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 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  
  

  تقرير من األمانة
  
 
ميع إجراءات اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسـلية         يشمل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ج       -١

وهذا التـشويه ال يعـود بمنـافع        . األنثوية، أو أي إصابة تُلحق باألجهزة التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية          
فهو ينطوي على إزالة أو إتالف أنسجة تناسلية أنثويـة          . صحية، بل يلحق الضرر بالفتيات والنساء بعدة طرق       

ولهذه الممارسة عواقب كثيـرة     . ية وعادية، فيتداخل بالتالي مع الوظيفة الطبيعية ألجسام الفتيات والنساء         صح
بين فورية وطويلة األجل، ومنها ازدياد احتماالت المراضة لدى األمهات، وارتفاع معدل وفيات المواليد في                ما

  .ارسةالفترة المحيطة بالوالدة عند النساء الالئي يخضعن لهذه المم
  
 مليون فتاة وامرأة قد تعرضن في أنحـاء         ١٤٠ مليون و  ١٠٠وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين          -٢

 ماليين فتاة وامـرأة فـي أفريقيـا         ٣ وأن نحو    ٢ للنمط األول أو الثاني أو الثالث من هذه اإلجراءات،         ١العالم
 بلـداً   ٢٨لية األنثوية موضع توثيـق فـي        وكان تشويه األعضاء التناس   . يتعرضن ألحد هذه األنماط في السنة     

وهذا التشويه يمارس بشكل أو بآخر في عدة بلدان أخـرى           . أفريقياً وفي عدة بلدان من آسيا والشرق األوسط       
وبالرغم من عدم توافر بيانات عن مدى       . أيضاً ولدى بعض المجموعات العرقية في أمريكا الوسطى والجنوبية        

    نات على أن أعداداً متزايدة من الفتيات والنساء ممن يعشن خـارج مـواطنهن              انتشار هذه الممارسة، هناك بي
األصلية قد تعرضن أو يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية في البلد المضيف، حتى فـي أمريكـا الـشمالية                  

  .وأوروبا الغربية
  
المحلية والوطنيـة   العقود الثالثة الماضية ضاعفت األطراف الفاعلة       أو  وعلى مدى العقدين الماضيين       -٣

والدولية جهودها إلى حد ملحوظ للتخلص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، فأحرزت تقدماً علـى عـدة                 
فقد أصبحت هذه الممارسة تُعتبر على الصعيد الدولي انتهاكاً لحقوق اإلنسان، ووضعت بلدان كثيـرة               . هاتبج

وأسهمت نتائج  . ة تقلل على ما يبدو من تأييدها لها       وأصبحت عدة مجتمعات محلي   . سياسات وتشريعات لحظرها  
البحوث في زيادة المعرفة بهذه الممارسة وبأسباب استمرارها، كما أسهمت في زيادة الخبرة بالتدخالت التـي                

 بإمكانية التقليل إلى حد كبير من انتشار تـشويه         يوحيوأسفرت المناصرة الدولية عن زخم      . تؤدي إلى هجرها  
  .سلية األنثوية في غضون جيل واحداألعضاء التنا

                                                           
 سنوات فأكثر قـد تعرضـن لهـذه    ١٠ مليون فتاة وامرأة عمرهن ٩٢ تفيد بأن هذه األرقام مستنبطة من تقديرات   ١

 .الممارسة في أفريقيا
استئصال البظر : استئصال القلفة مع استئصال البظر جزئياً أو كلياً أو بدون استئصاله؛ والنمط الثاني: النمط األول   ٢

االستئـصال الجزئـي أو الكلـي       : الهما؛ والنمط الثالث  مع استئصال الشفرين الصغيرين جزئياً أو كلياً أو بدون استئص         
 ).التبتيك(تضييق فوهة المهبل / لألعضاء التناسلية الخارجية وتقطيب
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 بـشأن ضـرر     ١٠-٤٧ج ص ع  ، قرارها   ١٩٩٤، المعقودة في عام     وبعد أن أصدرت جمعية الصحة      -٤
على صحة النساء واألطفال، زادت األمانـة       ) بما فيها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية     (الممارسات التقليدية   

واشتمل هذا الدعم على إعـداد وتوزيـع        . ة ومعالجة عواقبها  دعمها التقني للدول األعضاء لمنع هذه الممارس      
سلسلة من الوثائق اإلرشادية عن كيفية الحيلولة دون حدوث المضاعفات الصحية وكيفية تدبر أمورها، لكـي                

