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v لتناسلية األنثويةالمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء ا  

  هــويــنـت
  

أنتجـــت إدارة الصـــحة اإلنجابيـــة وبحوثهـــا، فـــي منظمـــة 
الصــحة العالميــة (المنظمــة)، وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة 

اللــي ســاي. وتولــت الــدكتورة  ةهــذه تحــت قيــادة الــدكتور 
دوريــــس شــــو والــــدكتورة كــــارين ســــتاين تنســــيق عمليــــة 

المنظمـــــــة  قوضـــــــع المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة. وينـــــــّوه فريـــــــ
اللـــي ســـاي  ةالتــوجيهي (الـــدكتور إيـــان أســكيو والـــدكتور 

والســيد  نشــو والــدكتورة ميشــيل هنــدي سوالــدكتورة دوريــ
راجـــــات خوســـــال والـــــدكتورة كريســـــتينا بـــــاليتو والـــــدكتورة 

بمســـاهمات جميـــع أعضـــاء كـــارين ســـتاين) مـــع الشـــكر 
الـــــدكتورة فريـــــق وضـــــع المبـــــادئ التوجيهيـــــة (الفريـــــق): 

ـــ ـــد الق ـــدكتور ياســـمين عب ـــانرجي، ال ـــا ب ادر، الســـيدة جوي
أوالبي بجالكندر، الدكتورة سوزانا فريد، األستاذة أدريانا 
كــابالن ماركوســان، األســتاذ جوزيــف كارانجــا، األســتاذة 
 ةكـــايتلين كنــــدى، الـــدكتور موريســــندا كويـــاتي، األســــتاذ

، األســتاذ مــارتن م. ميريميكــو، الــدكتورة نــوال ليــيإلــس 
ا أولـــوزوال أوميغبـــودون، األســـتاذ نـــور، األســـتاذ أوالينكـــ

جمــــــال ســــــرور، األســــــتاذ مصــــــطفى تــــــوري، الــــــدكتورة 
إينجــيال ويكلونــد؛ وشــركائنا فــي منظومــة األمــم المتحــدة 
مــــن البرنــــامج المشــــترك بــــين صــــندوق األمــــم المتحــــدة 

األعضــــاء  بتــــر بتشــــويه/للســــكان واليونيســــيف المعنــــي 
يسـتو ج. التناسلية األنثوية: تسـريع التغييـر، الـدكتورة نف

  ديوب والسيد كودي دوناهو. 
  

والشكر الجزيل لألفراد التالية أسماؤهم علـى اسـتعراض 
الوثيقــة مــن جانــب النظــراء: األســتاذة بســكال أ. ألــوتي 

ـــــــدكتورة كومفـــــــورت مومـــــــوه والســـــــيدة ماريســـــــلينا  ه. وال
  إمسويا. 

  
ـــــــق ويـــــــود  التـــــــوجيهي أن يشـــــــكر أيضـــــــًا المنظمـــــــة فري

شــــاركوا فــــي استقصـــــاء الــــذين  المجهــــولينالمشــــاركين 
  تحديد النطاق فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية. 

  
والشـــكر الخـــاص للـــدكتورة هيلـــين ســـميث علـــى إجـــراء 
االستعراضـــــــات المنهجيـــــــة النوعيـــــــة ولألســـــــتاذ مـــــــارتن 

مركـــــز كـــــوكرين فـــــي لمـــــن الفـــــرع النيجيـــــري ميريميكـــــو 
جنــوب أفريقيــا علــى قيــادة فريــق االســتعراض المنهجــي 

ــــــدكتور المكــــــون مــــــن األعضــــــا ــــــة أســــــماؤهم: ال ء التالي
ألوكــــــايودي أبــــــايومي والــــــدكتور أديغــــــوكي أديلوفوســــــي 
ـــــغ أكـــــوايزوا  ـــــد أغامســـــي والســـــيد إيميموبون والســـــيد دافي
والســيدة داشــي أريكبــو والــدكتور إيــوارا أريكبــو والــدكتور 
ــــدكتور  ــــام ت. شــــيبوزور وال ــــو والســــيدة موري ســــيغون بّل

ة ريجينـــــا باســـــي إدت والـــــدكتور إيمانويـــــل إفـــــا والـــــدكتور 
إنواديـــارو والســـيد إكبيرونـــي إســـو والـــدكتور -إيجيمـــوت

  دكتورة ــدكتور أوستن إيهيسي والــو والــي إيزيبيالــإيفيان

  
  

إليزابيث إينيانغ والسيد نوريا إنواشوكو والـدكتور أوغونـا 
إنوانكــــــو والســــــيد إدوارد أودي والــــــدكتور فرايــــــدي أودي 

دوزوكـــــــو ك. والــــــدكتور أوالبيــــــزي أودوول والــــــدكتور أو 
وغوغبــو والــدكتور أولومويــوا أأوغبونــا والــدكتورة ميريــام 

ـــــــدكتور أودواك  أوجـــــــو والســـــــيدة أوبياماكـــــــا أوكـــــــافو وال
أوكومـو والسـيد أنتـوني أوكــورو والـدكتور أيفينـوا أوكــوي 
والدكتور باباسـوال أوكوسـانيا والسـيدة شـيوما أورينغنجـي 
والســـــــيدة شـــــــوكودي أورينغنجـــــــي والـــــــدكتور أتـــــــيم أودو 

. أودوه. والشــكر الجزيــل أيضــًا للســيد إالــدكتور إكونــغ و 
  غراهام شان الذي وضع استراتيجيات البحث. 

  
وقد كتبت هذه الوثيقـة الـدكتورة كـارين سـتاين والـدكتورة 

  دوريس شو بالنيابة عن الفريق.
  

وُنعرب عن التقـدير لمسـاهمات األفـراد التاليـة أسـماؤهم 
ر أولــــــوفيمي فــــــي وضــــــع المبــــــادئ التوجيهيــــــة: الــــــدكتو 

 غــوترالغزأالدابــو والســيدة ماريــا بــاريكس والســيدة ليــان 
هيلين دوسـيت. ونشـكر الـدكتورة ياسـمين ماري والسيدة 

عبــد القــادر والــدكتورة لوكريزيــا كاتانيــا والــدكتور باتريــك 
بيتينيــا والــدكتور عمــر عبــد القــادر علــى مــا قــدموه مــن 
مســاعدة بشــأن صــياغة مفــاهيم الرســومات التوضــيحية 
ألنــــواع تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة. والشــــكر 
الجزيــل للســيد ســفتلين كوليــف والســيدة جانيــت بيتيبييــر 
على ما قدماه من مسـاعدة تقنيـة بشـأن الرسـوم البيانيـة 
الــــواردة فــــي المبــــادئ التوجيهيــــة. وقــــد خضــــعت وثيقــــة 
المبـــادئ التوجيهيـــة هـــذه لمراجعـــة تحريريـــة مـــن جانـــب 

بالمملكـة   Green Inkمؤسسـة  السـيدة جـين بـاتن مـن
  المتحدة. 

  
ويـــود فريـــق المنظمـــة التـــوجيهي أن يشـــكر أمانـــة لجنـــة 
اســــتعراض المبــــادئ التوجيهيــــة التابعــــة للمنظمــــة علــــى 

قــّدمت مــن دعــم عــام خــالل عمليــة وضــع المبــادئ  مــا
التوجيهيــة، مــع إســداء الشــكر والعرفــان للــدكتورة ســوزان 

  ل. نورس. 
  

المبـــادئ التوجيهيـــة مـــن وقـــد جـــرى تمويـــل وضـــع هـــذه 
جانــب البرنــامج المشــترك بــين صــندوق األمــم المتحــدة 

بتــــر األعضــــاء  للســــكان واليونيســــيف المعنــــي بتشــــويه/
ــــــر، وٕادارة الصــــــحة  ــــــة: تســــــريع التغيي التناســــــلية األنثوي

البرنــامج الخـاص للبحــث والتطــوير اإلنجابيـة وبحوثهــا و 
والتـــدريب علـــى البحـــوث فـــي مجـــال اإلنجـــاب البشـــري 

ترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي وصـندوق المش
األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة والبنـك 

  . الدولي



 

 

  

 تم ترك الصفحة بيضاء عن عمد
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  مسرد المصطلحات
  
  شويه األعضاء التناسلية األنثوية:مرتبطة بتالمصطلحات ال
  
  الثالث) نوع(تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من ال َتْبِتْيكال

والمقاربة بينهما، أو الشفرين الكبيرين  ن سّد غطائي عن طريق قطع الشفرين الصغيرين و/ويتكببل ق فتحة المهييتض
  مع استئصال البظر أو دون استئصاله.

  
  إزالة التبتيك

الممارسة المتمثلة في قطع الفتحة المهبلية المضيَّقة من أجل توسيعها لدى امرأة تعرضت للتبتيك، وذلك ضروري فـي 
  لتحسين الصحة والرفاه وكذلك للسماح بالجماع أو لتيسير الوالدة.يان كثير من األح

  
  إعادة التبتيك

لدى امرأة بعد إزالة التبتيك لديها (أي بعد الوالدة)؛ وُيعرف أيضـًا بإعـادة  فتحة المهبلاإلجراء الذي يرمي إلى تضييق 
  الخياطة.

  
  ة إضفاء الصفة الطبية على تشويه األعضاء التناسلية األنثوي

فئـة مـن مقـدمي الرعايـة الصـحية،  مـن جانـب أيهذا اإلجـراء (بمـا فـي ذلـك إعـادة التبتيـك)  يماَرس فيهاالتي  الحاالت
  في أي وقت خالل حياة المرأة.  وذلك في عيادة عامة أو خاصة، في المنزل أو في مكان آخر، سواءً 

  
  :بالتدخالتالمصطلحات المرتبطة 

  
  المعالجة اإلدراكية السلوكية 

أن المشاعر تتأثر بالتفكير والمعتقدات. وٕاذا ُتركـت هـذه األفكـار القائلة ب فكرةالمن المعالجة النفسية المستندة إلى  نمط
دون رقيب، فقد تـؤدي إلـى سـلوكيات غيـر مفيـدة. وعـادة تشـمل المعالجـة اإلدراكيـة السـلوكية مكّونـًا إدراكيـًا والمعتقدات 

  األفكار غير المعقولة والسلبية ومقاومتها) ومكّونًا سلوكيًا. استبانةة على (أي يساعد الشخص على اكتساب القدر 
  

  الصحة الرقمية
  استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدعم الصحة والمجاالت المتصلة بها. 

  
  التثقيف الصحي

  رة. بحيث يصير الشخص على علم بالموضوع ويتخذ خيارات مستني وصحيحةتوفير معلومات دقيقة 
  

  المعلومات والتثقيف واالتصال 
لصــحة العموميــة يهــدف إلــى تغييــر الســلوكيات المتعلقــة بالصــحة أو تعزيزهــا فــي فئــة مســتهدفة، بشــأن مــن نهــوج انهــج 

  فترة زمنية معرفَّة مسبقًا، من خالل وسائل االتصال ومبادئه. مشكلة محدَّدة وخالل 
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  التنفيذي زـــوجـــمـال      
  

يه األعضـاء التناسـلية األنثويـة جميـع اإلجـراءات يشمل تشو 
اإلزالـــــة الجزئيـــــة أو الكليـــــة لألعضـــــاء التـــــي تنطـــــوي علـــــى 

، أو أي إصـــابة ُتلحـــق بـــاألجهزة الظـــاهرة األنثويـــة التناســـلية
ولــيس لهــذا اإلجــراء  .التناســلية األنثويــة ألســباب غيــر طبيــة

إزالــــة فوائــــد صــــحية معروفــــة. وعــــالوة علــــى ذلــــك، تتــــداخل 
الســـليمة أو إتالفهـــا مـــع وظيفـــة األعضـــاء التناســـلية  أنســـجة

الجســــم الطبيعيــــة وقــــد تســــبب عــــّدة عواقــــب صــــحية فوريــــة 
وبعيــــــدة المــــــدى. وبالتــــــالي فــــــإن الفتيــــــات والنســــــاء الالئــــــي 

لتشـويه األعضـاء التناسـلية معرضـات للمعانـاة مـن  تعرضن
ــــاتهن.  المضــــاعفات ــــك، ينتهــــك طــــوال حي ــــى ذل وٕاضــــافة إل

اسلية األنثوية سلسلة من مبادئ حقـوق تشويه األعضاء التن
اإلنســــان الراســــخة، بمــــا فــــي ذلــــك مبــــادئ المســــاواة وعــــدم 
التمييز على أساس الجنس، والحق في الحيـاة عنـدما يـؤدي 

لتعذيب وغيـره ل عدم التعرض اإلجراء إلى الوفاة، والحق في
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

  حقوق الطفل. ، وكذلكالمهينة
  

أفريقيــا وفــي  مــن بلــدان ٣٠الشــائعة فــي  - وهــذه الممارســة
ُتشــاَهد اآلن  –عــدد قليــل مــن بلــدان آســيا والشــرق األوســط 

عبر الكرة األرضية بسبب الهجـرة الدوليـة. ومـن ثـم قـد يجـد 
مقدمو الرعايـة الصـحية فـي جميـع البلـدان حاجـًة إلـى تقـديم 

انية. ولســـوء الحـــظ، الرعايـــة الصـــحية لهـــذه المجموعـــة الســـك
فــــإن العــــاملين الصــــحيين كثيــــرًا مــــا يكونــــون غيــــر مــــدركين 
للعواقب الصحية السلبية العديدة لتشويه األعضاء التناسـلية 
األنثوية وقد يظلون على قدر غير كاٍف من التدريب بشـأن 

  التعرف عليها ومعالجتها بالشكل السليم. 
  

األنثويــة رغــم  وتســليمًا باســتمرار تشــويه األعضــاء التناســلية
الجهود المنسقة التـي تسـتهدف القضـاء علـى هـذه الممارسـة 
أو تركهـــــــــــا فـــــــــــي بعـــــــــــض المجتمعـــــــــــات المتـــــــــــأثرة بهـــــــــــا، 
وتنويهـــــاً بالفتيــــــات والنســــــاء الالئـــــي يعــــــانين مــــــن العواقــــــب 
الصحية السلبية المرتبطـة بهـا أو المعرضـات للمعانـاة منهـا 

ــــون ٢٠٠وعــــددهن  ــــاة وامــــرأة ملي ــــادئفت  ، تهــــدف هــــذه المب
التوجيهيــة إلــى تــوفير أحــدث التوصــيات المســتنيرة بالبّينــات 
بشــأن التــدبير العالجــي للمضــاعفات الصــحية الناجمــة عــن 
تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة. وتهـــدف هـــذه الوثيقـــة 
أيضــًا إلــى تــوفير معــايير ُيمكــن اســتخدامها كأســاس لوضــع 
ــــدمي  ــــدريب مق ــــرامج لت ــــة وب ــــة ووطني ــــة محلي ــــادئ توجيهي مب

  عاية الصحية.  الر 
  

  الفئة المستهدفة 
  

تســــتهدف هــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة أساســــًا مهنيــــي الرعايــــة 
 تعرضــنالصــحية المعنيــين برعايــة الفتيــات والنســاء الالئــي 

ألي شـــكل مـــن أشـــكال تشـــويه األعضـــاء التناســـلية. وتـــوّفر 

لمقـــرري السياســـات ومـــديري  التوجيهـــاتهـــذه الوثيقـــة أيضـــًا 
ـــــره م مـــــن المســـــؤولين عـــــن تخطـــــيط الرعايـــــة الصـــــحية وغي

بروتوكـــوالت وسياســـات الرعايـــة الصـــحية الوطنيـــة والمحليـــة 
وتطويرهــــا وتنفيــــذها. والمعلومــــات الــــواردة فــــي هــــذه الوثيقــــة 
مفيـــــدة أيضـــــًا فـــــي تصـــــميم معينـــــات الوظـــــائف والمقـــــررات 
التدريبية المهنية السابقة للخدمـة والمواكبـة لهـا فـي مجـاالت 

ــــــة وا لصــــــحة العموميــــــة لمقــــــدمي الطــــــب والتمــــــريض والقبال
الرعايــــة الصــــحية الــــذين يــــوّفرون الرعايــــة للفتيــــات والنســــاء 

  المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية. 
  
  ساليب وضع المبادئ التوجيهية أ
  

ُأعدت هذه الوثيقة باستخدام إجراءات تشغيل موحـدة متسـقة 
 منظمـــة الصـــحة العالميـــةدليـــل وصـــوفة فـــي ممـــع العمليـــة ال

وباختصـــار،  ١.الطبعـــة الثانيـــة ،بـــادئ التوجيهيـــةالم لوضـــع
 المســـــــائل) تحديـــــــد ١تنطـــــــوي العمليـــــــة علـــــــى مـــــــا يلـــــــي: (

) تكليـف خبـراء ٢والحصائل الحاسمة فـي مجـال البحـوث؛ (
) استرجاع أحدث البّينات؛ ٣بإجراء استعراضات منهجية؛ (

) صــياغة التوصــيات؛ ٥) تقيــيم الجــودة ودمــج البّينــات؛ (٤(
المبــــادئ التوجيهيــــة وتنفيــــذها وتقيــــيم  ) التخطــــيط لنشــــر٦(

أثرها وتحديثها. وقد ُدمجت البّينات العلميـة المسـتخدمة فـي 
أفضـــــــل الممارســـــــات  بشـــــــأن بيانـــــــاتالإثـــــــراء التوصـــــــيات و 

 تصـــنيف التوصـــيات وتطويرهـــا وتقييمهـــا أســـاليب باســـتخدام
)GRADE(.لكل مسألة ذات أولويـة فـي مجـال ُأعدت، و  ٢

مـــن االستعراضـــات  المســـتمدة البحـــوث، ملخصـــات البّينـــات
 قـيملالمنهجية القائمة التـي جـرى التكليـف بهـا. وجـرى تقيـيم 

ــــة الصــــحية ــــدمي الرعاي ــــائن ومق هم باســــتخدام وأفضــــليات الزب
يـة لسـياق وأحـوال نوعالبّينات المستمدة من االستعراضـات ال

التـــدخالت المســــتخدمة فـــي التــــدبير العالجـــي للمضــــاعفات 
 ٣ألعضـاء التناسـلية األنثويـة.الصحية الناجمة عن تشـويه ا

  ات ـــل الممارسـأفضأن ــبشبيانات الوقد ُوضعت التوصيات و 
  

____________________  
دليل منظمة الصحة العالمية لوضع المبادئ التوجيهية، الطبعة    ١

  ٢٠١٤الثانية، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
  يُتاح المزيد من المعلومات في الموقع:   ٢

http://www.gradeworkinggroup.org/ 

ة    ٣ ات المتاح ت البيّن دما كان يات عن در توص ق يُص ان الفري ك
ة  ات المتاح ت البيّن والمعايير الفرعية تدعم وضعها. وأما عندما كان
تند  منخفضة الجودة أو ضعيفة ولكن محتوى البيان الموصى به مس
اف،  ان واإلنص وق اإلنس ادئ حق دَعم بمب ليم وُم م س ى حك إل

ر وا وى خط ل س ه ال يمثِّ د أن ة، ويُعتق ة أو الطبي لممارسات العمومي
ق  ان الفري اً، ك ا إطالق رراً عليه ل ض حة أو ال يمثِّ ى الص ضئيل عل

  يُصدر بيانات بشأن أفضل الممارسات.



ix ضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثويةالمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للم  

 

وضـع فريـق إلى توافـق اآلراء بواسـطة باستخدام نهج مستند 
ء مــن الخبــرا(الفريــق)، وهــو فريــق دولــي المبــادئ التوجيهيــة 

فـــــي مجـــــال تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة، خـــــالل 
(المنظمــة) اجتمــاع ُعقــد فــي مقــر منظمــة الصــحة العالميــة 

  .٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢إلى  ١في جنيف في الفترة من 
  

 بشأن بياناتال: التوصيات و التوجيهات
  أفضل الممارسات

  
أدت عمليــــة وضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة إلــــى اعتمــــاد ثالثــــة 

بشأن "المبادئ التوجيهيـة" وخمـس توصـيات وثمانيـة بيانات 
بيانات بشأن أفضل الممارسات، وهي تتناول استخدام إزالـة 
التبتيـــــــك والصـــــــحة النفســـــــية والصـــــــحة الجنســـــــية األنثويـــــــة 

). ملخــص التوجيهــاتوالمعلومــات والتثقيــف (انظــر جــداول 
البّينـات لكـل توصـية وبيـان بشـأن أفضـل  جـودةوجرى تقييم 
اعتبارهـــــا "منخفضـــــة جـــــدًا" أو "منخفضـــــة" أو الممارســـــات ب

ـــــــى أســـــــاليب تصـــــــنيف  ـــــــة" اســـــــتنادًا إل "متوســـــــطة" أو "عالي
وعنـــــدما كانـــــت ال توجـــــد  التوصـــــيات وتطويرهـــــا وتقييمهـــــا.

