ازديادًا  توضح  الدراسات  أن  باخلطر  ينذر  مما  فإنه  معروفة 
عىل  مرص،  ففي  لإلناث.  التناسلية  األعضاء  تشويه  عىل  الطبية  املامرسات 
إيتاء  عىل  القائمني  ملنع  العاملية  االسرتاتيجية  إقرار  رغم  فإنه  املثال،  سبيل 
ورغم  لإلناث5،  التناسلية  األعضاء  تشويه  إجراء  من  الصحية  الرعاية 
حقيقة أن التغطية بخدمات الرعاية السابقة للوالدة تفوق املعدل املتوسط 
يف اإلقليم، فإن 72% من عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يقوم هبا 
الصحية ملامرسة  املهن  أرباب  ج  يروِّ السودان،  الصحية6. ويف  املهن  أرباب 
عليه  يطلقون  بام  متخصصة  عيادات  يف  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه 
األعضاء  تشويه  فيه  يتم  الذي  املتوسط  العمر  أن  كام  الرشعي”،  “اخلتان 
التناسلية لإلناث آخذ يف التناقص، حتى وصل إىل 5 سنوات، أو حتى إىل 

أقل من ذلك7.

التأثريات الصحية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
واسعة  استباقية  دراسة8  أول   2006 عام  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أجرت 
وعىل  األمهات  عىل  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  آثار  حول  النطاق 

م احملَرز َصوب بلوغ اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط. إنقاذ حياة األمهات واألطفال: تسريع وترية التقدُّ

أعدت صفحة احلقائق هذه بتصرف من معلومات حمدثة حول أعمال منظمة الصحة العاملية حول تشويه  1
األعضاء التناسلية لإلناث: تقرير مرحلي، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011

منظمة اليونيسيف، رصد حالة األطفال واملرأة جمموعة املؤشرات املتعددة، 2006. 2
الزنايت. ف، وواي. أ، املسح الصحي والدميوغرايف املصري، القاهرة، مصر، وزارة الصحة، الزنايت وزمالؤه،  3

ومنظمة ماكرو الدولية، 2009.
وزارة الصحة العامة والسكان، بابفام، اليونيسيف، اليمن، رصد حالة األطفال واملرأة، مسح جملموعة مؤشرات  4

متعددة، 2006.
منظمات متعددة )الربنامج املشرتك لألمم املتحدة ملكافحة اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق  5

 األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للمرأة ، ومنظمة الصحة 
)تابع...(

العاملية، واالحتاد الدويل ألطباء التوليد وأمراض النساء، واجمللس الدويل للتمريض، واملنظمة الدولية للهجرة، 
واجلمعية العاملية للطبيبات، واالحتاد الدويل للمعاجلني الفيزيائيني، واالحتاد العاملي للمرأة(: اإلسرتاتيجية العاملية 
ملنع القائمني على إيتاء الرعاية الصحية من إجراء عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، جنيف، منظمة 

الصحة العاملية، 2010.
منظمة اليونيسيف، تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث، املسح الصحي والدميوغرايف املصري، 2008،  6

تعقب تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث، 2012.
قطع األعضاء التناسلية لإلناث، وزارة الصحة واخلدمات الصحية األمريكية، مكتب صحة املرأة، 2009. 7
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والنتائج التوليدية، دراسة استباقية تعاونية أجرهتا منظمة الصحة العاملية يف  8

ستة بلدان أفريقية، جملة النسيت، 2006، 367: 1841-1835.

• يساهم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 	
مساهمة مباشرة يف وفيات األمهات واألطفال 

واملراضة عندهم
• إنه ممارسة تقليدية ضارة مل يثبت أنها 	

واجب ديين إسالمي
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واآلن علينا أن نتخلص من تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث

لتشويه  خضعن  الاليت  النساء  أن  الدراسة  تلك  وأوضحت  ولداهنن، 
النساء  من  ضارة  بنتائج  لإلصابة  تعرضًا  أكثر  لدهين،  التناسلية  األعضاء 
التناسلية لدهين، كام أن خطر اإلصابة  اللوايت مل خيضعن لتشويه األعضاء 

بتلك النتائج الضارة يزداد بازدياد شدة تشويه األعضاء التناسلية لدهين.

تشويه األعضاء لإلناث ليس له منفعة صحية، وال 
يسبب إال أضرارًا صحية

ليس لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث أي نفع يعود عليهن، وهو باملقابل 
استئصال  يتضمن  إذ  متعددة،  بطرق  وبالنساء  بالفتيات  الرضر  يلحق 
وإتالف نسيج سوي وصحي من األعضاء التناسلية لألنثى، ويعرقل القيام 

بالوظائف الطبيعية ألجسام الفتيات وللنساء.