  .تدرج في التدريب على السياسات والبرامج والتدريب السابق للخدمة
  
لدان أفريقية عن العقابيل التوليديـة الناجمـة عـن    وأجرت منظمة الصحة العالمية دراسات في ستة ب         -٥

أكثر ممن لم   (تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، بينت نتائجها أن النساء الالئي تعرضن لهذه الممارسة عرضة              
لمضاعفات الوالدة بسبب اللجوء إلى القيصرية، والنزف بعد الوالدة، وبضع الفرج،           ) يتعرضن لهذه الممارسة  

أكثر (هذا فضالً عن أن مواليد النساء الالئي تعرضن لهذه الممارسة عرضة            .  البقاء في المستشفى   وطول مدة 
الحتمال الوفاة أثناء الوالدة أو أنهم يحتاجون إلـى اإلنعـاش فـور             ) من مواليد النساء الالئي لم يتعرضن لها      

  .الوالدة
  
عضاء التناسلية األنثوية، ويتضمن هذا الدعم      وتقدم المنظمة دعماً مستمراً للبحوث المتعلقة بتشويه األ         -٦

وتقديرات  ،إعداد تقديرات عن كيفية نقل التدخالت التي نجحت في مجتمعات محلية إلى مجتمعات محلية أخرى
 تُسهم في مواصلة هذه الممارسة وعناصر تُسهم في هجرها، وعن دور االنطباعات عن جنسانية               للعناصر التي 

وتعتزم األمانة إجراء تقييم على مدى السنوات القليلـة المقبلـة للتكـاليف             . لممارسةالمرأة في استمرار هذه ا    
 سواء التكاليف الطبية الفورية أو التكاليف الطويلة        -االقتصادية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية        

يضاً لما للتدابير القانونية مـن      وستجري المنظمة تقييماً أ   .  وللعواقب النفسانية  -األجل التي تقتضيها المراضة     
ومن المعتزم أيضاً أن تفتح المنظمة موقعاً على اإلنترنت وأن تعد وسائل سـمعية وبـصرية لتـدريب                  . آثار

المهنيين الصحيين على الحيلولة دون تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كلما أمكنهم ذلـك، وعلـى المعالجـة                 
  .لنساء والفتيات والرضع حديثي الوالدةالناجعة للعواقب الصحية الضارة با

  
وعمدت جميع المكاتب اإلقليمية في األقاليم التي تسود فيها هذه الممارسة إلى تنفيذ أنشطة للـتخلص                  -٧

ودعت فيـه دولهـا      AFR/RC39/R9، عندما أصدرت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا قرارها        ١٩٨٩ومنذ عام   . منها
الستراتيجيات الكفيلة بالتخلص من ختان البنات، قدم المكتب اإلقليمي ألفريقيا          األعضاء إلى إقرار السياسات وا    

دعمه لبرامج دوله األعضاء الرامية إلى التخلص من هذه الممارسة وفقاً للخطة اإلقليمية للتعجيل بالتخلص من                
المكتـب  آسيا فإن   أما في جنوب شرق     . تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في أفريقيا، وهي خطة لعشرين سنة         

اإلقليمي هناك يتعاون مع وزارة الصحة في إندونيسيا ألنها أعربت عن قلقها مـن ازديـاد انتـشار تـشويه                    
األعضاء التناسلية األنثوية على يد مهنيين صحيين وثارت في أوروبا مخاوف من انتشار تـشويه األعـضاء                 

ف المكتب اإلقليمي هناك على تقـديم اإلرشـادات         التناسلية األنثوية بين مجموعات من المهاجرين، ولذلك يعك       
وأصـدر  . لدوله األعضاء عن الرعاية الصحية والقوانين الصادرة بشأن تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة             
  .المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط دالئل إرشادية بشأن التخلص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  
ل التقدم بطيئاً صوب تحقيق تراجع كبير عن هذه الممارسـة، إذ يبـدو أن               وبالرغم من كل ذلك مازا      -٨

االتجاه أصبح يتزايد في بعض البلدان صوب االستعانة بمهنيين صحيين لتشويه األعضاء التناسلية األنثويـة،               
وبناء على ذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى تعزيز اإلجـراءات          . وهذا التطور مثير للقلق على وجه الخصوص      