بّينــات بشــأن توصــية أو بيــان بشــأن أفضــل الممارســات، أو 
كانت ال تُتاح سوى بّينات غير مباشرة، ُأشير إلـى ذلـك فـي 

   ملخص البّينات. 
  
ــــــرت التوصــــــيات "قويــــــة" (توصــــــيتان) أو "مشــــــروطة" وا عتُب

(ثـــالث توصـــيات) اســـتنادًا إلـــى البّينـــات المتـــوافرة ، وأيضـــًا 
ـــالتوازن بـــين الفوائـــد واألضـــرار،  إلـــى االعتبـــارات المتعلقـــة ب
وأفضــــــليات النســــــاء ومقــــــدمي الرعايــــــة الصــــــحية، واآلثــــــار 

ومــــــدى أولويــــــة  ،المترتبــــــة علــــــى المــــــوارد البشــــــرية وغيرهــــــا

لة، وقضــايا اإلنصــاف وحقــوق اإلنســان، ومــدى قبــول المشــك
وفــي الحــاالت التــي كانــت تقتضــي  التـدخل المقتــرح وجــدواه.

توجيهات ولكن لم تُـتح فيهـا بّينـات بحثيـة ذات صـلة، جـرى 
االتفاق على التوصـيات والبيانـات بشـأن أفضـل الممارسـات 

فــي مجــال الصــحة  الفريــقإذا كانــت ُمدعمــة بخبــرة أعضــاء 
ــــــة. وبغيــــــة ضــــــمان أن كــــــل العموميــــــة  أو الممارســــــة الطبي

توصـــية وبيـــان بشـــأن أفضـــل الممارســـات ســـُيفَهم وُيســـَتخَدم 
توضيحات إضافية حسب  الفريقم قدَّ على النحو المتوخى، 

تحــــت التوصــــيات والبيانــــات بشــــأن  ويشــــار إليهــــاالحاجــــة، 
هـذه  نـصأفضل الممارسات المعنية حيث تـرد بالكامـل فـي 

  المبادئ التوجيهية. 
  

مـــدخالت مـــن استعراضـــات النظـــراء ومـــن  أيضـــاً  والُتمســـت
مــــن أصـــحاب المصـــلحة، بمــــا فـــي ذلــــك  ة متنوعـــةمجموعـــ
يشــــات مــــع يعملــــون مباشــــرة مــــع فتيــــات ونســــاء متعازمــــالء 

، وقـد سـاعدت علـى إضـفاء مزيـد تشويه األعضاء التناسـلية
ـــــات بشـــــأن أفضـــــل  ـــــى التوصـــــيات والبيان مـــــن الوضـــــوح عل

غـــرات المعرفيـــة المهّمـــة التـــي الممارســـات. وجـــرى تحديـــد الث
تحتــاج إلــى المعالجــة مــن خــالل البحــوث األوليــة وتضــمينها 

  في الوثيقة.
  

ويــرد فــي الجــدول أدنــاه ملخــص للتوصــيات والبيانــات بشــأن 
ـــــــــدبير العالجـــــــــي  ـــــــــق بالت أفضـــــــــل الممارســـــــــات فيمـــــــــا يتعل
للمضــــــاعفات الصــــــحية الناجمــــــة عــــــن تشــــــويه األعضــــــاء 

 لـدىاستعراضها وتحـديثها التناسلية األنثوية. وسوف يجري 
  بّينات جديدة.  استبانة

  
  

  ملخص التوجيهات
  
  المبادئ التوجيهية  
  

ير الرعايــة ممارســة ضــارة وينبغـي تــوفلخضـعت الفتيــات والنسـاء المتعايشــات مــع تشـويه األعضــاء التناسـلية   أوالً 
  الصحية الجيدة لهن. 

  
ـــدولي علـــى المســـتوى ا –ينبغـــي لجميـــع أصـــحاب المصـــلحة   ثانياً  ـــوطني واإلقليمـــي وال اســـتهالل  –لمجتمعـــي وال

  إجراءات تستهدف الوقاية األولية من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو مواصلة هذه اإلجراءات.
  

ألعضــاء التناســلية لإن إضــفاء الصــفة الطبيــة علــى تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة (أي إجــراء تشــويه   ثالثاً 
مي الرعايــة الصــحية) غيــر مقبــول علــى اإلطــالق ألن ذلــك ينتهــك األخالقيــات الطبيــة بــالنظر علــى يــد مقــداألنثويــة 

) أن إضفاء الصفة الطبية على تشويه األعضاء ٢) أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ممارسة ضارة؛ (١إلى (
  ) أن مخاطر هذا اإلجراء تفوق أي فوائد متصّورة.٣التناسلية األنثوية يديمه؛ (

  
  



 x المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 

  
  ملخص التوصيات (ت) والبيانات بشأن أفضل الممارسات (أ م)

  
  تبتيكإزالة ال

  
لدى النساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسـلية  ومعالجتهاالمضاعفات التوليدية  الوقاية منمن أجل  تبتيكيوصى بإزالة ال  ١-ت

  جدًا). ةمنخفض جودةالثالث (توصية قوية، بّينات ذات  النوعمن 
  
من أجل تيسير الوالدة لدى النساء المتعايشات مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية مـن  هإما قبل الوضع أو أثناء تبتيكيوصى بإزالة ال  ٢-ت

  منخفضة جدًا). جودةالثالث (توصية مشروطة، بّينات ذات  النوع
  
 لمســالك البوليــةاوعلــى وجــه التحديــد عــدوى  – اوعالجهــ المضــاعفات المتعلقــة بالجهــاز البــولي لوقايــة مــنل تبتيــكيوصــى بإزالــة ال  ٣-ت

الثالث (توصية قوية، ال توجد بّينـات  النوعالفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية من لدى  –واحتباس البول  المتكررة
  مباشرة). 

  
  قبل العملية (بيان بشأن أفضل الممارسات).بمعلومات كافية  تبتيكينبغي تزويد الفتيات والنساء المرشحات إلزالة ال    ١-أ م 

  
  (بيان بشأن أفضل الممارسات). تبتيكإلزالة ال يخضعنالئي لينبغي إتاحة إمكانية التخدير الموضعي للفتيات والنساء ا    ٢-أ م 

  
  الصحة النفسية

  
شــات مــع تشــويه األعضــاء التناســلية الالئــي المعالجــة اإلدراكيــة الســلوكية للفتيــات والنســاء المتعاي أن تؤخــذ فــي الحســبانينبغــي   ٤-ت

(توصـية مشـروطة؛ ال توجـد  اإلجهـاد العصـبي التـالي للصـدمةاضـطراب  وأيعانين من أعراض متسقة مع اضطرابات القلق أو االكتئاب 
  بّينات مباشرة).

  
ن ألي تـــدخل جراحـــي لتصـــحيح ينبغـــي أن يكـــون الـــدعم النفســـي متاحـــًا للفتيـــات والنســـاء الالئـــي سيخَضـــعن أو الالئـــي خضـــع    ٣-أ م 

  .المضاعفات الصحية لتشويه األعضاء التناسلية (بيان بشأن أفضل الممارسات)
  

  الصحة الجنسية األنثوية
  
يوصـــى بإســـداء المشـــورة الجنســـية مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن الخلـــل الجنســـي أو عالجـــه فـــي صـــفوف النســـاء المتعايشـــات مـــع تشـــويه   ٥-ت

  وطة؛ ال توجد بّينات مباشرة).األعضاء التناسلية (توصية مشر 
  

  المعلومات والتثقيف
  
بشـــأن تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة وصـــحة المـــرأة  ٤ينبغـــي تـــوفير التـــدخالت المعنيـــة بالمعلومـــات والتثقيـــف واالتصـــال    ٤-أ م

  ات).  للفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية من أي نوع (بيان بشأن أفضل الممارس
  
بشــأن إزالــة التبتيــك للفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع تشــويه األعضــاء التناســلية مــن  ٥ينبغــي تــوفير معلومــات التثقيــف الصــحي    ٥-أ م

  النوع الثالث (بيان بشأن أفضل الممارسات).
  
وأسـاليب ُيمكـن للفتيـات والنسـاء  تقع على عـاتق مقـدمي الرعايـة الصـحية مسـؤولية نقـل المعلومـات بدقـة ووضـوح باسـتخدام لغـة    ٦-أ م

  فهمها بسهولة (بيان بشأن أفضل الممارسات).
  
ينبغــي تــوفير المعلومــات المتعلقــة بمختلــف أنــواع تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ومــا يــرتبط بهــا مــن مخــاطر صــحية فوريــة     ٧-أ م

والنســــاء المتعايشـــات مـــع هــــذا التشـــويه (بيــــان بشـــأن أفضــــل  وطويلـــة األجـــل لمقــــدمي الرعايـــة الصــــحية الـــذين يـــوّفرون الرعايــــة للفتيـــات
  الممارسات).

  
ينبغـــي للمعلومـــات المتعلقـــة بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة المقدمـــة إلـــى العـــاملين الصـــحيين أن تتضـــمن بوضـــوح رســـالة     ٨-أ م

  مؤداها أن إضفاء الصفة الطبية غير مقبول (بيان بشأن أفضل الممارسات).
____________________  

ات تعرِّف منظمة الصحة العالمية تدخالت المعلومات والتثقيف واالتصال باعتبارها "نهجًا من نهوج الصحة العموميـة يهـدف إلـى تغييـر السـلوكي    ٤
تصـال ومبادئـه". المصـدر: المتعلقة بالصحة أو تعزيزها لدى فئـة مسـتهدفة بشـأن مشـكلة محـدَّدة وخـالل فتـرة زمنيـة معّرفـة مسـبقًا مـن خـالل وسـائل اال

  .٢٠٠١دروس من الماضي؛ وتوقعات المستقبل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  –المعلومات والتثقيف واالتصال 
  التثقيف الصحي هو توفير معلومات دقيقة وصحيحة بحيث يصير الشخص على علم بالموضوع ويتخذ خيارات مستنيرة. المصدر:     ٥

Training modules for the syndromic management of sexually transmitted infections: educating and counselling 
 the patient. Geneva: World Health Organization; 2007  
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  معلومات أساسية  -١   
  

يشمل تشويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة جميـع اإلجـراءات 
الكليـــــة لألعضـــــاء التـــــي تنطـــــوي علـــــى اإلزالـــــة الجزئيـــــة أو 

التناســلية األنثويــة الظــاهرة أو أي إصــابة ُتلحــق باألعضــاء 
. وعلى الـرغم مـن )١(التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية 

ـــًا أنـــه انتهـــاك لحقـــوق اإلنســـان وأن  أن مـــن المســـلم بـــه دولي
هـــــذا اإلجـــــراء صـــــدرت فـــــي العديـــــد مـــــن تشـــــريعات تحظـــــر 

ســة مســتمرًا حتــى البلــدان، فمــا زال اإلبــالغ عــن هــذه الممار 
بلدًا في أفريقيا وفي عدد قليل مـن بلـدان آسـيا  ٣٠اآلن في 

وقــــد جــــرى اإلبــــالغ أيضــــًا عــــن ). ٢، ١(والشــــرق األوســــط 
بعض أشكال تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة فـي بلـدان 
أخرى، بما في ذلك بين مجموعات عرقية معّينة في أمريكـا 

فـــي الهجـــرة الدوليـــة وأدت الزيـــادة  ).١(الوســـطى والجنوبيـــة 
ــــات والنســــاء الالئــــي يعشــــن ضــــمن  ــــادة أعــــداد الفتي ــــى زي إل
المجموعـــات الســـكانية المهـــاجرة، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي أوروبـــا 

 تعرضــنلهـذه الممارســة أو قـد ي تعرضــنوأمريكـا الشـمالية، و 
   ).٤، ٣(لها 

  
مليـون مـن الفتيـات  ٢٠٠وطبقًا للتقديرات، تعاني أكثـر مـن 

عــالمي مــن آثــار تشــويه األعضــاء والنســاء علــى الصــعيد ال
وعلـــى الـــرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة )، ٢(التناســـلية األنثويـــة 

الستئصـــــال هـــــذه الممارســـــة، تتعـــــرض ثالثـــــة ماليـــــين مـــــن 
لمخــاطر تشــويه األعضــاء  الفتيــات والنســاء تقريبــًا كــل عــام

ويتعرضـــــن بالتـــــالي للعواقـــــب الصـــــحية الســـــلبية  ،التناســـــلية
  ).٤(رة الُممكنة لهذه الممارسة الضا

  
، فــــي إطــــار واليتهــــا المنظمــــة، أصــــدرت ٢٠٠٨وفــــي عــــام 

األساســية المتعلقــة بمســاعدة الــدول األعضــاء علــى تحقيــق 
هدف بلوغ أعلى مستوى ُيمكـن بلوغـه مـن الصـحة للجميـع، 
بيانـــًا مشـــتركًا بـــين الوكـــاالت بشـــأن القضـــاء علـــى ممارســـة 
تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة. ويصـــف البيـــان، فـــي 

لة أمور، اآلثار السـلبية للممارسـة علـى الصـحة، واألهـم جم
مـــن ذلـــك، علـــى حقـــوق اإلنســـان للفتيـــات والنســـاء، وأعـــرب 

ل التطلّـع إلـى التخفيـف وُيشـكِّ . )١(لتركهـا  القـويعن الدعم 
الضــــارة المرتبطــــة بهــــذه الممارســــة  الحــــاالت الصــــحيةمــــن 

حقـــوق اإلنســـان المنتهكـــة حجـــر الزاويـــة فـــي هـــذه  واســـتعادة
  بادئ التوجيهية. الم
  
  أنواع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   ١-١
  

تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة فـــي  المنظمـــةف تصـــنِّ 
. وتبــّين ١-١، كمــا هــو مبــّين فــي اإلطــار )١(أربعــة أنــواع 

الصــــورة األولــــى األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة دون تغييــــر 
  ألغراض المقارنة.

  

اء التناســــــلية تشــــــويه األعضــــــ أســــــباب  ٢-١
  األنثوية 

  
يمـــــــاَرس تشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية األنثويـــــــة ألســـــــباب 

ة، تتفـاوت مـن منطقـة ألخـرى ومـن نوعـاجتماعية وثقافية مت
و أنـه جـزء مـن همجموعة عرقية ألخـرى. والسـبب الرئيسـي 

شـــكل فـــي تـــاريخ المجتمـــع المحلـــي وتقاليـــده الثقافيـــة. وهـــو يُ 
تقـال إلـى مرحلـة البلـوغ العديد مـن الثقافـات أحـد طقـوس االن

الهويـــة العرقيـــة إحســـاس ب إيجـــادكمـــا أنـــه ُيجـــرى مـــن أجـــل 
داخـــــــل المجتمـــــــع المحلـــــــي. وفـــــــي العديـــــــد مـــــــن والجنســـــــية 

الســياقات، ُيمثِّــل القبــول االجتمــاعي ســببًا رئيســيًا الســتمرار 
الممارسة. وتشمل األسباب األخرى المحافظة على العذريـة 

اج (أي زيــادة فــرص عثــور قبــل الــزواج وتعزيــز القابليــة للــزو 
الفتـــاة علـــى زوج) وضـــمان اإلخـــالص بعـــد الـــزواج والوقايـــة 
مــن االغتصــاب وتــوفير مصــدر دخــل لمــن يقمــن بالختــان، 

 ).٥(جماليــة (النظافــة والجمــال) الســباب األباإلضــافة إلــى 
وتعتقــــد بعــــض المجتمعــــات المحليــــة أن تشــــويه األعضــــاء 

يــر مــذكور فــي التناســلية األنثويــة مطلــب دينــي، ولــو أنــه غ
 أنالنصــوص الدينيــة الرئيســية مثــل القــرآن والتــوراة. والواقــع 

تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة ســـــابق علـــــى ظهـــــور 
وال يمــاَرس فــي العديــد مــن البلــدان اإلســالمية، فــي اإلســالم 

   ).٥(حين يمارس في بعض المجتمعات المحلية المسيحية 
  

ـــــــ شـــــــويه ت دوبصـــــــرف النظـــــــر عـــــــن الســـــــبب المزمـــــــع، يجسِّ
األعضــــــاء التناســــــلية األنثويــــــة أشــــــكاًال راســــــخة مــــــن عــــــدم 
المســاواة بــين الجنســين. وهــذا الجانــب، باإلضــافة إلــى كــون 
تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة ممارســـــة اجتماعيـــــة 
وثقافيـــــة دفينـــــة، يجعـــــالن مـــــن القضـــــاء عليـــــه تمامـــــا مثيـــــرًا 
لتحـــــديات فائقـــــة. ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق، يتعـــــّين أن تســـــتمر 

ود الرامية إلـى منـع تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة الجه
علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي وبالتــــــالي استئصــــــاله فــــــي نهايــــــة 
المطــاف، باإلضــافة إلــى التنويــه بمجموعــة الفتيــات والنســاء 
الالئـــي يعشـــن بالفعـــل مـــع عواقبـــه وال تســـتوفى احتياجـــاتهن 

  الصحية حاليًا بشكل كامل، ومساعدتهن.  
  
حية الناجمــة عــن تشـــويه المخــاطر الصــ  ٣-١

  األعضاء التناسلية األنثوية 
  

ال توجــد فوائــد صــحية معروفــة لتشــويه األعضــاء التناســلية 
لهــذه الممارســة  تعرضــناألنثويــة، والفتيــات والنســاء الالئــي 

ــــاة مــــن مضــــاعفاتها طــــوال  ــــرة للمعان معرضــــات بدرجــــة كبي
وُيجـــرى فـــي )، ١(ورضـــحي . وهـــذا اإلجـــراء مـــؤلم حيـــاتهن

األحيــان فــي ظــل ظــروف غيــر معقمــة علــى يـــد كثيــر مــن 
  ة يسيرة بالتشريحـــمعرف وىــــس هــديـــل ليست يديـارس تقلــمم



 2 المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
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*   Abdulcadir J, Catania L, Hindin MJ, Say L, Petignat P, Abdulcadir O. Female Genital Mutilation: A visual reference 
and learning tool for healthcare professionals. 2016 (under review). 