مضاعفات حتدث فورًا
األعضاء  تشويه  بعد  فورًا  حتدث  التي  العواقب  أكثر  مها  والنزف  األمل  إن 
تشويه  ألن  ونظرًا  الشيوع،  حيث  من  أشكاله  بكافة  لإلناث  التناسلية 
األمل  فإن  ختدير،  دون  األحيان  غالب  يف  يتم  لإلناث  التناسلية  األعضاء 
والرضح قد يسببان حالة من الصدمة الرسيرية )اإلكلينيكية(، كام أن النزف 
الدم. وباإلضافة إىل ذلك  إيقافه مما يؤدي لفقر  قد يصبح غزيرًا ويصعب 
التناسلية لإلناث  إذا أجري تشويه األعضاء  العدوى شائعة، والسيَّام  فإن 
يف ظروف تفتقر إىل النظافة، أو إذا استخدمت فيها أدوات غري معقمة؛ وقد 
تؤدي حاالت العدوى الشديدة إىل إنتان دم مميت أو كزاز يفيض إىل املوت. 
عند  احلدوث، والسيَّام  الكثرية  املضاعفات  ُيَعد من  البول  انحباس  إن  ثم 

إجراء خياطة عىل اجللد فوق اإلحليل.

مضاعفات طويلة األمد
وخراجات،  مؤملة،  كيسات  حدوث  األمد  طويلة  املضاعفات  تشمل 
وعدوى متكررة يف املثانة ويف املسالك البولية، والعقم، وتراكم دم احليض 
يف املهبل، كام أن تشكل الندبات قد يسبب بدوره بعض املشكالت خالل 
توليدية،  بمضاعفات  لإلصابة  متزايد  خطر  أيضًا  وهناك  التالية؛  احلمول 
مثل رضورة إجراء العملية القيرصية، وحدوث النزف تلو الوالدة، وطول 
مدة املكث يف املستشفى، واحلاجة إىل إنعاش املولود، وموت اجلنني داخل 

الرحم، وموت الوليد يف أيام حياته األوىل، ونقص وزن الوليد.

وعندما يؤدي تشويه األعضاء التناسلية إىل إغالق أو تضييق فتحة املهبل، 
بعض  ويف  والوالدة؛  اجلامع  لتسهيل  الفتحة  لشق  ماسة  احلاجة  تصبح 
يعرض  مما  الوالدة،  بعد  منها  عدة،  مرات  املهبل  خياطة  يتكرر  األحيان 
املرأة إىل إجراء عمليات متكررة لفتح املهبل وإلغالقه، مما يزيد من املخاطر 

الفورية واملخاطر الطويلة األمد أكثر فأكثر.

يصيب  الذي  الرضر  من  بسيطًا  جزءًا  إال  ليست  اجلسدية  العواقب  إن 
فهناك  لإلناث؛  التناسلية  األعضاء  تشويه  من  معاناهتا  يف  املرأة  أو  الفتاة 
يسببها  قد  التي  اجلسدية  والنفسية  النفسية  االضطرابات  من  واسع  طيف 
املتكررة،  الليلية  بينها األرق، والكوابيس  التناسلية، ومن  تشويه األعضاء 
االزدياد  بالعكس،  أو  الوزن،  فقدان  الشهية،  )فقدان  األكل  واضطرابات 
اهللع، وصعوبات  املزاج، وهجامت  الوزن( وتقلب  الشهية ويف  املفرط يف 

يف الرتكيز ويف التعلم.

وقد هنمل يف غالب األحيان اجلوانب الطبية والنفسية التي تنجم عن تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث وتأثرياهتا عىل تعليم الفتيات، أو غياهبن، ونقص 

الرتكيز لدهين، ونقص أدائهن التعليمي، وفقداهنن لالهتامم.

التخلص من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
احلكومية  والوطنية،  الدولية  والوكاالت  املنظامت  من  الكثري  أسس  لقد 
التناسلية  األعضاء  تشويه  ممارسة  من  للتخلص  براجمًا  احلكومية،  وغري 
املنظامت  هذه  تتبعها  التي  املختلفة  االسرتاتيجيات  وترتاوح  لإلناث؛ 
والوكاالت من التثقيف لعامة الناس، واستنهاض القادة الدينيني، والقيام 
بحمالت تثقيفية، والتشجيع عىل اتباع طرق بديلة وطقوس حماكية حتافظ 
عىل املكونات الرمزية واالحتفالية لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وتزيد 
طوياًل  الطريق  واليزال  الصحية.  واخلدمات  الصحي  التثقيف  إتاحة  من 
التناسلية  أمامنا لتحقيق تقدم واضح يف خفض معدالت تشويه األعضاء 

لإلناث، وخفض املخاطر الصحية التي تتهدد النساء والفتيات والولدان.

م احملَرز َصوب بلوغ اهلدف 4 واهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط. إنقاذ حياة األمهات واألطفال: تسريع وترية التقدُّ
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الشكل 1. معدالت انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بني النساء بعمر 15-49 عامًا يف إقليم رشق املتوسط )%(.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جرمية وانتهاك حلقوق 
اإلنسان.

لنعمل اآلن على:
• إنفاذ العمل بالتشريعات الالزمة للتخلص من تشويه األعضاء 	

التناسلية لإلناث
• تثقيف الناس حول اآلثار الصحية لتشويه األعضاء التناسلية 	

لإلناث على النساء والفتيات والولدان
• إنشاء برامج إعالمية تهدف للتخلص من ممارسة تشويه األعضاء 	

التناسلية لإلناث
• استنهاض املؤسسات الدينية لتثقيف الناس حول املفاهيم 	

اخلاطئة واملعتقدات املغلوطة حول ممارسة تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث
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