  .وااللتزامات والموارد من أجل بلوغ مرمى التخلص من هذه الممارسة في غضون جيل واحد
  
ولذلك تنسق المنظمة األعمال الالزمة لتنقيح البيان المشترك بينها وبين صندوق األمم المتحدة للسكان                -٩

وطيد االلتزام الـدولي     بشأن مسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وت       ١٩٩٧ والصادر في عام     ،واليونيسيف
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والقصد من هذا التنقيح أن يعبر ذلـك البيـان المـشترك بـين              . بالنضال من أجل التخلص من هذه الممارسة      
الوكاالت عن البينات الجديدة، وأن يشمل الدروس المستفادة على مدى العقد الماضـي، وأن يبـرز االعتبـار                  

ق اإلنسان ومن أبعاد قانونية، وأن يلخص أيـضاً نتـائج           المتزايد لما في هذه المشكلة من جوانب تتعلق بحقو        
البحوث التي ُأجريت مؤخراً عن انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وعـن أسـباب اسـتمرار هـذه                  

مـن  الممارسة، وعن آثارها المضرة بصحة النساء والفتيات واألطفال حديثي الـوالدة، وأن يبـين سلـسلة                 
وستصدر الصيغة الجديدة لهـذا البيـان المـشترك بعـد           . اإلجراءات المطلوبة من مختلف األطراف الفاعلة     

وقد أعلنت ثماني هيئـات تابعـة لألمـم         . مشاورات كثيفة مع مختلف الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين       
 الالجئـين، واللجنـة     لشؤوندة السامية   اليونيسيف، ومفوضية األمم المتح   (المتحدة موافقتها على توقيع البيان      

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحـدة للـسكان،               
 وبرنامج األمم المتحدة    اإلنسانوصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق           

  ).حة األيدزالمشترك لمكاف
  

   التنفيذياإلجراء المطلوب من المجلس
  

  :المجلس مدعو إلى أن ينظر في مشروع القرار التالي  -١٠
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الحادية والستين بإصدار القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  شويه األعضاء التناسلية األنثوية؛بعد النظر في التقرير المقدم عن ت  
  

:  بشأن صحة األم والطفـل وتنظـيم األسـرة         ١٠-٤٧ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
  الممارسات التقليدية الضارة بصحة النساء واألطفال؛

  
االلتزامات الواردة في إعالن ومنهاج عمل بيجين       وإذ تؤكد من جديد على المرامي و        

، وبرنـامج عمـل     )١٩٩٥بيجـين،   (الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة        
واالستعراضين اللذين ُأجريا بعـد خمـس       ) ١٩٩٤القاهرة،  (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية     

الن األمم المتحدة بشأن األلفية      سنوات من الثاني، وإع    ١٠سنوات من أول هذين المؤتمرين و     
، وااللتزامات المتخذة بشأن الفتيات الصغيرات في الدورة االستثنائية للجمعية العامـة            ٢٠٠٠

 بـشأن   ٦٠/١، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       )٢٠٠٢(لألمم المتحدة المعنية باألطفال     
  ؛٢٠٠٥البيان الختامي للقمة العالمية لعام 

  
                                                           

 .١٢٢/١٥م تالوثيقة    ١
إلـى   لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنـسبة  ١ إضافة ١٢٢/١٥م تانظر الوثيقة    ٢

 .األمانة
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، واتفاقية القضاء على    )١٩٧٦(لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية      اوإذ تؤكد أن      
والميثاق األفريقي  ،  )١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل    ، و )١٩٧٩(جميع أشكال التمييز ضد المرأة      

واإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيـا         ،  )١٩٩٠(لحقوق الطفل ورفاهه    
قوياً في توطيد اإلطار القانوني لحمايـة وتـشجيع الحقـوق           ، تشكل جميعاً إسهاماً     )٢٠٠٤(

  اإلنسانية للفتيات والنساء، بما فيها حقهن في بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن؛
  

قر فـي مـابوتو فـي       وإذ تقر ببدء نفاذ بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا، الذي أُ          
والذي شكل معلماً بـارزاً      للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والناس،       ٢٠٠٣يوليو  / تموز ١١

  على طريق هجر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
  

 ١ الصادر عن لجنة األمم المتحدة لمركـز المـرأة  ٥١/٢وإذ تشير أيضاً إلى القرار        
  ؛)٢٠٠٧مارس / آذار(بشأن إنهاء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