  
  

  (ترد بقية اإلطار في الصفحة التالية)

 

 

 البّظر

 اإلْحليل

 القُْلفّة

 الشَّْرج

 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

 

 

 البّظر

 اإلْحليل

 القُْلفّة

 الشَّْرج

 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 
  النوع األول

القلفة/البظر  ِمْقَنَعةإزالة  النوع األول أ:
 (الختان)

من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
  النوع األول

إزالة البظر مع القلفة  النوع األول ب:
 (استئصال البظر)
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 : أنواع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية١-١اإلطار 
  

اإلزالــــة الجزئيــــة أو الكليــــة للبظــــر والشــــفرين الصــــغيرين، مــــع استئصــــال الشــــفرين الكبيــــرين أو دون   النــــوع الثــــاني
  استئصالهما (االستئصال)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (ترد بقية اإلطار في الصفحة التالية)

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من النوع 
 الثاني
اإلزالة الجزئية أو الكلية للبظر :ج الثانيالنوع 

 والشفرين الكبيرين رينوالشفرين الصغي

 
 

 البّظر

 اإلْحليل

 القُْلفّة

 الشَّْرج

 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

 

 

 البّظر

 اإلْحليل

 القُْلفّة

 ْرجالشَّ 

 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 
 الثانيالنوع 
الشفرين الصغيرين فقطإزالة  أ: الثانيالنوع 

 
 

 البّظر

 اإلْحليل

 تأثرقد ت القُْلفّة

 الشَّْرج

 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 
 الثانيالنوع 
اإلزالة الجزئية أو الكلية  ب: الثانيالنوع 

 للبظر والشفرين الصغيرين
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 : أنواع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية١-١ اإلطار
  

أو الشـفرين الكبيـرين  تضـييق فتحـة المهبـل بتكـوين سـّد غطـائي عـن طريـق قطـع الشـفرين الصـغيرين و/  الثالثالنوع 
  والمقاربة بينهما، مع استئصال البظر أو دون استئصاله (التبتيك)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلجــراء الــذي يرمــي إلــى تضــييق فتحــة المهبــل لــدى امــرأة بعــد إزالــة التبتيــك لــديها (أي بعــد الــوالدة)،   لتبتيــكإعــادة ا
  وُيعرف أيضًا بإعادة الخياطة.

  
جميــع اإلجــراءات الضــارة األخــرى التــي تتعــرض لهــا األعضــاء التناســلية األنثويــة ألغــراض غيــر طبيــة،   النــوع الرابــع

  لشد والثقب والشق والكشط والكّي.على سبيل المثال الوخز وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الَكبيرانالشُّْفَران 
غيران  الشُّْفَران الّصِ

 قد يتأثرالبّظر 

 اإلْحليل

 قد تتأثر القُْلفّة

 الشَّْرج

 الَمْهبل َمْولجُ 

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

  الثالثتشويه األعضاء التناسلية األنثوية من النوع 
إزالة الشفرين الصغيرين والمقاربة  :الثالث أالنوع 
 استئصاله أو دوناستئصال البظر مع بينهما 

 الَكبيرانالشُّْفَران 
غيران  قد يتأثران الشُّْفَران الّصِ

 قد يتأثرالبّظر 

 اإلْحليل

 قد تتأثر القُْلفّة

 الشَّْرج

 َمْولُج الَمْهبل

 ُغــدد بـارثولين الِعجان

  الثالثتشويه األعضاء التناسلية األنثوية من النوع 
إزالة الشفرين الكبيرين والمقاربة  ب: الثالثالنوع 
 استئصالهأو دون استئصال البظر مع ما بينه

شفاء قد يحدث التبتيك نتيجة ال
 وليس بالضرورة بسبب الُغرز

قد يحدث التبتيك نتيجة الشفاء 
 وليس بالضرورة بسبب الُغرز

 الَكبيرانالشُّْفَران 
غيران  الشُّْفَران الّصِ

 البّظر 

 اإلْحليل

  القُْلفّة

 الشَّْرج

 َمْولُج الَمْهبل

 ُغــدد بـارثولين نالِعجا

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 
  الرابعالنوع 

 غير مصنف

؟؟؟؟؟
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 ).٦(األنثوي أو بالتدبير العالجي لألحداث الضـارة الُممكنـة 

وعــالوة علــى ذلــك، تتــداخل إزالــة أنســجة األعضــاء التناســلية 
الســـليمة أو إتالفهـــا مـــع وظيفـــة الجســـم الطبيعيـــة وقـــد تســـبب 

(انظــــر ) ٨-٦(المــــدى عــــّدة عواقــــب صــــحية فوريــــة وبعيــــدة 
ـــــى أن احتمـــــال حـــــدوث ٢-١اإلطـــــار  ـــــات إل ). وتشـــــير البّين

أضــرار فوريــة قــد يكــون أكبــر عنــدما يكــون تشــويه األعضــاء 
التناســـلية األنثويـــة مـــن النـــوع الثالـــث مقارنـــة بـــالنوعين األول 
والثــــاني، وأن هنـــــاك نزوعــــًا إلـــــى نقــــص اإلبـــــالغ عــــن هـــــذه 

 ).٦(األحداث بدرجة ُيعتد بها 
  

يتعلـق بالمخـاطر التوليديـة المرتبطـة بتشـويه األعضـاء وفيما 
أجــرى  للمنظمــةالتناســلية األنثويــة، خلــص فريــق دراســة تــابع 

تحلـــيًال بشـــأن تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة فـــي عـــام 
أشــــد إلــــى أن النســــاء المتعايشــــات مــــع هــــذا التشــــويه  ٢٠٠٦
 بدرجــة ُيعتــد بهــا لخطــر الحصــائل التوليديــة الضــارة تعرضــاً 

لـــه، وأن هـــذا الخطـــر يبـــدو  تعرضـــنمـــن النســـاء الالئـــي لـــم ي
وقــد تــؤثر ). ٩(أكبــر كلمــا كــان اإلجــراء شــامًال بدرجــة أكبــر 

(انظـر  )١٠(هذه الحصائل الضارة أيضًا في صحة المولود 
  ).٢-١اإلطار 

  
 التعــــّرضوبالنســــبة للعديــــد مــــن الفتيــــات والنســــاء، قــــد يكــــون 

تتـــرك أثـــرًا  ربمـــامة لتشـــويه األعضـــاء التناســـلية تجربـــة صـــاد
، ١١(نفسيًا دائمًا وتسبب عـددًا مـن مشـاكل الصـحة النفسـية 

  ).٢-١(انظر اإلطار  )١٢
  

تشــــويه األعضــــاء التناســــلية  أنــــواعوبــــالنظر إلــــى أن بعــــض 
نطــوي علــى إزالــة هياكــل حّساســة جنســيًا، بمــا فــي ياألنثويــة 

ذلك حشفة البظر وجزء من الشفرين الصـغيرين، يفيـد بعـض 
ــــــاض االســــــتجابة الجنســــــية النســــــاء  ــــــصبانخف اإلشــــــباع  ونق

 الباحــــــةالجنســــــي. وٕاضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، قــــــد يســــــبب تنــــــّدب 
(انظــر  )١١، ٦(األلــم، بمــا فــي ذلــك خــالل الجمــاع  الفرجيــة
  ).٢-١اإلطار 

  
وباإلضافة إلى هذه المخـاطر الصـحية، قـد يتعرقـل عـدد مـن 

تشــــويه  مــــا يطــــرأ مــــن اإلجــــراءات واألنشــــطة اليوميــــة بســــبب
واختبـــارات  طـــب النســـاء، بمـــا فـــي ذلـــك فحوصـــات تشـــريحي

الســــيتولوجيا وٕافــــراغ الــــرحم بعــــد اإلجهــــاض ووضــــع اللولــــب 
، وخاصـــــة فـــــي حالـــــة تشـــــويه األعضـــــاء َدْحَســـــةواســـــتخدام ال

  الثالث. النوعالتناسلية األنثوية من 
  

وكـــان تـــوفير بيانـــات دقيقـــة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية المباشـــرة 
ويــــة مهّمــــة مثيــــرة للتحــــدي لتشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنث

بســــبب صــــغر أحجــــام العّينــــات وجوانــــب القصــــور المنهجيــــة 
للدراسات المتاحـة. ورغـم هـذه القيـود، تراكمـت البّينـات بشـأن 
اآلثار الصحية المباشـرة لتشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة 
علــــــى مــــــدى العقــــــد الماضــــــي تقريبــــــًا، بمــــــا يســــــمح بــــــإجراء 

مـــن أجـــل  تجميعيـــةيالت استعراضـــات منهجيـــة حديثـــة وتحلـــ
  تــــــــــوفير ملخصــــــــــات لهــــــــــذه اآلثــــــــــار الصــــــــــحية. ويتضــــــــــمن 

ملخصـــًا لجميـــع المخـــاطر الصـــحية المرتبطـــة  ٢-١ اإلطـــار
  بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 

  
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود بّينـــــات علـــــى أن هـــــذه الحصـــــائل 
الصـــــــحية الضـــــــارة مرتبطـــــــة بتشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية 

د من المجتمعات المحلية بدأ التسليم بهذا األنثوية، وأن العدي

الرعايــة الصــحية فــي الحقيقــة غيــر  ومقــدم فمــا زالاالرتبــاط، 
مدركين في كثير من األحيـان للعواقـب السـلبية الكثيـرة وغيـر 
متــدربين بالقــدر الكــافي علــى التعــرف عليهــا وعالجهــا علــى 

  النحو السليم.
  
تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية األنثويــــــة   ٤-١

  ق اإلنسان وحقو
  

باســــتمرار تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة رغــــم  تســــليماً 
الجهــود المنســقة التــي تســتهدف القضــاء علــى هــذه الممارســة 

ـــــأثرة بهـــــا،  وتســـــليمًا أو تركهـــــا فـــــي بعـــــض المجتمعـــــات المت
بالحاجة المتزايدة إلى توجيهات واضـحة بشـأن عـالج النسـاء 

ورعــــــايتهن، لتشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية  تعرضــــــنالالئــــــي 
هــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة بحيــــث تتضــــمن  المنظمــــةوضــــعت 

ــــوق اإلنســــان و  ــــى حق ــــزًا عل ــــب تركي ــــين جوان عــــدم المســــاواة ب
  .)١٣( الجنسين

  
، وافقـت الـدول األعضـاء ٢٠١٢وفي كانون األول/ ديسـمبر 

فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ،فــي األمــم المتحــدة
ــــى  علــــى تكثيــــف الجهــــود مــــن أجــــل ،٦٧/١٤٦ القضــــاء عل

 تشــكل ممارســة باعتبــارهتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، 
أو عكسـه وأنـه يـؤثر سـلبا فـي حقـوق  إيـذاء ال يمكـن تداركـه"

  .)١٤(" اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات
  

وعلى مدى عّدة عقود ماضية، طرحت مجموعة متنوعة من 
لصـحية الباحثين والمناصرين والمشّرعين وممارسـي الرعايـة ا

ســــتجابة لقــــرار بشــــأن أفضــــل طريقــــة لالآراًء وأفكــــارًا مختلفــــة 
وكــان أحــد المواضــيع الثابتــة والقويــة فــي األمــم المتحــدة هــذا. 

هــذه الحــوارات هــو الــدعوة إلــى التســليم الجمــاعي بــأن تشــويه 
األعضاء التناسـلية األنثويـة هـو إنكـار لقـدرة الفتيـات والنسـاء 

بالكامـل والتحـرر  ة بهـنالخاصـ على ممارسة حقوق اإلنسان
  من التمييز والعنف وعدم المساواة. 

  
وينتهك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية سلسلة من مبادئ 

، بمــا فــي ذلــك وقواعــدها ومعاييرهــا حقــوق اإلنســان الراســخة
والحــق  اة وعــدم التمييــز علــى أســاس الجــنس،مبــادئ المســاو 

الحـق فـي عـدم في الحياة عنـدما يـؤدي اإلجـراء إلـى الوفـاة، و 
التعـــرض للتعـــذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
القاســـــية أو الالإنســـــانية أو المهينـــــة، وكـــــذلك حقـــــوق الطفـــــل 

وبـــالنظر إلــــى أن تشـــويه األعضــــاء  ).٣-١(انظـــر اإلطــــار 
التناســــلية األنثويــــة يــــؤثر علــــى أنســــجة األعضــــاء التناســــلية 

ي إلـــى الســليمة فـــي حالـــة غيـــاب ضـــرورة طبيــة وأنـــه قـــد يـــؤد
عواقب خطيرة بالنسبة لصحة المـرأة البدنيـة والنفسـية، ُيشـكِّل 
هـــذا اإلجـــراء أيضـــًا انتهاكـــًا لحـــق الشـــخص فـــي بلـــوغ أعلـــى 

  .)١( مستوى من الصحة ُيمكن بلوغه
  

وقد أقرت معاهدات واتفاقات متنوعة متعلقة بحقوق اإلنسـان 
أيضـــــًا بـــــأن تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة هـــــو مـــــن 

العنــف ضــد الفتيــات والنســاء، وممارســة تطيــل بقــاء مظــاهر 
يـــة التـــي نمطال م المســـاواة بـــين الجنســـين واألفكـــارقواعـــد عـــد

تتعارض مع حقوق اإلنسان. وقد دأبت هيئات رصد معاهدة 
حقــوق اإلنســان علــى اإلعــراب بوضــوح عــن أن الممارســات 
ــــــل تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية األنثويــــــة   الضــــــارة مــــــن قبي
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  : المخاطر الصحية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية٢-١اإلطار 
  المالحظات  المخاطر

  )٨، ٦(المخاطر الفورية 
    النزف
    األلم

  النزفية أو العصبية أو اإلنتانية  الصدمة
  نتيجة الستجابة التهابية أو عدوى موضعية   توّرم األنسجة التناسلية

ج، اإلنتان الدموي، عـداوى عداوى موضعية حادة؛ تكّون الخراري  العداوى
  الجهاز التناسلي؛ عداوى المسالك البولية

  
اليزال االرتباط المباشر بين تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة 
ــــــر واضــــــح، وٕان كــــــان  ــــــاعي البشــــــري غي ــــــروس العــــــوز المن وفي
  اإلضرار باألنسجة التناسلية قد يزيد من خطر انتقال الفيروس.

  بول الشديد، التبول المؤلم، إصابة اإلحليلاحتباس ال  المشاكل البولية
    مشاكل التئام الجروح

  نتيجة للنزف الوخيم أو اإلنتان الدموي  الوفاة
  )١٠، ٩(المخاطر التوليدية 
    الجراحة القيصرية
  مليلتر من الدم أو أكثر بعد الوضع ٥٠٠فقدان   النزف بعد الوضع

    َبْضُع الَفْرج
    المخاض المطّول

    و تهّتك توليديتمّزق أ
    الوالدة باألدوات

    صعوبة المخاض/عسر الوالدة
    بقاء األم المطّول في المستشفى
    اإلمالص والوفاة المبكرة للمواليد

    إنعاش المولود عند الوضع
  )١١، ٦المخاطر المرتبطة بالوظائف الجنسية (

أكبـــر فـــي حالـــة تشـــويه األعضـــاء يكـــون احتمـــال ُعســـر الجمـــاع   ُعسر الجماع (اآلالم خالل الجماع)
التناســـــلية األنثويـــــة مـــــن النـــــوع الثالـــــث مقارنـــــة بـــــالنوعين األول 

  )٦( والثاني
    نقص اإلشباع الجنسي

    قّلة الرغبة الجنسية والتهّيج الجنسي
    نقص التزليق خالل الجماع

    ِقّلة تواتر هزَّة الجماع أو فقدان هزَّة الجماع
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  : المخاطر الصحية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية٢-١اإلطار 
  المالحظات  المخاطر

  )١٢(المخاطر النفسية 
    جهاد العصبي التالي للصدمات اإل

    اضطرابات القلق
    االكتئاب

  )٨، ٦(المخاطر الطويلة األجل 
  يترتب عليه ألم مزمن في الفرج والبظر   ضرر األنسجة التناسلية

  نتيجة عداوى مزمنة للجهاز التناسلي  إفرازات المهبل 
    حّكة المهبل

 ض وصعوبة إخراج دم الحيضُعسر الطمث وعدم انتظام الحي  المشاكل الحيضية
  ُيمكن أن تسبب اآلالم الحوضية المزمنة  عداوى الجهاز التناسلي

  بما في ذلك خطر متزايد لإلصابة بااللتهاب المهبلي البكتيري  عداوى األعضاء التناسلية المزمنة 
  كثيرًا ما تكون متكررة  عداوى المسالك البولية

  المسالك البولية المتكررة نتيجة االنسداد وعداوى  التبول المؤلم
  
  

علــى أســاس الجــنس والعمــر وغيــر شــكًال مــن التمييــز  تمثــل
وتتصدى عّدة اتفاقات إقليمية بشأن . )١٩(ذلك من األسس 

حقــــوق اإلنســــان أيضــــًا لهــــذه المســــألة، وخاصــــة البروتوكــــول 
المعني بحقوق المرأة في أفريقيا ("بروتوكـول مـابوتو")، الـذي 

ني للممارسات الضارة مـن قبيـل تشـويه يقضي بالحظر القانو 
 ١ وتـــــرد فـــــي الملحـــــق .)٢٠(األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة 

قائمة شاملة بالمعاهدات والوثـائق التوافقيـة الدوليـة واإلقليميـة 
بشـــأن حقـــوق اإلنســـان التـــي تـــوّفر الحمايـــة والضـــمانات إزاء 

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
  

القضــاء علــى جميــع  متحــدة بشــأناألمــم ال تفاقيــةاوقــد دعــت 
 األمــــم المتحــــدة بشــــأن اتفاقيــــةو  أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة

عــــــالوة علــــــى ذلــــــك إلــــــى وضــــــع حــــــّد لهــــــذه  حقــــــوق الطفــــــل
الممارســة، كمــا دعــت إلــى ذلــك أيضــًا هيئــات متنوعــة أخــرى 

. )١٩(منبثقـــة عـــن معاهـــدة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان 
حقوق الفتيات والنساء  وقد أوضحت أن "التزام الدول باحترام

وحمايتهــا" تقتضــي منهــا أن تتخــذ إجــراءات لضــمان وتلبيتهــا 
أن الفتيــــــات والنســــــاء قــــــادرات علــــــى العــــــيش دون التعــــــرض 
للممارســــات الضــــارة، مــــن قبيــــل تشــــويه األعضــــاء التناســــلية 

  األنثوية.
  

ــــاالحترامويقتضــــي االلتــــزام  أن تمتنــــع الــــدول عــــن التــــدخل  ب
اشرة في التمتع بهذه الحقوق. وفي بطريقة مباشرة أو غير مب

حالـــة تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة، قـــد يقتضـــي ذلـــك 
م إلجـراء من الـدول أن تضـمن أن النظـام الصـحي ال ُيسـتخدَ 

هـــذه الممارســـة، كمـــا فـــي حالـــة إضـــفاء الصـــفة الطبيـــة علـــى 
تشــــــويه األعضــــــاء التناســـــــلية األنثويــــــة. ويقتضــــــي االلتـــــــزام 

تتخــذ اإلجــراءات المناســبة التشــريعية مــن الــدول أن  بالتلبيــة
والخاصـــة بالميزانيـــة وغيرهـــا مـــن أجـــل  والقضـــائية واإلداريـــة

الوقايــة مــن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة واستئصــاله. 
مــن الــدول أن تضــمن أن  بالحمايــةوأخيــرًا، يقتضــي االلتــزام 

األطــراف الثالثــة ال تنتهــك حقــوق الفتيــات والنســاء وأن هنــاك 
مثـــــــل الخـــــــدمات الصـــــــحية  ،وقائيـــــــة قائمـــــــة بالفعــــــل تــــــدابير

وهذا يعني أنه يتعـّين علـى الـدول أن  والقانونية واالجتماعية.
تقــــيم نظمــــًا وهياكـــــل لــــدعم "النســــاء واألطفـــــال مــــن ضـــــحايا 
الممارســــــات الضــــــارة" عــــــن طريــــــق ضــــــمان الوصــــــول إلــــــى 
"خـــــدمات الـــــدعم الفـــــوري، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الخـــــدمات الطبيـــــة 

"، وكــــذلك الخـــدمات الطبيــــة فــــي حــــاالت والنفســـية والقانونيــــة
  .)١٩(الطوارئ 

  
الحـــق فـــي الصـــحة أنـــه يتعـــّين علـــى الـــدول أن ُتوِجـــد يعنـــي و 

مــن الظـروف التـي ُيمكـن فيهـا للجميـع التمتـع بـأعلى مسـتوى 
فـــي هـــذا  . ورغـــم إحـــراز بعـــض التقـــدمالصـــحة ُيمكـــن بلوغـــه

، مــــا زالــــت الحكومــــات تواجــــه تحــــديات مســــتمرة فــــي الصــــدد
طــــار قوانينهــــا إالوفــــاء بالتزاماتهــــا الدوليــــة فــــي ســــعيها إلــــى 

وسياســـــاتها الوطنيـــــة المتعلقـــــة بتشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية 
هـــــذه التحــــديات بــــين الفشـــــل فــــي التنفيـــــذ األنثويــــة. وتتــــراوح 

واإلنفـاذ الكــاملين للقــوانين القائمــة، والفشـل فــي توقّــع العواقــب 
خـــاذ غيـــر المقصـــودة للقـــوانين والسياســـات والتصـــدي لهـــا، وات

قد تؤدي إلى زيـادة الممارسـة، مثـل  التي خاطئةالجراءات اإل
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إضـــــفاء الصـــــفة الطبيـــــة علـــــى تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية 
الذي كثيرًا ما يؤخذ به كتدبير و )، ٥-١ الفرعاألنثوية (انظر 

. وُيمكـــن للتـــدخالت الصـــحية التـــي )١٣(يقلـــل مـــن الضـــرر 
رتبطـــة تســـتهدف النســـاء الالئـــي يعـــانين مـــن المضـــاعفات الم

بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة أن ُتســـهم، مـــن داخـــل 
النظــام الصــحي نفســه، فــي حمايــة عــدد مــن حقــوق اإلنســان 

ــــــــك،  ُتمثِّــــــــل المتعلقــــــــة بالصــــــــحة واســــــــتعادتها. ولتحقيــــــــق ذل
التوجيهــــــــات الســــــــريرية المناســــــــبة المســــــــتندة إلــــــــى البّينــــــــات 

بـًا مطلالمصحوبة بالتدريب الكافي لمقدمي الرعاية الصـحية و 
رئيســيًا. وفــي حــين أن تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا همــا 
فــي نهايـــة المطــاف مســـؤولية الحكومـــات، فمــن الواضـــح أنـــه 
ُيمكــــن لمقــــدمي الرعايــــة الصــــحية االضــــطالع بــــدور حاســــم 
ـــــــة الستئصـــــــال تشـــــــويه  بشـــــــأن ضـــــــمان أن الجهـــــــود المبذول
ــــــــة للنســــــــاء  ــــــــة وتــــــــوفير الرعاي األعضــــــــاء التناســــــــلية األنثوي

يواكبهــــا أكبــــر قــــدر مــــن العنايــــة بحقــــوق  همعــــالمتعايشــــات 
  .)١٣( لهالفتيات والنساء والمراعاة با الخاصة اإلنسان

  
ـــــى تشـــــويه   ٥-١ ـــــة عل إضـــــفاء الصـــــفة الطبي

  األعضاء التناسلية األنثوية 
  

يشير إضفاء الصـفة الطبيـة علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية 
(بما فـي األنثوية إلى الحاالت التي ُيماَرس فيها هذا اإلجراء 

ذلــك إعــادة التبتيــك) مــن جانــب أي فئــة مــن مقــدمي الرعايــة 
الصــحية، ســواًء فــي عيــادة عامــة أو خاصــة، فــي المنــزل أو 

وقــد  فــي مكــان آخــر، وذلــك فــي أي وقــت خــالل حيــاة المــرأة.
فـــــي  المنظمـــــةاعُتمـــــد هـــــذا التعريـــــف ألول مـــــّرة مـــــن جانـــــب 

من جانـب  ٢٠٠٨، وُأعيد تأكيده في عام )٢١( ١٩٩٧ عام
مــــن وكــــاالت األمــــم المتحــــدة فــــي البيــــان المشــــترك بــــين  ١٠

القضــاء علــى تشــويه األعضــاء التناســلية الوكــاالت المعنــون 
. وقــد أّكــد البيــان المشــترك بــين الوكــاالت بشــدة )١األنثويــة (

على أن تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة، بصـرف النظـر 
ـــا إذا كـــان يجـــري علـــى يـــد عـــاملين تقليـــديين أو طبيـــ ين، عّم

يمثِّـــــل ممارســـــة ضـــــارة وغيـــــر أخالقيـــــة، ال فوائـــــد لهـــــا علـــــى 
  اإلطالق، وال ينبغي إجراؤها تحت أي ظروف. 

  
ربمــا يتزايــد لجــوء المجتمعــات المحليــة إلــى مقــدمي الرعايــة و 

الصــحية لالضــطالع بهــذا اإلجــراء لمجموعــة مــن األســباب. 
ويتمثــل عامـــل مســـاهم مهـــّم فـــي حقيقـــة أن تشـــويه األعضـــاء 

ل منذ سنوات باعتبـاره قضـية صـحية، ة األنثوية ُيعامَ التناسلي
هـــج المخـــاطر الصـــحية". وقـــد باســـتخدام مـــا ُيعـــرف باســـم "نَ 

ن يحظـون بـاالحترام علـى و شارك في هذا النهج خبراء صحي
المســتوى المحلــي أعربــوا عــن قلقهــم إزاء المخــاطر الصــحية 

 مـــن خـــالل بـــثلتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة، وذلـــك 
ولكــن لســـوء الحـــظ، فـــي  .)٢٢(وقائعيـــة الو  التثقيفيـــةئل رســاال

عّدة بلدان تنتشر فيها هذه الممارسة، لـم يـؤد هـذا الـنهج إلـى 
تــــرك األفــــراد أو األســــر أو المجتمعــــات المحليــــة للممارســــة، 

ــــانينولكــــنهم شــــرعوا فــــي تحويلهــــا مــــن  ــــدي الخت ــــى  ينالتقلي إل
ممارســـي الرعايـــة الصـــحية العصـــريين علـــى أمـــل أن يـــؤدي 
  ذلـــــــــك إلـــــــــى الحـــــــــّد مـــــــــن مخـــــــــاطر مختلـــــــــف المضـــــــــاعفات 

المشـــكلة المتمثلـــة  علـــى . وقـــد ســـّلط ذلـــك الضـــوء)٢٢، ٢١(

عـــن المخـــاطر الصـــحية المرتبطـــة  فـــي أن تـــوفير المعلومـــات
بتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، رغــم كونــه جــزءًا مهمــًا 

فــي حــّد  مــن الجهــود التــي تســتهدف القضــاء عليــه، ال يكفــي
ل ممارسة مستندة بقـوة إلـى المعتقـدات الثقافيـة الستئصا ذاته

   ومتغلغلة بعمق في التقاليد المجتمعية. 
  

وكــأثر جــانبي إضــافي التبــاع "نهــج المخــاطر الصــحية" إزاء 
تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية األنثويــــــة، تزايــــــد دعــــــم بعــــــض 

مـن القطـع المنظمات المهنية والحكومات ألشكال أقل تطرفًا 
خــز البظــر) ُتجـــرى فــي ظــل ظـــروف و (علــى ســبيل المثـــال، 

اسـتراتيجيات الحـّد تهـدف نظيفة وخاضعة للسـيطرة الطبيـة؛ و 
مضـاعفات  ثاحتمـال حـدو  مـن لتقليـلإلـى امن الضرر هـذه 

ظــروف محفوفــة  ظــل بــاإلجراء فــي القيــاموخيمــة ناجمــة عــن 
  بالمخاطر. 

  
المقترنـــة باعتقـــاد عـــدد مـــن  –هـــذه المالبســـات قـــد أســـهمت و 

حية المســـتمر بـــأن أشـــكاًال معّينـــة مـــن مقـــدمي الرعايـــة الصـــ
وعـدم قـدرة  ،تشويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة ليسـت ضـارة

أو عــدم رغبــتهم فــي  نســبة كبيــرة مــنهم علــى توضــيح مــوقفهم
إجـراء تشـويه عند مجابهتم بقضايا حاسمة األهمية مثل  ذلك

فــــي  – )٥( لألعضــــاء التناســــلية األنثويــــة أو إعــــادة التبتيــــك
ضــــفاء الصــــفة الطبيــــة علــــى تشــــويه األعضــــاء إ رواجزيــــادة 

التناســلية األنثويــة عبــر أفريقيــا وفــي الشــرق األوســط. وعــالوة 
علـــى ذلـــك، مـــن المـــرجح أن تـــؤدي مشـــاركة مقـــدمي الرعايـــة 
الصــحية فــي إجــراء تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة إلــى 

وقـــد ُيعطـــي انطباعـــًا  ،شـــرعيةأن الممارســـة إحســـاس بـــ إيجـــاد
مفيـــد لصــــحة المـــرأة أو أنــــه علـــى األقــــل غيــــر بـــأن األجــــراء 

  . )٢١( ضار
  

وقـــد اســـُتهلت الجهـــود الراميـــة إلـــى وقـــف هـــذه العواقـــب غيـــر 
ـــــب  ـــــي عـــــام  المنظمـــــةالمقصـــــودة مـــــن جان خـــــالل  ١٩٧٩ف

ـــدولي األول المعنـــي بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية  المـــؤتمر ال
ـــــث أكـــــدت  ـــــي الخرطـــــوم، الســـــودان، حي ـــــود ف ـــــة المعق األنثوي

غير المقبول اإليحاء بأن إجـراء أشـكال أقـل  المنظمة أن من
ألعضــــاء التناســــلية األنثويــــة داخــــل لتشــــويه ال اقتحاميــــة مــــن

المرافق الطبيـة سـوف يقلـل مـن المضـاعفات الصـحية. ومنـذ 
مــن الرابطــات ذلــك الحــين، حظــي هــذا الموقــف بتأييــد العديــد 

المهنية الطبية والوكاالت الدوليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
علـــى شـــجب إضـــفاء الضـــوء  مزيـــد مـــن ومـــات. وُســـّلطوالحك

الصــــفة الطبيــــة علــــى تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة، 
ر اإلعــــراب عنــــه، فــــي البيــــان المشــــترك بــــين الوكــــاالت  وُكــــرِّ
بشـــــأن القضـــــاء علـــــى تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة 

. وثمــــة تســــليم بــــأن وقــــف إضــــفاء الصــــفة )١( ٢٠٠٨ لعــــام
األعضــاء التناســلية األنثويــة هــو مكــّون الطبيــة علــى تشــويه 

ــــوق اإلنســــان  ــــى حق ــــنهج الشــــامل المســــتند إل أساســــي مــــن ال
الرامـــــي إلـــــى القضـــــاء علـــــى هـــــذه الممارســـــة: فعنـــــدما تـــــرى 
المجتمعـــات المحليـــة أن مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية ينتهجـــون 
موقفـــًا مؤيـــدًا لتـــرك اإلجـــراء وأنهـــم يمتنعـــون عـــن االضـــطالع 

ويضــع الممارســة فــي نقــاش المحلــي ز البــه، فــأن ذلــك ســُيعزِّ 
    .  موضع الشك
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  : حقوق اإلنسان التي ينتهكها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ٣-١اإلطار 

    
  األساس المنطقي  حقوق اإلنسان

الحـــق فـــي بلـــوغ أعلـــى مســـتوى مـــن 
  الصحة ُيمكن بلوغه

إلـــى ضـــرر بـــالنظر إلـــى أن تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة ُيمكـــن أن يـــؤدي 
بــدني ونفســي وخــيم وأنــه يشــكِّل إجــراًء اقتحاميــًا ألنســجة ســليمة بخــالف ذلــك دون 

لعهـــد الـــدولي أي ضـــرورة طبيـــة، فإنـــه ُيعتبـــر انتهاكـــًا للحـــق فـــي الصـــحة. وُيِقـــر ا
التمتــع بحــق كــل إنســان فــي " الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة

  . )١٥(" سية يمكن بلوغهبأعلى مستوى من الصحة البدنية والنف
الحــق فــي الحيــاة والســالمة البدنيــة، 

  في ذلك عدم التعرض للعنف  بما
  

الحــق فــي عــدم التعــرض للمعاملــة أو 
العقوبـــــة القاســـــية أو الالإنســـــانية أو 

  المهينة

ُيمكـــن أن يـــؤدي تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة إلـــى أضـــرار بدنيـــة ونفســـية 
مـع حـق المـرأة  ،من هـذا المنطلـقهو يتداخل، فاة. و وخيمة، تفضي أحيانًا إلى الو 

ـــاة والســـالمة البدنيـــة والتحـــرر مـــن العنـــف. ويشـــمل الحـــق فـــي الســـالمة  فـــي الحي
الكرامـــة المتأصـــلة فـــي اإلنســـان احتـــرام البدنيـــة الحـــق فـــي التحـــرر مـــن التعـــذيب و 

والحق في الحرية واألمن والحق في الخصوصية. وهذه الفئـة مـن الحقـوق تحظـى 
اإلعــالن العــالمي لحقــوق ة صــكوك متنوعــة معنيــة بحقــوق اإلنســان ومنهــا: بحمايــ

العهــــــــد الــــــــدولي الخــــــــاص بــــــــالحقوق االقتصــــــــادية ؛ و ٣و ١، المادتــــــــان اإلنســــــــان
والعهــــــد الــــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق المدنيــــــة  ، الديباجــــــة؛واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة

  . )١٨-١٥( ١٩واتفاقية حقوق الطفل، المادة  ؛٩والسياسية، الديباجة والمادة 
الحق في المساواة وعدم التمييز على 

  أساس الجنس
ُيديم تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة االعتقـاد التمييـزي األساسـي بالـدور التـابع 
للفتيــات والنســاء، وهــو مــا يفــي بتعريــف التمييــز ضــد المــرأة. ويشــير هــذا التعريــف 

لجــنس ويكــون مــن آثــاره أو أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس اإلــى "
أغراضــه تــوهين أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 
فــــي الميــــادين السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة والمدنيــــة أو فــــي أي 
ميدان آخر، أو تـوهين أو إحبـاط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو ممارسـتها لهـا، بصـرف 

  .)١٩(" جية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجلالنظر عن حالتها الزو 
بــالنظر إلــى أن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة ُيجــرى فــي المقــام األول علــى   حقوق الطفل

عامـــًا، تصـــبح القضـــية أساســـًا هـــي حمايـــة حقـــوق  ١٨فتيـــات تقـــل أعمـــارهن عـــن 
القـرارات بشـأن اآلبـاء واألسـر فـي اتخـاذ  رالطفل. وتسلم اتفاقية حقوق الطفـل بـدو 

األطفــال، ولكنهــا تضــع المســؤولية النهائيــة عــن حمايــة حقــوق الطفــل علــى عــاتق 
" كمعيــار مصــالح الطفــل الفضــلى). وتكــّرس االتفاقيــة أيضــًا "٥الحكومــة (المــادة 

). وُيســــلَّم بــــأن تشــــويه األعضــــاء التناســــلية ٣للتصــــدي لحقــــوق األطفــــال (المــــادة 
وانتهـاك لحقـوق األطفـال.  لطفل الفضلى هـذامصالح ااألنثوية هو انتهاك لمعيار 

وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، تقضـــي االتفاقيـــة بـــأن تمنـــع الحكومـــات "الممارســـات التقليديـــة 
  .)١٨() ٢٤بصحة األطفال" (المادة  التي تضر

  
  

هـــــذه المبـــــادئ  المنظمـــــةوعلـــــى هـــــذا األســـــاس، أصـــــدرت 
التوجيهيــــة كبيــــان بالتوجيهــــات الخاصــــة بمكافحــــة إضــــفاء 

ة علـــى تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة الصـــفة الطبيـــ
). ويتمثـــل ١-٣ الفـــرعبغيـــة وقـــف هـــذه الممارســـة (انظـــر 

أحــد التــدابير األساســية الالزمــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع 
فــــي وضــــع بروتوكــــوالت وأدلــــة ومبــــادئ توجيهيــــة لتوجيــــه 
ـــذين يواجهـــون قضـــايا متعلقـــة  ـــة الصـــحية ال مقـــدمي الرعاي

األنثوية، بما في ذلـك مـا الـذي بتشويه األعضاء التناسلية 
طلـب مـنهم اآلبـاء أو أفـراد عنـدما يَ  هينبغي عليهم أن يفعلو 

للفتيـات أو عنـدما األسرة إجراء تشويه لألعضـاء التناسـلية 
تطلـــــب مـــــنهم النســـــاء إجـــــراء عمليـــــة إعـــــادة التبتيـــــك بعـــــد 
الوضع. وينبغي توفير المعارف التقنية عن كيفية التعـّرف 

األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة علـــــى مضـــــاعفات تشـــــويه 
العالجي، بما في ذلـك الرعايـة التوليديـة المناسـبة  وتدبيرها

وكيفيــــة إســــداء المشــــورة للنســــاء بشــــأن المســــائل المتصــــلة 
بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، من أجل التأكيد علـى 

كمقتــــرف دور مقــــدم الرعايــــة الصــــحية كمــــوفِّر للرعايــــة ال 
ُيصبح التدريب المناسب تـدبيرًا وقائيـًا . وبالتالي، ال جريمة
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فحســب، وٕانمــا أيضــًا أداة تشــتد إليهــا الحاجــة للتعامــل مــع 
الماليــين مــن النســاء قــد تعرضــن بالفعــل لتشــويه  أنحقيقــة 

   األعضاء التناسلية ويتعّين عليهن التعايش مع عواقبه. 
  