  
 األنثوية يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان للفتيـات    وإذ تقر بأن تشويه األعضاء التناسلية       
  والنساء؛

  
وإذ تالحظ أن هذه الممارسة، بالرغم من البينات على تراجعها، مازالت منتشرة في               

ـ   فتاة و  مليون   ١٤٠ مليون و  ١٠٠بعض أنحاء العالم، وأن ما يتراوح بين          نامرأة قد تعرض
  نة يحتمل أن يتعرضن لها؛امرأة أخرى في السفتاة و وأن ثالثة ماليين لها،

  
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الصحية الوخيمة لتشويه األعـضاء التناسـلية               

األنثوية، وإزاء خطورة المضاعفات الفورية، ومنها األلم الحاد والصدمة النفـسية والنـزف             
مجاورة لألعـضاء   اإلنتان واحتباس البول وتقيح المنطقة التناسلية وإصابة النُسج ال        ووالكزاز  

ازدياد احتماالت المراضة لدى األمهات وانتكـاس       التناسلية؛ والعواقب الطويلة األجل ومنها      
 بالعقم والعواقـب النفـسانية       في المثانة والمسالك البولية وتكون الكيسات واإلصابة       العدوى

 تعرضـن   والجنسية الضارة وازدياد احتمال الوفاة بين حديثي الوالدة من األمهـات الالئـي            
  لتشويه أعضائهن التناسلية؛

  
وإذ تقلقها أيضاً البينات على ازدياد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على يد عاملين   

  طبيين في جميع األقاليم التي يمارس فيها هذه التشويه؛
  

وإذ تشدد على الحاجة إلى تضافر الجهود في قطاعات مثل التعليم والمالية والعـدل                
 مشاركة مختلف فئات األطراف     بمرأة باإلضافة إلى القطاع الصحي، وعلى وجو      وشؤون ال 

وتشمل (الفاعلة الكثيرة بدءاً بالحكومات والوكاالت الدولية وانتهاء بالمنظمات غير الحكومية           
  ،)هذه المجموعة األخيرة هيئات تمثل العاملين الصحيين والجهات المعنية بحقوق اإلنسان

  
  : ما يليل األعضاء على جميع الدوتحثّ  -١
  

أن التعجيل باإلجراءات الرامية إلى التخلص من تشويه األعضاء التناسـلية     )١(
األنثوية، بما في ذلك توفير التثقيف والمعلومات الضرورية لتحقيق الفهم التام لمسألة            
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تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بما فيها من أبعاد تخص المرأة والصحة وحقـوق             
  ان؛اإلنس

  
سن وتنفيذ تشريعات لحماية الفتيات والنساء من جميـع أشـكال العنـف،               )٢(

والسيما من تشويه أعضائهن التناسلية، وضمان التنفيذ السليم للقوانين التي تحظـر            
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من قبل أي شخص حتى وإن كان مهنياً طبياً؛

  
محلية الرامية إلـى الـتخلص مـن هـذه          دعم وتعزيز جهود المجتمعات ال      )٣(

  الممارسة؛
  
العمل مع جميع القطاعات الحكومية والوكاالت الدولية على دعم هجر هذه             )٤(

الممارسة بوصفه إسهاماً رئيسياً في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة التـي تخـص              
النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض معـدل وفيـات األطفـال             

  وتحسين صحة األم؛
  
إعداد وترويج دالئل إرشادية لرعاية الفتيات والنساء الالئي تعرضن لتشويه            )٥(

  أعضائهن التناسلية، وخصوصاً الرعاية طوال الوالدة؛
  

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

مواصلة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لمناصرة            )١(
لص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ومن أشكال العنـف األخـرى ضـد      التخ

  الفتيات والنساء؛
  
العمل مع الشركاء من داخل منظومة األمم المتحدة ومن خارجها لتـشجيع              )٢(

  اإلجراءات الالزمة لحماية حقوق اإلنسان للفتيات والنساء؛
  
األعضاء التناسـلية   مواصلة دعم البحوث عن مختلف جوانب مسألة تشويه           )٣(

  األنثوية، وذلك لدعم التخلص من هذه الممارسة؛
  
تقديم تقارير منتظمة إلى جمعية الصحة بواقع، مرة على األقل كل أربعـة               )٤(

  .أعوام، عن اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء واتخذها الشركاء اآلخرون
  
  
  

=     =     =  