وخـــالل وضـــع هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة (انظـــر الطرائـــق، 
جراحــة التجميــل التناســلية أن  الفريــقحــظ )، ال١-٢ الفــرع

بتشـويه فيما يتعلق  يكتسب أهمية متزايدة األنثوية موضوع
األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة. وعلــــى الــــرغم مــــن إمكانيــــة 
ـــــين إجـــــراءات تشـــــويه األعضـــــاء  ـــــب تشـــــابه ب وجـــــود جوان
التناسلية األنثوية وجراحة التجميل التناسلية األنثوية (التي 

أو تضـــــــييق المهبـــــــل بســـــــبب لشـــــــفري تشـــــــمل التصـــــــغير ا
المعايير االجتماعية والثقافيـة والخاصـة بـالمجتمع المحلـي 

ــ ج لصــورة جماليــة معّينــة للمــرأة ولجســمها)، فثمــة روِّ التــي ُت
اختالفــــات واضــــحة حاســــمة األهميــــة. فتشــــويه األعضــــاء 

 )١( المنظمـــةالتناســـلية األنثويـــة حســـبما يصـــفه تصـــنيف 
 ُيضــطلع بــهو نتيجــة إجــراء ويشــار إليــه فــي هــذه الوثيقــة هــ

وقـد يتعرضـون  ،على أفراد دون موافقتهم المستنيرة الكاملـة
 للخضـوعلإلكراه الشديد على نحـو مباشـر أو غيـر مباشـر 

دون أي فوائــــد طبيــــة ممكنــــة.  جــــرىيُ  الــــذي ا األجــــراءهــــذل
وُتــديم األســباب الدفينــة إلجــراء تشــويه األعضــاء التناســلية 

ـــــة فـــــي الســـــياق الـــــ نـــــاَقش فـــــي هـــــذه المبـــــادئ ذي يُ األنثوي
ـــــين الجنســـــين  التوجيهيـــــة عـــــدم مســـــاواة عميـــــق الجـــــذور ب

 وحسبمايرد أعاله  حسبماويشكِّل انتهاكًا لحقوق اإلنسان، 
لـــــوِحظ فـــــي تقريـــــر األمـــــم المتحـــــدة إلـــــى الجمعيـــــة العامـــــة 

عـــــن الطفلـــــة: فتشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية  ٢٠٠٩ لعـــــام
ف ولكنـــه األنثويـــة "ُيجـــرى دون قصـــد أولـــي بارتكـــاب العنـــ

     .)٢٣(بحكم الواقع عنيف في طبيعته" 
  

علـــــى الـــــرغم مـــــن أن جراحـــــة التجميـــــل التناســـــلية وهكـــــذا، 
األنثويــــــة تقــــــع خــــــارج النطــــــاق المباشــــــر لهــــــذه المبــــــادئ 

بينهـا وبـين تشـويه األعضـاء  بـذلك الفريـق فـرَّقالتوجيهية، 
التناسـلية األنثويـة. وفـي الحـاالت التـي ُتطلـب فيهـا جراحــة 

لتناسلية األنثوية من فرد يتمتع بكامل االسـتقالل التجميل ا
وقــادر علــى الموافقــة، ينبغــي تــوفير المشــورة الكاملــة لهــذا 
الفرد قبل العملية، بما في ذلك مناقشة التفاوتات الطبيعيـة 
والتغّيـــرات النفســـية التـــي تطـــرأ علـــى مـــدى العمـــر، وكـــذلك 

مكانيـــة حـــدوث عواقـــب غيـــر مقصـــودة لجراحـــة التجميـــل إ
وينبغـي أيضـًا مناقشـة االفتقـار إلـى لباحة التناسـلية. على ا

البّينـــات عـــن الحصـــائل واالفتقــــار إلـــى البّينـــات عـــن أثــــر 
واإلياس واعتبار ذلك جزءًا  التغّيرات الالحقة خالل الحمل

  .)٢٤(الموافقة المستنيرة  من عملية
  
  أهداف المبادئ التوجيهية   ٦-١
  
  يهيةلماذا ُوضعت هذه المبادئ التوج  ١-٦-١
  

عقــب نشــر البيــان المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن القضــاء 
الذي  ٢٠٠٨على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لعام 

فــي توقيعــه مــع تســع مــن وكــاالت األمــم  المنظمــةشــاركت 
، دعـــا قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم )١(المتحـــدة الشـــريكة 

، ٢٠١٢المؤرخ كـانون األول/ ديسـمبر  ٦٧/١٤٦المتحدة 
ف الجهـــود العالميـــة مـــن أجـــل القضـــاء علـــى تشـــويه تكثيـــ

  الدول األعضاء إلى:  األعضاء التناسلية لإلناث،
  

شــويه تحمايـة ودعـم النسـاء والفتيــات اللـواتي تعرضـن ل ...
والنســــاء والفتيــــات المعرضــــات لهــــذا  األعضــــاء التناســــلية

الخطـــر، بطـــرق منهـــا اســـتحداث خـــدمات للـــدعم والرعايـــة 
اعي والنفســــي، واتخــــاذ التــــدابير المســــتويين االجتمــــ علــــى

الصـحة  الالزمـة لتحسـين أحـوالهن الصـحية، بمــا فـي ذلـك
الجنســـية واإلنجابيـــة، مـــن أجـــل مســـاعدة النســـاء والفتيـــات 

  ؛الالئي يتعرضن لهذه الممارسة
  

  وٕالى: 
  

 وضـــــع اســـــتراتيجيات شـــــاملة ومتكاملـــــة لمنـــــع تشـــــويه ...
بمـــا فـــي ودعمهـــا وتنفيـــذها،  األنثويـــةاألعضـــاء التناســـلية 

ـــــدريب األخصـــــائيين االجتمـــــاعيين ـــــك ت والعـــــاملين فـــــي  ذل
المحليــة والقــادة الــدينيين  المجتمعــاتالطبــي وقــادة  المجــال

قيـــــامهم بكفـــــاءة بتقـــــديم  والمتخصصـــــين المعنيـــــين وكفالـــــة
خدمات الدعم والرعاية للنساء والفتيات المعرضات لخطـر 

ــــــذلك  تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية أو الالئــــــي تعرضــــــن ل
 ل، وتشــــــجيعهم علــــــى إبــــــالغ الســــــلطات المختصــــــةبالفعــــــ

بالحــاالت التــي يعتقــدون فيهــا أن المــرأة أو الفتــاة معرضــة 
  .)١٤( لهذا الخطر

 
ومنذ صدور البيان المشترك بـين الوكـاالت والقـرار، ُبـذلت 
جهـــــود ذات شـــــأن لمكافحـــــة تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية 

) البحــــوث الراميــــة إلــــى ١األنثويــــة مــــن خــــالل مــــا يلــــي: (
يجــــاد المزيــــد مــــن البّينــــات إلثــــراء التــــدخالت السياســــاتية إ

) العمــــــل مــــــع المجتمعــــــات ٢والصــــــحية علــــــى الســــــواء؛ (
) الـــــــدعوة؛ ٣المحليـــــــة بشـــــــأن االســـــــتراتيجيات الوقائيـــــــة؛ (

ســــّن القــــوانين. ويشــــمل العنصــــر األخيــــر التشــــريعات  )٤(
التمكينيـــة المناهضـــة لتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة 

ـــــز فـــــي ا لمقـــــام األول علـــــى التـــــدابير العقابيـــــة ضـــــد ويركِّ
ــــذين يمارســــون  الممارســــين وأعضــــاء المجتمــــع المحلــــي ال
تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، وكــذلك اآلبــاء الــذين 

مكافحــة تشــويه لقــوانين توجــد يدعمونــه أو يســمحون بــه. و 
األعضــاء التناســلية األنثويــة فــي أكثــر مــن نصــف البلــدان 

التشــويه تقليــديًا، وكــذلك فــي العديــد التــي يمــاَرس فيهــا هــذا 
مــن البلــدان التــي تضــم مجتمعــات محليــة مــن المهــاجرين 

رس فيهـا. وفــي حــين يوِجــد الحظــر مــن بلــدان ُيمــاالقـادمين 
القـــانوني بيئـــة تمكينيـــة مهّمـــة للجهـــود الراميـــة إلـــى التخلـــي 
عــــن هــــذه الممارســــة، وأن المالحقــــات الجنائيــــة ُيمكــــن أن 

هــــذه  تواَكــــبضــــة لهــــا، فمــــا لــــم رســــالة قويــــة مناهب تبعــــث
التـــدابير بـــالتثقيف والتعبئـــة المجتمعيـــة فإنهـــا تنطـــوي علـــى 

مـــن خطـــر وضـــع ممارســـي الرعايـــة الصـــحية فـــي موضـــع 
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بالفتيـات سياسات عقابية، مما قـد ُيِضـر بعالقـاتهم  ينفذون
مـــن قـــدرتهم علـــى االضـــطالع بممارســـات  ويحـــدّ  والنســـاء

. )١٣(بـين الجنسـين زة للمساواة مستندة إلى الحقوق ومعزِّ 
وقد ثبت أن إطارًا يشمل تدابير وقائية لتعزيز التخلـي عـن 

يـؤثر  ،الممارسة وكذلك تدابير عقابية لمن يضـطلعون بهـا
ـــــة عنـــــدما يكـــــون مقترنـــــًا بعمـــــل مجتمعـــــي  ـــــة إيجابي بطريق

  .)٢١(المرتكز 
 

زال الناتجة عن هذه الجهود، فمـاورغم العالمات اإليجابية 
ي منــــاطق عديــــدة مرتفعــــًا، وتتعــــايش انتشــــار الممارســــة فــــ

الماليــين مـــن النســـاء اليـــوم مـــع العواقـــب الصـــحية الســـلبية 
. وفي هذا الصدد، يكتسـي )١(لتشويه األعضاء التناسلية 

وضــــــع مبــــــادئ توجيهيــــــة ســــــريرية مســــــتندة إلــــــى البّينــــــات 
ومناســـــبة لمقتضـــــى الحـــــال للعـــــاملين الصـــــحيين بأهميـــــة 

المبــادئ التوجيهيــة  رئيســية. فــأوًال وقبــل كــل شــيء، تســاعد
ضـمن تقـديم على توجيه عملية اتخـاذ القـرارات السـريرية وتَ 

خـــدمات صـــحية جيـــدة ومعياريـــة للفتيـــات والنســـاء الالئـــي 
  يعانين حاليًا من مضاعفات تشويه األعضاء التناسلية.   

  
وثانيـــًا، ُتســـتخدم المبـــادئ التوجيهيـــة كأســـاس مهـــّم لبـــرامج 

على السـواء،  لها والمواكبةالتدريب الطبي السابقة للخدمة 
وهــي بــرامج تشــتد إليهــا الحاجــة ال فــي البلــدان التــي يكــون 
ــــًا  انتشــــار تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة فيهــــا عالي
فحســــب، وٕانمــــا أيضــــًا فــــي البلــــدان المرتفعــــة الــــدخل التــــي 
ـــذين  تســـكنها مجتمعـــات محليـــة متزايـــدة مـــن األشـــخاص ال

ه األعضـاء التناسـلية هاجروا من مناطق ينتشر فيهـا تشـوي
ـــة علـــى نطـــاق واســـع. ونتيجـــة لـــذلك، فـــإن مقـــدمي  األنثوي
الرعايــة الصــحية عبــر العــالم، الــذين لــم يتلــق العديــد مــنهم 

أو لـم يتلـق تعليمـًا رسـميًا علـى  ،سوى تعليم رسـمي ضـئيل
بشــــــأن موضــــــوع تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية  ،اإلطــــــالق

لالستفسـار  جيـداً  األنثوية، قد يجدون أنفسـهم غيـر مـؤهلين
عــــن أمــــور حّساســــة بشــــأن هــــذا التشــــويه وعــــالج الفتيــــات 
والنســــاء الالئــــي يعــــانين مــــن المضــــاعفات المرتبطــــة بــــه 

  . )٢٥( ورعايتهن
  

وعــالوة علــى ذلــك، يــوّفر وضــع المبــادئ التوجيهيــة فرصــة 
فريـــدة الســـتعراض البّينـــات المتاحـــة فـــي مجـــاالت اهتمـــام 

الثغــرات  اســتبانةمحــددة بطريقــة منهجيــة، وبهــذه الطريقــة، 
الحرجـــــة فـــــي مجـــــال البحـــــوث المتســـــمة بأهميـــــة حاســـــمة 
بالنســــبة لتوســـــيع نطــــاق معارفنـــــا فــــي أي مجـــــال علمـــــي، 

  واستهداف هذه الثغرات.  
  

المعـارف التقنيـة المنقولـة ضـمن هـذه المبـادئ  فـإنوأخيرًا، 
التوجيهيـــة بشـــأن كيفيـــة التعـــرف علـــى مضـــاعفات تشـــويه 

ـــــة  ـــــة األعضـــــاء التناســـــلية األنثوي ـــــدابيرها العالجي ـــــّين وت تب
ــــــات  ــــــه بصــــــحة الفتي بوضــــــوح أن اإلجــــــراء ضــــــار بطبيعت
والنســـاء، واألكثـــر مـــن ذلـــك، أنـــه ينتهـــك عـــّدة حقـــوق مـــن 
حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في بلـوغ أعلـى مسـتوى 

من الصحة ُيمكن بلوغه. وهذا مهّم على نحو خاص فيمـا 
صـــفة يتعلـــق بـــالجهود الراميـــة إلـــى وضـــع حـــّد إلضـــفاء ال

الطبيـــــة علـــــى الممارســـــة، والتركيـــــز علـــــى دور العـــــاملين 
الصــــحيين باعتبــــارهم مقــــدمي الرعايــــة الــــذين ال يجــــب أن 

  ممارسة ضارة.  سببًا الستمراريصيروا أيضًا 
  
  الغرض من هذه المبادئ التوجيهية   ٢-٦-١
  

يتمثل الغرض الرئيسي لهذه المبـادئ التوجيهيـة فـي تـوفير 
عن التدبير العالجي للمضاعفات  توصيات مثراة بالبّينات

الصــحية المرتبطــة بتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة أو 
  الناجمة عنه. 

  
وتتصــــدى التوجيهــــات المقدمــــة لمواضــــيع مختــــارة متصــــلة 
بتشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة اعتُبـــــرت حاســـــمة 
األهميــة مــن جانــب فريــق دولــي متعــدد التخصصــات مــن 

ومناصــري المرضــى وغيــرهم مــن  مقــدمي الرعايــة الصــحية
هـــذه المبـــادئ  ال تتضـــمن ،أصـــحاب المصـــلحة. وبالتـــالي

الصـــــحية المرتبطـــــة بتشـــــويه  الحـــــاالتالتوجيهيـــــة جميـــــع 
األعضــاء التناســلية األنثويــة التــي ُأبلــغ عنهــا، بيــد أن ذلــك 
ال ينبغي بـأي حـال مـن األحـوال أن يفسَّـر علـى أنـه يعنـي 

  حقيقية أو مهّمة.  ليست أيضاً  الحاالت الصحيةأن هذه 
  

وٕاضافة إلى ذلك، ُيمكن استخدام هـذه المبـادئ التوجيهيـة، 
وخاصــة الثغــرات المعرفيــة المســتبانة فيهــا، كمخطــط أولــي 
لتصميم البروتوكوالت البحثية التي ُيمكن أن تُثري البّينات 

 للحــــاالتالنــــادرة المتاحــــة حاليــــًا بشــــأن التــــدبير العالجــــي 
ـــنجم عـــن ت شـــويه األعضـــاء التناســـلية الصـــحية التـــي قـــد ت

 األنثوية.
 
 الفئة المستهدفة  ٣-٦-١
  

ي يــتســتهدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة فــي المقــام األول مهن
الرعايــة الصــحية المعنيــين برعايــة الفتيــات والنســاء الالئــي 

ألي شــكل مــن أشــكال تشــويه األعضــاء التناســلية  تعرضـن
ضـمن األنثوية. وقد يشمل مهنيو الرعاية الصـحية هـؤالء، 

ـــــاء  ـــــد وأطب ـــــات أخـــــرى، أخصـــــائيي التولي  طـــــب النســـــاءفئ
والجــــــــراحين والممارســــــــين الطبيــــــــين العــــــــامين والقــــــــابالت 
والممرضات وغيرهم من الكوادر الصـحية الخاصـة بالبلـد. 

حية ومهنيو الرعاية الصحية المعنيون بتوفير الرعايـة الصـ
، مثل أطباء األمـراض النفسـية النفسية والتدخالت التثقيفية

هم أيضًا   ،تصاصيي علم النفس والعاملين المجتمعيينواخ
جـــــزء مـــــن الفئـــــة المســـــتهدفة. وتـــــوّفر هـــــذه الوثيقـــــة أيضـــــًا 
التوجيهـــات لراســـمي السياســـات ومـــديري الشـــؤون الصـــحية 
وغيرهم من المسؤولين عن التخطيط للتـدريب المهنـي قبـل 
الخدمــة وخاللهــا وتمويلــه وتنفيــذه، والمســؤولين عــن وضــع 

ريب فـــي مجـــاالت الطـــب والتمـــريض والقبالـــة مقـــررات التـــد
  والصحة العمومية.



 12 المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  
  قــرائــالط  -٢   

  
  

ُوضــعت هــذه الوثيقــة طبقــًا للمعــايير والمتطلبــات المحــدَّدة 
ــــــي  ــــــل ف ــــــةدلي ــــــادئ  منظمــــــة الصــــــحة العالمي لوضــــــع المب

وباختصــــــار، تشــــــمل . )٢٦التوجيهيــــــة، الطبعــــــة الثانيــــــة (
ل الحاســــمة فــــي ) تحديــــد المســــائل والحصــــائ١العمليــــة: (

) تكليـــف خبـــراء بـــإجراء استعراضـــات ٢مجـــال البحـــوث؛ (
تقيــيم الجــودة ودمــج ) ٤) اســترجاع البّينــات؛ (٣منهجيــة؛ (
ض البّينــــــات باســــــتخدام نهــــــج مــــــنّظم؛ ) عــــــر ٥البّينــــــات؛ (

   صياغة التوصيات.   )٦(
  
  المساهمون في المبادئ التوجيهية   ١-٢
  

يــــه مــــن خضــــعت عمليــــة وضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة للتوج
ـــرد فـــي الملحـــق  وصـــف  ٢جانـــب ثالثـــة أفرقـــة رئيســـية (ي

 المنظمــةعمليــة فريــق المفصــل ألدوارهــا). وقــد تــولى قيــادة 
مـــوظفين وخبــــراء استشــــاريين مــــن التـــوجيهي المكــــّون مــــن 

الفريق المعني بالمراهقين والمجموعات السكانية المعرضـة 
. وقـــدم وبحوثهـــا إلدارة الصـــحة اإلنجابيـــة التـــابعللمخـــاطر 

ــــقذا هــــ مــــن أصــــحاب المصــــلحة  ١٥، المكــــون مــــن الفري
الدوليين الخارجيين (غير التابعين للمنظمة)، بما في ذلـك 
مقـــدمو الرعايـــة الصـــحية وبـــاحثون ومـــديرو بـــرامج صـــحية 
ومحـامو حقـوق اإلنسـان ومناصـرو صـحة المـرأة، المشـورة 
بشــــــأن محتــــــوى المبــــــادئ التوجيهيــــــة وصــــــاغوا توصــــــيات 

ـــــات. وأ ـــــى البّين ـــــق االســـــتعراض مســـــتندة إل ـــــام فري ـــــرًا، ق خي
الخــــــارجي، المكــــــون مــــــن أصــــــحاب المصــــــلحة الــــــدوليين 

باســـتعراض وثيقـــة المبـــادئ التوجيهيـــة الختاميـــة المعنيـــين، 
اللغــــة  أي أخطــــاء وقائعيــــة وعلَّــــق علــــى وضــــوح ســــتبانةال

   والمسائل السياقية واآلثار المترتبة على التنفيذ.
  
إعـــالن المصـــالح مـــن جانـــب المســـاهمين   ٢-٢
  خارجيينال
  

وغيـــــرهم مـــــن  الفريـــــقكـــــان يتعـــــّين علـــــى جميـــــع أعضـــــاء 
المســـــاهمين الخـــــارجيين إكمـــــال نمـــــوذج إعـــــالن مصـــــالح 
معيــاري قبــل الشــروع فــي عمليــة وضــع المبــادئ التوجيهيــة 
والمشـــــاركة فـــــي أي مـــــن االجتماعـــــات المعنيـــــة بالمبـــــادئ 
التوجيهية. وقبل وضع الصيغة النهائية للـدعوات الموّجهـة 

للمشــــاركة فــــي وضــــع المبــــادئ التوجيهيـــــة،  إلــــى الخبــــراء
استعرض فريق المنظمة التـوجيهي جميـع نمـاذج إعالنـات 

 تضـــــاربالمصـــــالح باســـــتخدام معـــــايير تقيـــــيم مـــــدى شـــــّدة 
لوضـع  منظمـة الصـحة العالميـةدليـل المصالح الواردة في 
ولم ُيعلـن أي مـن المشـاركين فـي  .)٢٦(المبادئ التوجيهية

الح ذي شــأن بمــا يكفــي مصــال فــي تضــارباالجتمــاع عــن 
لتعريض عملية وضع المبـادئ التوجيهيـة ألي مخـاطر أو 

موجز لبيانات  ٣مصداقيتها. ويرد في الملحق من تقليل لل
 تضــاربإعــالن المصــالح وكيــف جــرى التصــدي لحــاالت 

  المصالح. 
  
المســـائل والحصـــائل ذات األولويـــة  تحديـــد  ٣-٢

  عملية الحصر –في مجال البحوث 
  

مبــدئي لحصــر األدبيــات العلميــة المتاحــة، بعــد اســتعراض 
وضع فريق المنظمة التوجيهي قائمـة بالمسـائل والحصـائل 

عفات الصــحية اذات األولويــة الُممكنــة فيمــا يتعلــق بالمضــ
الناجمة عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة باسـتخدام 

ثُــم  نمــوذج "الســكان والتــدخل وأســاس المقارنــة والحصــيلة".
خــالل االجتمــاع  الفريــقائمــة المبدئيــة إلــى قُــدمت هــذه الق

فـــي جنيـــف،  الـــذي ُعقـــداألول لوضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة 
. واســـتنادًا إلـــى نـــواتج ٢٠١٥سويســـرا، فـــي شـــباط/ فبرايـــر 

هذا االجتماع، ُأِعد استقصاء حصـر عـن طريـق اإلنترنـت 
يتضـــــمن القائمـــــة المحدثَّـــــة للمســـــائل الُممكنـــــة فـــــي مجـــــال 

الُمــــدخالت. وقــــد ُطلــــب مــــن البحــــوث مــــن أجــــل التمــــاس 
المشــــــاركين فــــــي االستقصــــــاء تصــــــنيف أهميــــــة المســــــائل 

وتـــــوفير ُمـــــدخالت بشـــــأن  ٩إلـــــى  ١مـــــن  ُمـــــدرَّجبمقيـــــاس 
اعتُبــرت اختيــار الحصــائل وتصــنيفها. وفــي هــذه الســياق، 

"حاســـمة"، فـــي  ٩و ٧المســـائل التـــي تـــراوح تصـــنيفها بـــين 
 ،ّمـة"مه ٦و ٤حين اعتُبرت تلك التي تراوح تصـنيفها بـين 

حاســمة". وأمــا المســائل التــي ُصــنفت بأقــل مــن  غيــرولكــن 
فلــــم ُتعتبــــر مهّمــــة ألغــــراض هــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة.  ٤

يتضــمن استقصــاء  شــبكي وُيتــاح بنــاًء علــى الطلــب ملحــق
  الحصر والقائمة الكاملة للمسائل. 

  
وقـــد ُأرســـل االستقصـــاء إلكترونيـــًا إلـــى خبـــراء دوليـــين فـــي 

تناســـلية األنثويـــة قـــام بتســـميتهم مجـــال تشـــويه األعضـــاء ال
. وفي محاولة إلشراك أكبر عدد ممكن الفريقأعضاء في 

من المجيبين، ُأنشئت وصلة عمومية إلـى االستقصـاء فـي 
واسـتنادًا . وبحوثهـا الصحة اإلنجابيةالموقع الشبكي إلدارة 

ن الُممكنة قـد ُصـنفت كلهـا المسائل الثالث والثالثيأن إلى 
أو "مهّمـــة، ولكـــن غيـــر حاســـمة" مـــن  باعتبارهـــا "حاســـمة"

جانــب المجيبــين علــى االستقصــاء، وبــالنظر إلــى أن عــدد 
االستعراضــات المنهجيــة التــي ُيمكــن التكليــف بهــا محــدود 
بسبب المـوارد، وافـق فريـق المنظمـة التـوجيهي علـى إدراج 
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مســألة حصــلت علــى أعلــى تصــنيف فــي نطــاق هــذه  ١١
  المبادئ التوجيهية. 

  
البحث المبدئي عن المقـاالت الـذي أجـراه  وبالنظر إلى أن

ــــــة فريــــــق االســــــتعراض المنهجــــــي  كشــــــف النقــــــاب عــــــن ِقّل
الدراســــات القويــــة فــــي جميــــع المواضــــيع البحثيــــة المعنيــــة 
ـــًا، قـــام فريـــق المنظمـــة التـــوجيهي، بمشـــاركة الباحـــث  تقريب
ـــــة االســـــتعراض المنهجـــــي وأخصـــــائي  الرئيســـــي فـــــي عملي

ـــــــــــادئ التوجي ـــــــــــي بالمب ـــــــــــات المعن ـــــــــــة (انظـــــــــــر المنهجي هي
ـــة لتوســـيع ٢ الملحـــق )، بتنقـــيح قائمـــة المســـائل فـــي محاول

نطاقهـــــا. وهكـــــذا، امتثـــــاًال للمواضـــــيع ذات األولويـــــة التـــــي 
اختارها المشاركون في االستقصاء، جرى تحديـد عـدد مـن 

دخل نفســــه وٕادماجهــــا فــــي تــــالمســــائل التــــي تتشــــارك فــــي ال
 مســألة بحثيــة أوســع نطاقــًا تشــمل التــدخل المشــترك وقائمــة

ــــعة مــــن الحصــــائل.  ــــاموسَّ ــــاح قائمت ــــة وتُت  المســــائل البحثي
علــى  األصــلية والمرتبــة حســب األولويــة علــى الســواء بنــاءً 

  الطلب. 
  
  استرجاع البّينات   ٤-٢
  

 اســتبانةجــرى اســترجاع منهجــي وشــامل للبّينــات مــن أجــل 
الدراســـات المنشـــورة بشـــأن المضـــاعفات الصـــحية المتعلقـــة 

األنثويـــة التـــي جـــرى ترتيبهـــا بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية 
حســب أولويتهــا أثنــاء عمليــة الحصــر. ولــم يكــن باإلمكــان 
اإلجابــــة علــــى أي مــــن المســــائل ذات األولويــــة باســــتخدام 
اســتعراض موجــود ومنهجــي وحــديث (أي منشــور منــذ أقــل 
ــًا. وبالتــالي، مــن  مــن عــامين) ألدبيــات علميــة متاحــة حالي

صــيات، جــرى أجــل تــوفير المعلومــات الالزمــة لوضــع التو 
تكليــــــف فريـــــــق خـــــــارجي مــــــن المستعرضـــــــين المنهجيـــــــين 

فـي جنـوب أفريقيـا مركز كوكرين لالمنتمين للفرع النيجيري 
  استعراضات جديدة. ١٠بإجراء 

  
وقــــد ُأعــــد بروتوكــــول معيــــاري لكــــل اســــتعراض منهجــــي، 
ـــــــة  متضـــــــمنًا مســـــــألة "الســـــــكان والتـــــــدخل وأســـــــاس المقارن

بمـــــا فـــــي ذلـــــك  الدراســـــات، اســـــتبانةوالحصـــــيلة" ومعـــــايير 
ـــــق تقيـــــيم مخـــــاطر االنحيـــــاز  اســـــتراتيجيات البحـــــث وطرائ
وخطــــة تحليــــل البيانــــات. وقــــام فريــــق المنظمــــة التــــوجيهي 
ــــــــة  ــــــــادئ التوجيهي ــــــــي بالمب ــــــــات المعن وأخصــــــــائي المنهجي

فريـــــق  إجـــــراءباســـــتعراض البروتوكـــــوالت واعتمادهـــــا قبـــــل 
 اســــــتبانةكــــــل عمليــــــة اســــــتعراض. وبغيــــــة لالمستعرضــــــين 
صلة، ُأجريت عمليـات بحـث منهجيـة فـي الدراسات ذات ال

 MEDLINE قواعــــد عــــّدة قواعــــد بيانــــات إلكترونيــــة، منهــــا
 CINHAL Plusو CENTRAL via CSROو

(EBSCOhost)  و Web of Science و SCOPUS 
 LILACS و African Index Medicus و PILOTو

 POPLINE و PsycINFO (EBSCOhost)و
 ERIC (EBSCO host) و WHOLIS via LILACSو

 ClinicalTrials.govو NYAMومكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 African Journals Online (AOL)و
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .Pan African Clinical Trials Registryو

(بنـــود  PRISMAلمنهجيـــة  اســـُتخدمت المبـــادئ التوجيهيـــة
اإلبالغ المفضـلة فـي االستعراضـات المنهجيـة والتحلـيالت 

فـــــــــي اإلبـــــــــالغ عـــــــــن  ومخططهـــــــــا التـــــــــدفقي التجميعيـــــــــة)
الدراســـــــات  ســـــــتبانةاتيجيات البحـــــــث المســـــــتخدمة الاســـــــتر 

والمعـــــايير المحـــــدَّدة إلدراج الدراســـــات واســـــتبعادها، ويـــــرد 
وصــــفها فــــي فــــرادى االستعراضــــات المنهجيــــة. ولــــم تكــــن 

 تـاريخأو  المسـتخدمة فـي الدراسـات هناك قيـود علـى اللغـة
  . هانشر 
  
  وتصنيف البّينات  والدمج الجودةتقييم   ٥-٢
  

تعرضــــين المنهجيــــين الخــــارجي تقييمـــــًا أجــــرى فريــــق المس
 GRADEلجــــــودة مجموعــــــة البّينــــــات باســــــتخدام منهجيــــــة 

وطبقـــًا لهـــذا  ٦(تصـــنيف التوصـــيات وتطويرهـــا وتقييمهـــا).
الــــــنهج، جــــــرى تصــــــنيف جــــــودة البّينــــــات لكــــــل حصــــــيلة 

ارهـــــــــا "مرتفعـــــــــة" أو "متوســـــــــطة" أو "منخفضـــــــــة" أو بباعت
ة مــــــن "منخفضـــــة جــــــدًا"، اســــــتنادًا إلـــــى المجموعــــــة التاليــــــ

أوجـــه القصـــور فـــي تصـــميم ) ١المعـــايير المحـــدَّدة ســـلفًا: (
) عـــــدم ٣) عـــــدم اتســــاق النتــــائج؛ (٢الدراســــة وتنفيــــذها؛ (

) االنحيــاز فــي ٥) عــدم الدقــة؛ (٤وجــود عالقــة مباشــرة؛ (
  .)٢٦(النشر 

  
وفـــــي الخطـــــوة األخيــــــرة مـــــن عمليــــــة التقيـــــيم، اســــــُتخدمت 

نـــــات التحليليـــــة إلجـــــراء تحلـــــيالت لبيّ  GRADEبرمجيـــــات 
GRADE  (أو جــداول تحتــوي علــى "مــوجز النتــائج") لكــل

لها بّينات؛ وتتضمن هـذه  ُأتيحتمسألة بحثية ذات أولوية 
الجداول التقييمات واألحكام المتعلقة بالعناصر الموصوفة 
أعــاله والمخــاطر المقارنــة التوضــيحية لكــل حصــيلة، وهــي 

  ٧.GRADE: جداول الشبكيملحق المتاحة في 
 
النوعية والبّينات الخاصة بحقـوق  البحوث  ٦-٢

  اإلنسان 
  

بغيـــة الحصـــول علـــى بّينـــات عـــن قـــيم وأفضـــليات الفتيـــات 
والنســــــاء المتعايشــــــات مــــــع تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية 
والعــاملين الصــحيين الــذين يــوّفرون الرعايــة الصــحية لهــذه 

                                                 
  : اإللكتروني ُيتاح المزيد من المعلومات في الموقع   ٦

http://www.gradeworkinggroup.org/ 
   :اإللكتروني متاحة في الموقع   ٧

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/mana

gement-health-complications-fgm/en/  
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، ُأجريــت أربعـــة استعراضــات منهجيـــة يةالســـكان المجموعــة
ة علـى يـد خبيـر استشـاري خـارجي إضافية للبحـوث النوعيـ

بالتعـــاون مـــع فريـــق المنظمـــة التـــوجيهي. وقـــد رّكـــزت هـــذه 
ــــــــى الســــــــياقات والظــــــــروف المحيطــــــــة  االستعراضــــــــات عل

  يلي: بما
 /الجراحية التدخالت الطبية 

 التدخالت النفسية 

 التدخالت االستشارية 

 .التدخالت المعنية بالمعلومات الصحية  
  

راضات المنهجية األربعة وقد استهدف كل من هذه االستع
) فهـــــم تجـــــارب أصـــــحاب المصـــــلحة بشـــــأن ١مـــــا يلـــــي: (

العوائـــق ) تحديـــد وتلخـــيص ٢التـــدخالت وتصـــّورهم لهـــا؛ (
) استكشـــــاف ٣والُمســـــهِّالت الســـــياقية لتنفيـــــذ التـــــدخالت؛ (

العالقــة بــين ســياق التنفيــذ وظروفــه مــن ناحيــة والحصــائل 
  ة أخرى.المبّلغ عنها في استعراضات الفّعالية من ناحي

  
وبـــــــالنظر إلـــــــى أن تـــــــوفير الخـــــــدمات الصـــــــحية للنســـــــاء 
المتعايشـــــات مـــــع تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية ينبغـــــي أن 

اإلنســان لحقــوق  والمراعــاة يجــري بــأكبر قــدر مــن الرعايــة
، جرى تكليف فريـق خـارجي مـن الخاصة بالفتيات والنساء

خبــــــراء حقــــــوق اإلنســــــان بــــــإجراء استعراضــــــين لألدبيــــــات 
ل إيجـــاد فهـــم أفضـــل للصـــالت الصـــحية العلميـــة مـــن أجـــ

العمومية وصالت حقوق اإلنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين 
 واسـتهدف فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثويـة.

) التــدخالت ١بّينــات بشــأن: ( اســتبانةهــذان االستعراضــان 
التصدي لقضـايا حقـوق اإلنسـان والمسـاواة  ترمي إلىالتي 

عمهــا فــي ســياق البــرامج والسياســات أو د بـين الجنســين و/
 كيفيـــة) ٢المعنيـــة بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة؛ (

 مظاهر محدَّدة لعدم المساواة بـين الجنسـين وٕاهمـال/ تأثير
انتهــــاك حقــــوق اإلنســــان فــــي تشــــويه األعضــــاء التناســــلية 

  به. وتأثرهااألنثوية 
  

وقـــــــد ســـــــاعدت البّينـــــــات المســـــــتمدة مـــــــن االستعراضـــــــين 
بشأن القيم  لفريقعلى توفير المعلومات ل رين أعالهالمذكو 

واألفضـــــليات وقضـــــايا حقـــــوق اإلنســـــان والمســـــاواة، وهـــــي 
تشـــكل اعتبـــارات مهّمـــة لـــدى البـــّت فـــي اتجـــاه التوصـــيات 

  الصادرة وقوتها.  
  
  صياغة التوصيات  ٧-٢
  

ع المبادئ التوجيهية، الذي ُعقـد قبل االجتماع الثاني لوض
، صـــاغ أخصـــائي المنهجيـــات ٢٠١٥فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 

المعنـــي بالمبـــادئ التوجيهيـــة بمشـــاركة أعضـــاء مـــن فريـــق 
المنظمـــة التــــوجيهي مســـّودة بيــــان أولـــي لكــــل مســــألة ذات 

ــــــي لكــــــل  ــــــة، وهــــــو مــــــا اســــــُتخدم كمخطــــــط أول مــــــن أولوي
التوصـــــــيات النهائيـــــــة ولـــــــبعض البيانـــــــات بشـــــــأن أفضـــــــل 
الممارســات. وخــالل اجتمــاع أيلــول/ ســبتمبر، قُــدِّمت إلــى 

جميع مسّودات البيانات ومـوجزات البّينـات  الفريقضاء أع
المنــــاظرة لهــــا (عنــــدما كانــــت البّينــــات  GRADEوجــــداول 

بشـأن  نهـائي متاحة). وقبل إصدار توصية نهائية أو بيان
أفضــل الممارســات، نــاقش المشــاركون البّينــات المعروضــة 
واستعرضــوا بطريقــة منهجيــة كــل مســّودة بيــان مــع مراعــاة 

  ).١-٢المعايير المكرسة (انظر اإلطار مجموعة من 
  

ــدى صــياغة كــل  التــي روعيــتالعوامــل  ١-٢اإلطــار  ل
  توصية وبيان بشأن أفضل الممارسات

  جودة البّينات المتاحة
  التوازن بين الفوائد واألضرار

قـــيم وأفضـــليات الفتيـــات والنســـاء المتعايشـــات مـــع تشـــويه 
  األعضاء التناسلية ومقدمي الرعاية الصحية 

  العواقب بالنسبة للموارد
  أولوية المشكلة الصحية التي ُيتصّدى لها

  قضايا المساواة وحقوق اإلنسان 
  مدى قبول التدخل المقترح 

  جدوى التدخل المقترح
  

وباســتخدام كــل مســّودة بيــان كنقطــة انطــالق، كــان بإمكــان 
المشـــــاركين أن يقـــــرروا إصـــــدار توصـــــية أو بيـــــان بشـــــأن 

أو عــدم إصــدار توصــية أو بيــان مــن أفضــل الممارســات، 
أو عــدم اتخــاذ قــرار نهــائي فــي هــذا الصــدد.  ،هــذا القبيــل

وعالوة على ذلك، قبل إصدار توصية نهائية، كان يجـري 
 ٤ويــرد فــي الملحــق االتفــاق علــى قــوة كــل بيــان يصــدر. 

قـــوة فيمـــا يتعلـــق بفئـــات اللمختلـــف  الفريـــقشـــرح الســـتخدام 
   التوصيات.

  
أفضـــل الممارســـات تصـــدر عنـــدما وكانـــت بيانـــات بشـــأن 

تكـــون البّينـــات المباشـــرة المتاحـــة ذات جـــودة منخفضـــة أو 
غير موجودة، ومحتويـات البيـان الموصـى بـه مسـتندة إلـى 

باإلضــافة إلــى كونهــا مدعومــة بمبــادئ  ،حكــم عملــي ســليم
حقوق اإلنسـان والمسـاواة والممارسـة الصـحية العموميـة أو 

ال تمثــــل ســــوى خطــــر ُيعتقــــد أنهــــا الطبيــــة، وعنــــدما كــــان 
 علــــى الصــــحة خطــــراً ضــــئيل علــــى الصــــحة أو ال تمثــــل 

   إطالقًا.
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وكان االعتماد النهائي لكل بيان بشـأن أفضـل الممارسـات 
بتوافـــق اآلراء،  انيتقـــرر  – وقـــوة كـــل منهمـــا –أو توصـــية 

الذي كان يعرَّف بأنه يعني موافقـة جميـع المشـاركين. وقـد 
جميـــــع التوصـــــيات تحققـــــت الموافقـــــة باإلجمـــــاع بالنســـــبة ل

باســـــتثناء توصــــــية واحــــــدة. وقـــــد ُطرحــــــت تلــــــك التوصــــــية 
باألغلبيـــة البســـيطة. وجـــرى تســـجيل  واعُتمـــدتللتصـــويت 

الوضــع علــى هــذا النحــو فــي الــنص المصــاحب للتوصــية. 
ولــــــم يكــــــن حــــــق التصــــــويت مكفــــــوًال لمــــــوظفي المنظمــــــة 
الحاضرين االجتماع والخبراء التقنيين الخارجيين المعنيـين 

   نات وتصنيفها والمراقبين. بجمع البيّ 
  
  إعداد الوثيقة واستعراض النظراء  ٨-٢
  

، قام أعضاء في فريق المنظمـة الفريقفي أعقاب اجتماع 
التــوجيهي بإعــداد مســّودة لكامــل وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة 

متضـــــــمنة جميـــــــع التوصـــــــيات والبيانـــــــات بشـــــــأن أفضـــــــل 
ية وكـــذلك النقـــاط الرئيســـ الفريـــقالممارســـات التـــي صـــاغها 

ومـن ثـم، في مداوالت المشاركين فـي االجتمـاع وقـراراتهم. 
ُأرســـلت مســــّودة المبـــادئ التوجيهيــــة إلكترونيـــًا إلــــى جميــــع 

مزيــد مــن التعليقــات قبــل إرســالها اللتمــاس  الفريــقأعضــاء 
ـــــق االســـــتعراض الخـــــارجي الســـــتعراض النظـــــراء  ـــــى فري إل
(للحصــول علــى قائمــة كاملــة بأعضــاء فريــق االســتعراض 

). وأجـــرى فريـــق ٢ُيرجـــى الرجـــوع إلـــى الملحـــق  الخـــارجي،
الُمــدخالت الــواردة المنظمــة التــوجيهي تقييمــًا دقيقــًا لجميــع 

من أعضاء فريق االستعراض الخارجي، وقد اقتصـر ذلـك 
علـــــــى تصـــــــويب بعـــــــض األخطـــــــاء الوقائعيـــــــة وتوضـــــــيح 
الصياغة، كما قـدَّم إجابـات علـى كـل تعليـق مـن تعليقـاتهم 

كل مستعرض خارجي. ولم تنشـأ  وأعاد هذه اإلجابات إلى
خالفات رئيسية خالل هذه العملية، كما لـم ُتجـر تعـديالت 

  على اتجاه التوصيات أو قوتها أو محتواها.  
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  التوجيهات  -٣  
  
  

فـــي  الـــذي ُعقـــدخـــالل اجتمـــاع وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة 
الثـــة بيانـــات ، اعتمـــد المشـــاركون ث٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر 

بشأن المبادئ التوجيهية وخمـس توصـيات وثمانيـة بيانـات 
بشأن أفضل الممارسات تتناول التدخالت الصحية الرامية 
إلـــــى الوقايـــــة مـــــن المخـــــاطر الصـــــحية المرتبطـــــة بتشـــــويه 

  . وعالجهااألعضاء التناسلية األنثوية 
  
  المبادئ التوجيهية   ١-٣
  

المجتمعـــات  أســـهمت أعمـــال الوقايـــة التـــي اضـــطلعت بهـــا
المحليــــة والحكومــــات والمنظمــــات الوطنيــــة والدوليــــة علــــى 
مدى عقود في الحّد من انتشار تشويه األعضاء التناسـلية 

ــــــــاطق  ــــــــي بعــــــــض المن ــــــــة ف ــــــــد أن معــــــــّدل )١(األنثوي . بي
االنخفـــــــاض اإلجمـــــــالي فـــــــي انتشـــــــار تشـــــــويه األعضـــــــاء 

ــــــًا.  ــــــة كــــــان بطيئ ــــــع التناســــــلية األنثوي ــــــإن جمي ــــــالي ف وبالت
لبيانــات بشــأن أفضــل الممارســات الــواردة فــي التوصــيات وا

هــــــذه المبــــــادئ التوجيهيــــــة تصــــــدر فــــــي إطــــــار المبــــــادئ 
ـــــد موقـــــف   المنظمـــــةالتوجيهيـــــة الثالثـــــة التاليـــــة التـــــي تجسِّ
 الفريـــقو  ٨ومجموعـــة عريضـــة مـــن وكـــاالت األمـــم المتحـــدة

إزاء تشـــــويه األعضـــــاء التناســـــلية األنثويـــــة والحاجـــــة إلـــــى 
  رة.وضع حّد لهذه الممارسة الضا

  
  المبادئ التوجيهية

تعرضــــت الفتيــــات والنســــاء المتعايشــــات مــــع تشــــويه  أوًال:
األعضــاء التناســلية لممارســة ضــارة وينبغــي تــوفير الرعايــة 

  الصحية الجيدة لهن.
  

علـى المســتوى  –ينبغـي لجميـع أصـحاب المصـلحة  ثانيـًا:
اســــــــتهالل  –المجتمعــــــــي والــــــــوطني واإلقليمــــــــي والــــــــدولي 

قايـــة األوليـــة مـــن تشـــويه األعضـــاء إجـــراءات تســـتهدف الو 
  التناسلية األنثوية، أو مواصلة مثل هذه اإلجراءات. 

  
ـــًا: إن إضـــفاء الصـــفة الطبيـــة علـــى تشـــويه األعضـــاء  ثالث

التناسلية األنثوية (أي إجـراء هـذا التشـويه علـى يـد مقـدمي 
ـــة الصـــحية) غيـــر مقبـــول علـــى اإلطـــالق ألن ذلـــك  الرعاي

) تشــــويه ١نظر إلــــى أن (ينتهــــك األخالقيــــات الطبيــــة بــــال
) إضــفاء ٢(األعضــاء التناســلية األنثويــة ممارســة ضــارة؛ 

) مخاطر اإلجراء تفـوق أي ٣الصفة الطبية عليه ُيديمه؛ (
  فائدة متصوَّرة.

                                                 
مفوضـــية األمـــم المتحـــدة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان وبرنـــامج األمـــم     ٨

ألفريقيـا واليونسـكو المتحدة المشترك لمكافحة األيدز واللجنة االقتصادية 
وصـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة للســـــكان ومفوضـــــية األمـــــم المتحـــــدة لشـــــؤون 

  الالجئين واليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

ـــــــات بشـــــــأن أفضـــــــل   ٢-٣ التوصـــــــيات والبيان
  الممارسات

  
ُأصدرت التوصيات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية بعد 

الموجودة (فـي حالـة إتاحتهـا) وجودتهـا، النظر في البّينات 
باإلضـــافة إلـــى سلســـلة مـــن العوامـــل كمـــا هـــو مـــذكور فـــي 

  .)١-٢: الطرائق (انظر اإلطار ٢ الفرع
  

أغلـب فيما يتعلـق بوعمومًا، كانت جودة البّينات منخفضة 
، وفــي عــدد التوصــيات والبيانــات بشــأن أفضــل الممارســات

ات. وعلــى الــرغم لــم تتــوافر بّينــ يةمجــاالت المواضــيعالمــن 
، اعُتمــــدت توافرهــــامــــن انخفــــاض جــــودة البّينــــات أو عــــدم 

بعـــــــــض التـــــــــدخالت وُســـــــــمِّيت "بيانـــــــــات بشـــــــــأن أفضـــــــــل 
الممارســــات" إذا كانـــــت مدعومـــــة بـــــالحكم العملـــــي الســـــليم 

. وكــان يتعــّين أيضــًا لهــذه البيانــات أالَّ تمثــل ســوى لفريــقل
 ى الصـحةعل خطراً خطر ضئيل على الصحة أو ال تمثل 

قــــــًا وأن تكــــــون مدعومــــــة بمعــــــايير ومبــــــادئ حقــــــوق إطال
  اإلنسان المعترف بها دوليًا. 

  
مسوغ كل من هـذه القـرارات، إلـى جانـب وقد جرى تسجيل 

تها لدى التنفيـذ. وجـرى االمسائل الرئيسية التي يتعّين مراع
أيضـــًا إدراج الثغـــرات البحثيـــة المنـــاظرة المســـتبانة فـــي كـــل 

ـــــي اســـــتندت فيهـــــا  مجـــــال مواضـــــيعي. وفـــــي الحـــــاالت الت
التوصـــيات الســـريرية إلـــى بّينـــات غيـــر مباشـــرة (أي بّينـــات 

النسـاء المتعايشـات مـع  مجموعـةغير مستمدة مباشرة مـن 
تشــويه األعضــاء التناســلية)، كانــت التوصــيات توَســم تبعــًا 

  لذلك.
  
   والبيانـــــان ٣-١إزالـــــة التبتيـــــك (التوصـــــيات   ١-٢-٣
  بشأن أفضل الممارسات) ٢-١
  

ك هـــي إجـــراء جراحـــي بســـيط ُيضـــطلع بـــه مـــن التبتيـــ ةإزالـــ
مولج المهبـل لـدى النسـاء المتعايشـات مـع إجل إعادة فتح 

الثالــــث. ولتحقيــــق  النــــوعتشــــويه األعضــــاء التناســــلية مــــن 
ـــــوم مهنـــــي صـــــحي متمـــــرِّن بشـــــّق نســـــيج الخـــــط  ـــــك، يق ذل
الناصـــف النـــدبي الـــذي يغطـــي مـــولج المهبـــل حتـــى يظهـــر 

ــماخُ  البظــر. وبعــد ذلــك  ، وفــي نهايــة المطــافالرحمــي الصِّ
تجري خياطة حروف القطع مما يسمح لمولج المهبـل بـأن 
يظـــل مفتوحـــًا. وُيضـــطلع بهـــذا اإلجـــراء مـــن أجـــل تحســـين 

ـــاه، وكـــذلك للســـماح بالجمـــاع و/ أو لتيســـير  الصـــحة والرف
  الوضع.
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النسـاء  : يوصى بإزالة التبتيك من أجل الوقاية من المضاعفات التوليدية ومعالجتهـا لـدى١التوصية 

  المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية من النوع الثالث
  (بّينات ذات جودة منخفضة جدًا) قوة التوصية: قوية

  )GRADE ملخص البّينات (انظر الملحق الشبكي: جداول
يـة وعالجهـا اسُتمدت البّينات مـن اسـتعراض منهجـي تنـاول آثـار إزالـة التبتيـك بالنسـبة للوقايـة مـن المضـاعفات التوليد

. وشــمل االســتعراض أربــع دراســات )٢٧(لــدى النســاء المتعايشــات مــع تشــويه األعضــاء التناســلية مــن النــوع الثالــث 
ودراســتين فــي المملكــة العربيــة الســعودية  )٢٩، ٢٨(مقترنــة بحــاالت ضــابطة: دراســتين ُأجريتــا فــي المملكــة المتحــدة 

)٣١، ٣٠(.  
  

تشـويه األعضـاء التناسـلية مـن النـوع الثالـث. فخضـعت مجموعـة مـنهن إلزالـة وقد قارنت دراستان بين نساء تعرضـن ل
. )٢٩، ٢٨(التبتيك خالل المخـاض فـي حـين مـّرت المجموعـة األخـرى بمرحلـة المخـاض والوضـع دون إزالـة التبتيـك 
ض مقارنـة ووجدت الدراسة أن الحصائل التوليدية تكون أفضل بين النساء الالئي خضعن إلزالـة التبتيـك خـالل المخـا

بالنساء الالئي ظللـن خاضـعات للتبتيـك. وكانـت معـدالت الجراحـة القيصـرية والنـزف بعـد الـوالدة أقـل بدرجـة ُيعتـد بهـا 
  إحصائيًا بين النساء الالئي خضعن إلزالة التبتيك (بّينات ذات جودة منخفضة جدًا). 

  
ع الثالــث ثــم خضــعن إلزالــة التبتيــك خــالل وقارنــت دراســتان بــين نســاء تعرضــن لتشــويه األعضــاء التناســلية مــن النــو 

. وكانـــت )٣١، ٣٠(المخـــاض بنســـاء لـــم يتعرضـــن قـــط لتشـــويه األعضـــاء التناســـلية (وبالتـــالي لـــم يخضـــعن للتبتيـــك) 
) ٢٠٠١( وغيـره Rouziمعدالت بضع الفرج وطـول مرحلـة المخـاض الثانيـة متماثلـة فـي كلتـا المجمـوعتين. وقـد بـّين 

رنة نساء خضعن إلزالة التبتيك بنسـاء لـم يتعرضـن قـط لتشـويه األعضـاء التناسـلية، فإنـه عالوة على ذلك أنه عند مقا
توجــد اختالفــات ُيعتــد بهــا إحصــائيًا بــين متوســط كميــة الــدم التــي يفقــدنها وطــول مــّدة بقــائهن فــي مستشــفى الــوالدة  ال

يم أبغــار لمواليــدهن بعــد دقيقــة (باأليــام) ومعــدالت خضــوعهن للجراحــة القيصــرية وتعرضــهن للتهّتكــات المهبليــة وتقيــ
  وخمس دقائق (بّينات ذات جودة منخفضة جدًا).

  
وتبّين بّينات إضافية مستمدة من دراسة استطالعية تعاونية للمنظمة ُأجريت في ستة بلدان أفريقية وجود خطر سـببي 

عضـاء التناسـلية األنثويـة، مـن ممكن ينم عن ارتباط االستجابة بالجرعـة بـين أنـواع التشـويه بدرجـة مـا فتئـت تتزايـد لأل
ناحية، والحصائل التوليدية والوليدّية الضارة، من ناحية أخرى، حيث يبلغ خطر الحصائل الصـحية اإلنجابيـة الضـارة 

. وتـوحي البّينـات عـالوة علـى ذلـك )٩(أقصاه في حالة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من النوعين الثاني والثالث 
ء التناسلية األنثوية ال يؤثر في نمو الجنين (ال ارتبـاط بـين التشـويه والـوزن عنـد المـيالد)، بيـد أنـه بأن تشويه األعضا

يــؤثر فــي الوضــع، حيــث تكــون معــدالت وفــاة الجنــين قبيــل الــوالدة مباشــرة أعلــى بــين النســاء المتعايشــات مــع تشــويه 
  .)٩(األعضاء التناسلية 
  األساس المنطقي

مكنة بين الجرعة واالستجابة الموصوفة بين أنواع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ومخـاطر بالنظر إلى العالقة المُ 
المضاعفات التوليدية، واستنادًا إلى الفوائد السـريرية الموصـوفة فـي إطـار اسـتعراض البّينـات، والتـي تبـّين إضـافة إلـى 

إن إزالـة التبتيـك خـالل الـوالدة المهبليـة تكـون ذلك أنه لدى استخدام نساء لم يخضعن للتبتيك قـط كحـاالت ضـابطة، فـ
أحد الخيارات التي ال تزيد من احتمال حدوث المضاعفات التوليدية المركبـة، أوصـى الفريـق بعكـس تشـويه األعضـاء 

  التناسلية األنثوية من النوع الثالث من خالل إزالة التبتيك من أجل الوقاية من المضاعفات التوليدية وعالجها.
  

  إلى هذا، الحظ الفريق ما يلي: وٕاضافة
  

استنادًا إلى العالقة السببية بين تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة مـن النـوع الثالـث (التبتيـك) وعـدد مـن المضـاعفات 
، ُيمكــن )٩( الصــحية المســتبانة فــي الدراســة االســتطالعية التعاونيــة للمنظمــة الُمضــطلع بهــا فــي ســتة بلــدان أفريقيــة

راحيًا ُيمكن أن ُيعيد فتح مولج المهبل المضيَّق، بحيث يرجع تشـريح مخـرج الحـوض إلـى جالتبتيك إجراًء  اعتبار إزالة
حالته قبـل التبتيـك (قـدر اإلمكـان). وقـد ُيسـهم ذلـك فـي الحـّد مـن تكـاليف الرعايـة الصـحية إجمـاًال عـن طريـق تشـجيع 

ســـلية األنثويـــة وحـــده كســـبب للتوصـــية بالجراحـــة محاولـــة المخـــاض (بـــدًال مـــن اســـتخدام تـــاريخ تشـــويه األعضـــاء التنا
  ب ـة الوخيمة نتيجة التهتكات التلقائية أو بضع الفرج وقت الوضع. وتتطلِعجانيّ القيصرية)، أو الوقاية من اإلصابة ال
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د بها، الجراحة القيصرية ومعالجة تهتكات الدرجة الثالثة والرابعة على السواء مهارة جراحية رفيعة المستوى بدرجة ُيعت
وقــد يكــون لهمــا حصــائل ضــارة أطــول أجــًال تــؤدي إلــى ارتفــاع تكــاليف الرعايــة الصــحية (علــى ســبيل المثــال، الرعايــة 
والتـــدبير العالجـــي لســـلس البـــول نتيجـــة لعـــدم اســـتقرار قـــاع الحـــوض، وهـــي حالـــة صـــحية قـــد تنشـــأ نتيجـــة للتهتكـــات 

  العجانية).
  

األنثويــة غيــر ضــروري مــن الناحيــة الطبيــة، فإنــه يتــداخل مــع األنســجة وباإلضــافة إلــى أن تشــويه األعضــاء التناســلية 
التناسلية السـليمة وُيمكـن أن يـؤدي إلـى عواقـب وخيمـة لصـحة المـرأة البدنيـة والنفسـية. وبالتـالي، َتعتبـر هيئـات حقـوق 

بلوغــه. ومــن ثــم، اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة هــذه الممارســة انتهاكــًا للحــق فــي بلــوغ أعلــى مســتوى مــن الصــحة ُيمكــن 
ُيمكــن اعتبــار أن إعــادة التشــريح والفيزيولوجيـــا إلــى حالتيهمــا قبــل التشــويه (قـــدر اإلمكــان) مــن خــالل إزالــة التبتيـــك، 
استنادًا إلى الموافقة المستنيرة، عنصر ضروري في دعم حق المرأة في الصـحة وضـمان حصـولها علـى سـلع الرعايـة 

  امل هذا الحق.الصحية وخدماتها الالزمة لكي تتمتع بك
  مالحظات بشأن التنفيذ

يتعــّين أن يكــون مقــدمو الرعايــة الــذين يضــطلعون بإزالــة التبتيــك مــدرَّبين بقــدر كــاٍف علــى كيفيــة القيــام بهــذا اإلجــراء 
الجراحـي. ومـع ذلـك، فمـن شـأن الطبيعـة البسـيطة نسـبيًا لهـذا اإلجـراء الجراحـي أن تسـمح بتـدريب العـاملين الصـحيين 

  المتوسط على االضطالع بإزالة التبتيك، بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الموارد البشرية والمالية الالزمة. من المستوى
  

وتبّين البّينات النوعية المتاحة أن نقص المعرفة بين العاملين الصـحيين بشـأن إزالـة التبتيـك ال يشـكل فقـط سـببًا مهمـًا 
لتبتيـك، حتـى فـي السـياقات التـي ُيطلـب فيهـا مـنهم ذلـك، وٕانمـا لعزوف مقـدمي الرعايـة أحيانـًا عـن االضـطالع بإزالـة ا

. وبالتـالي، )٣٢(ُيلقي بظالله أيضًا على النساء الالئي وصفن انعدام خبـرة مقـدمي الرعايـة كمصـدر رئيسـي لخـوفهن 
ذ هـذه الحظ الفريق أن التـدريب الكـافي لمقـدمي الرعايـة الصـحية خطـوة حاسـمة وتمـس إليهـا الحاجـة فيمـا يتعلـق بتنفيـ

  التوصية.
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يوصــى بإزالــة التبتيــك إمــا قبــل الوضــع أو أثنــاءه مــن أجــل تيســير الــوالدة لــدى النســاء : ٢التوصــية 

  المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية من النوع الثالث، حسب السياق
  (بّينات ذات جودة منخفضة جدًا) قوة التوصية: مشروطة

أن إزالة التبتيك قبل الوضع وأثناءه متماثالن على ما يبدو من حيث الحصائل التوليدية، ينبغي أن يكـون بالنظر إلى 
  القرار بشأن وقت االضطالع باإلجراء مستندًا إلى العوامل السياقية التالية:

  أفضلية المرأة  
   إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية  
  مكان الوضع  
   ة مقدم الرعاية الصحية.مستوى مهار  

  )GRADE ملخص البّينات (انظر الملحق الشبكي: جداول
اسُتمدت البّينات المتعلقة بتوقيت إزالة التبتيك ألغراض الوالدة لدى النساء المتعايشات مع تشـويه األعضـاء التناسـلية 

. )٣٣(اءه علــى حصــائل الــوالدة مــن النــوع الثالــث مــن اســتعراض منهجــي بحــث آثــار إزالــة التبتيــك قبــل الوضــع أو أثنــ
ودراســتين  )٣٥، ٢٩(وشــمل االســتعراض خمــس دراســات اســترجاعية ورصــدية: دراســتين ُأجريتــا فــي المملكــة المتحــدة 

  . )٣٤(ودراسة واحدة في السويد  )٣١، ٣٠(في المملكة العربية السعودية 
  

ــا مباشــرة بــين توقيــت إزالــة ٣٥، ٢٩وقــد اقتصــر التحليــل علــى الدراســتين المقتــرنتين بحــاالت ضــابطة ( ) اللتــين قارنت
أي إمــا قبــل الوضــع أو أثنــاءه. وتُبــّين النتــائج عــدم وجــود اخــتالف ُيعتــد بــه تبعــًا لتوقيــت إزالــة التبتيــك فيمــا  –التبتيــك 

يتعلــق بمــدة المخــاض والتهتكــات العجانيــة والنــزف بعــد الوضــع ومعــدالت بضــع الفــرج (بّينــات ذات جــودة منخفضــة 
  جدًا).
  ساس المنطقياأل

قبــل الوضــع أو  –طبقــًا للبّينــات المتاحــة، تبــدو الحصــائل التوليديــة متماثلــة بصــرف النظــر عــن توقيــت إزالــة التبتيــك 
فيما بين النسـاء المتعايشـات مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية مـن النـوع الثالـث الالئـي يخضـعن إلزالـة التبتيـك  –أثناءه 

  ك قط (بتأكيد منخفض).   والنساء الالئي لم يتعرضن للتبتي
  

وبالنظر إلى ما يرد أعاله، وبسبب ِقّلة البّينـات المباشـرة عـن أفضـليات النسـاء فيمـا يتعلـق بتوقيـت إزالـة التبتيـك، رأي 
  أعضاء الفريق أنه ينبغي اتخاذ القرار على أساس العوامل السياقية التالية.

  
فضلياتهن. فعلى سبيل المثال، إذا كانت للنتـائج الجماليـة التـي أفضلية المرأة: ينبغي التشاور مع النساء بشأن أ  -١

تعقــب العمليــة أهميــة كبيــرة للمــرأة، ينبغــي إعطــاء األفضــلية إلزالــة التبتيــك قبــل الوضــع مــن أجــل الســماح بوقــت 
  كاٍف لاللتئام وتحقيق أمثل النتائج الجمالية. 

  
ات التــي قــد تصــادف المــرأة فيهــا حــاالت تــأخير غيــر إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصــحية: فــي الســياق  -٢

مقصـودة فــي انتقالهـا إلــى مرفـق الرعايــة الصـحية بســبب صـعوبة الوصــول إليـه، ينبغــي إعطـاء األفضــلية إلزالــة 
  التبتيك قبل الوضع.

  
ب وفــي مكــان الــوالدة: بــالنظر إلــى أنــه ينبغــي إجــراء عمليــة إزالــة التبتيــك علــى يــد مقــدم للرعايــة الصــحية مــدرَّ   -٣

سياقات تنتشر فيها الوالدة في المنـزل، ينبغـي إسـناد األولويـة إلزالـة التبتيـك قبـل الوضـع. وينطبـق الشـيء نفسـه 
  على السياقات التي يكون فيها ِحمل مرفق الرعاية الصحية من المرضى كبيرًا.

  
ذمــة األنســجة وتشــويهها مســتوى مهــارة مقــدم الرعايــة الصــحية: ُيمكــن للحــاالت الصــحية التشــريحية مــن قبيــل و   -٤

خالل المخاض أن تثير صعوبات بالنسبة لمهنيي الرعايـة الصـحية األقـل خبـرة الـذين يضـطلعون بإزالـة التبتيـك 
أثناء الوضع. وفي هذه الحالة ينبغي إعطاء األفضلية إلزالة التبتيك قبل الوضع. وأّما في السياقات التـي يوجـد 

  يدًا، فإن إزالة التبتيك أثناء الوضع تكون إجراًء مقبوًال.فيها مقدمو رعاية ذوو خبرة ومدربون ج
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  مالحظات بشأن التنفيذ
توحي البّينات النوعية المتاحة باالفتقـار إلـى الوضـوح فيمـا يتعلـق بتوزيـع المسـؤولية عـن المهـام المتنوعـة علـى امتـداد 

)، ممـا قـد يشـكل ٣٢ألعضـاء التناسـلية (سلسلة الرعايـة بـين مقـدمي الرعايـة الصـحية للنسـاء المتعايشـات مـع تشـويه ا
عائقــًا أمــام اســتبانة النســاء المحتاجــات إلــى إزالــة التبتيــك مــن أجــل وقــايتهن مــن المخــاطر التوليديــة المرتبطــة بتشــويه 
األعضــاء التناســلية األنثويــة. وفــي هــذا الصــدد، أكــد الفريــق علــى أهميــة إيجــاد ســبيل إحالــة واضــح، وخاصــة للحوامــل 

تشــويه األعضــاء التناســلية مــن النــوع الثالــث، وشــجَّع الجهــود الراميــة إلــى تعريــف أدوار ومســؤوليات  المتعايشــات مــع
العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية علــى امتــداد سلســلة رعايــة النســاء مــن الرعايــة الســابقة للــوالدة إلــى الفتــرة التاليــة 

  للوضع.
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وعلى  –وصى بإزالة التبتيك للوقاية من المضاعفات المتعلقة بالجهاز البولي وعالجها ي :٣التوصية 
لدى الفتيات والنساء المتعايشات مع  –وجه التحديد عدوى المسالك البولية المتكررة واحتباس البول 

  تشويه األعضاء التناسلية من النوع الثالث
أن قـــوة هـــذه التوصـــية. وبالتـــالي ُطِرحـــت للتصـــويت: ومـــن بـــين لـــم يتســـن للفريـــق التوصـــل إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بشـــ

عضــــوًا فــــي الفريــــق حضــــروا التصــــويت وكــــان يحــــق لهــــم التصــــويت وصــــّوتوا بالفعــــل، صــــّوت  ١٤عضــــوًا مــــن  ١٢
  ٩عضوًا لصالح تصنيف التوصية باعتبارها "قوية" وصّوت عضو واحد لصالح تصنيفها "مشروطة".  ١١

  )مباشرةنات بيّ ال توجد ( قويةقوة التوصية: 
  ملخص البّينات 

ُأجـري اســتعراض منهجـي تنــاول آثـار إزالــة التبتيـك علــى الوقايــة مـن عــداوى المسـالك البوليــة المتكـررة واحتبــاس البــول 
في صفوف النساء الالئي تعرضن لتشـويه األعضـاء التناسـلية مـن النـوع الثالـث (التبتيـك) وذلـك مـن أجـل تعزيـز هـذه 

. ولم يجـد المؤلفـون دراسـات تفـي بمعـايير إدراج الدراسـات؛ وبالتـالي فـإن البّينـات المباشـرة )٣٦(التوصية بالمعلومات 
  عن آثار التبتيك على استعادة الوظيفة الطبيعية غير متوافرة في الوقت الراهن.

  األساس المنطقي
األنثويــة علــى حصــائل تؤكــد بّينــات إضــافية مســتمدة مــن اســتعراض منهجــي تنــاول آثــار تشــويه األعضــاء التناســلية 

الصــحة البدنيــة أن انخفــاض تــدفق البــول أســفل ندبــة التبتيــك ُيمكــن أن يــؤدي إلــى أعــراض انســداد المســالك البوليــة، 
قد ينجم عنه عداوى المسالك البولية المتكررة نتيجة لركود البول، وهي حاالت صحية شـائعة فـي هـذه المجموعـة  مما

    . )٦(السكانية 
ادًا إلى البّينات الواردة أعاله والخبرة السريرية ألعضـائه مـن الممارسـين الطبيـين، عـالوة علـى ذلـك، وأكد الفريق، استن

أن عّدة من الحاالت الصـحية للجهـاز البـولي التـي ُتعـاَلج عـادة بـإجراءات طبيـة منخفضـة التعقيـد فـي صـفوف النسـاء 
قبــل  فــي حالــة احتبــاس البــول الحــاد أو َقْثَطــَرةالالالئــي لــم يتعرضــن لتشــويه األعضــاء التناســلية (علــى ســبيل المثــال، 

أو الطارئـــة) ال ُيمكـــن عالجهـــا بســـهولة بهـــذه اإلجـــراءات نفســـها فـــي وجـــود تشـــويه  الجراحـــة القيصـــرية االختياريـــة و/
لألعضــاء التناســلية مــن النــوع الثالــث (التبتيــك). وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تحويــل حــاالت صــحية منخفضــة التعقيــد إلــى 

وربما مميتة كان باإلمكان تالفيها لو أن إزالة التبتيك جرت في الوقت المناسـب. وهكـذا، رغـم االفتقـار  حاالت خطيرة
إلــى بّينــات مباشــرة عــن آثــار إزالــة التبتيــك علــى اســتعادة الوظيفــة الطبيعيــة، اعتمــد الفريــق علــى رأي الخبــراء وأوصــى 

لفتيـات والنسـاء المتعايشـات مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية بإزالة التبتيك لعالج الحاالت الصحية للجهاز البولي بين ا
مـن النـوع الثالـث. وكـان هـدف الفريـق مـن هـذه التوصـية هـو الوقايـة مـن الحصـائل الصـحية السـلبية الوخيمـة الناجمــة 

    عن المضاعفات المرتبطة بالحاالت الصحية للجهاز البولي في سياق التبتيك. 
على ذلك، استنادًا إلى حقيقـة أن تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة ينتهـك سلسـلة  واعتمد الفريق هذا التدخل، عالوة

مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان الراســخة وقواعــدها ومعاييرهــا، بمــا فــي ذلــك مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس 
والحــق فــي عــدم الجــنس والحــق فــي الحيــاة وســالمة الجســم والحــق فــي بلــوغ أعلــى مســتوى مــن الصــحة ُيمكــن بلوغــه 

التعــرض للتعــذيب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. وبالتــالي، اســتنادًا إلــى 
، أّكد الفريق أيضًا أنه ال ينبغي النظر إلى إعادة التشـريح ١حجة حقوق اإلنسان التي يجري تناولها في التوصية رقم 

لصـحية التـي بل التشويه (قدر اإلمكان) من خالل إزالة التبتيك فقط كعالج للمضـاعفات اوالفيزيولوجيا إلى حالتيهما ق
نمـا أيضـًا كمحاولـة السـتعادة حـق منتَهـك مـن حقـوق اإلنسـان، وعلـى وجـه الخصـوص الحـق تصيب الجهاز البـولي وإ 

  في بلوغ أعلى مستوى من الصحة ُيمكن بلوغه.
  مالحظات بشأن التنفيذ

دمو الرعايـة الـذين يضـطلعون بإزالـة التبتيـك مـدربين بالقـدر الكـافي علـى كيفيـة القيـام بهـذا اإلجـراء يتعّين أن يكون مقـ
الجراحي. ويمثِّل تدريب العاملين الصحيين مـن المسـتوى المتوسـط علـى االضـطالع بإزالـة التبتيـك نهجـًا مقبـوًال ُيمكـن 

  والنساء من اإلجراء. أن يحّد من تكاليف التدخل ويزيد من إمكانية استفادة الفتيات
                                                 

الـة عضو الفريق الذي صّوت لصالح اعتبار التوصية مشروطة فعل ذلك بالنظر إلى الحاجة الماسة إلى دراسات جادة تتناول بطريقة مباشـرة أثـر إز    ٩
  التبتيك على عالج الحاالت الصحية للجهاز البولي في هذه المجموعة السكانية.

ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــ
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بشأن أفضل الممارسات: ينبغـي تزويـد الفتيـات والنسـاء المرشـحات إلزالـة التبتيـك بمعلومـات  ١البيان 

  كافية قبل العملية
عـن انزعـاج ابتـدائي  نتوحي البّينات بشأن قيم وأفضليات النسـاء الالئـي خضـعن إلزالـة التبتيـك بـأن بعـض النسـاء قـد ُيـبِلغ

. وبالتـالي، باإلضـافة إلـى الحصـول علـى الموافقـة قبـل العمليـة، ينبغـي )٣٢(ْشـفار بعـد عمليـة إزالـة التبتيـك بسبب ظهور أَ 
للعاملين في مجال الرعاية الصحية لدى إسداء المشورة للنساء الالئي تعرضن لتشويه األعضـاء التناسـلية أن يـوّفروا دائمـًا 

والمخـاطر الُممكنـة المرتبطـة بـاإلجراء خـالل جلسـة إحاطـة واضـحة قبـل  مشورة متوازنة وغيـر منحـازة عـن الفوائـد المتوقعـة
العملية. وفي سياق إزالة التبتيك، ينبغي لجلسة اإلحاطة هذه أن تشمل معلومـات بشـأن التغييـرات التشـريحية والفيزيولوجيـة 

لالتي ُيمكن توقعها بعد إزالة التبتيك (على سبيل المثال، زيادة سرعة ال   ة اإلفرازات المهبلية).وزياد َتَبوُّ
  

بشــأن أفضــل الممارســات: ينبغــي إتاحــة إمكانيــة التخــدير الموضــعي للفتيــات والنســاء الالئــي  ٢البيــان 
  يخضعن إلزالة التبتيك

كما هو الحال بالنسبة ألي إجراء جراحي آخر، الحظ الفريق أنه ينبغي القيام بإزالة التبتيك تحت التخـدير الموضـعي. بيـد 
نظر إلى أن التخدير الموضعي قد ال يكون متاحًا بسهولة في بعض السياقات المنخفضة المـوارد أو فـي حـاالت قـد أنه بال

تكــون إزالــة التبتيــك فيهــا حاســمة األهميــة بالنســبة لتطــور الــوالدة أو فــي الحــاالت الصــحية التــي تهــدد الحيــاة، ينبغــي القيــام 
ي أو عــدم تــوافره. فعلــى ســبيل المثــال، ُيمكــن القيــام بــذلك لتخفيــف بإزالــة التبتيــك بصــرف النظــر عــن تــوافر مخــدر موضــع

  المرحلة الثانية من الوالدة المتعسرة من أجل إخراج رأس الجنين، على نحو ُيشبه عملية بضع الفرج.
  

  اآلثار بالنسبة للبحوث
  

تســليمًا بأهميــة إزالــة التبتيــك فــي الوقايــة مــن المضــاعفات وتحســين الحصــائل التوليديــة للنســاء الالئــي تعرضــن لتشــويه األعضــاء 
التناســلية مــن النــوع الثالــث، ثمــة حاجــة إلــى البحــوث بشــأن كيفيــة تحســين الممارســة المتعلقــة بإزالــة التبتيــك فــي صــفوف مختلــف 

لـدى العديـد مـن مقـدمي الرعايـة معلومـات  وال توجـدنوعـة مـن السـياقات السـريرية والثقافيـة. كوادر مقدمي الرعاية في مجموعـة مت
القيام بذلك، وهناك العديد من الثغرات في البّينات عـن كيفيـة تحسـين  وعن وقتكافية عن كيفية القيام بإزالة التبتيك لدى النساء 

  الممارسة في هذا الصدد.
  

    مستبانة في البحوث ما يلي:ال وتشمل بعض الثغرات المحدَّدة
   سيما بشأن: إزالة التبتيك أو تثني عنها، والثمة حاجة ماسة إلى بحوث لفهم العوامل التي تروِّج لعملية  

  معرفة النساء بإجراء إزالة التبتيك وقبولهن له  
  آراء الشركاء من الرجال بشأن اإلجراء الجراحي ومعرفتهم به  
  ريب على إزالة التبتيك القائمة التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحيةمحتوى وجودة برامج التد.     

  مضـاعفاتالبالنسبة للجهاز البـولي، ال لفهـم خطـر  هذا اإلجراء ثمة حاجة إلى بحوث إضافية فيما يتعلق بعواقب 
الــث فحســب، الجهــاز البــولي بــين النســاء الالئــي يعــانين مــن تشــويه األعضــاء التناســلية مــن النــوع الث التــي تصــيب

نمـــا أيضـــًا لفهـــم آثـــار إزالـــة التبتيـــك علـــى حصـــائل الجهـــاز البـــولي، وخاصـــة عـــداوى المســـالك البوليـــة المتكـــررة إ و 
تشــويه األعضــاء التناســلية مــن النـــوع واحتبــاس البــول. وُيمكــن التحقــق ممــا إذا كانــت النســاء الالئــي يعــانين مــن 

الل الدراسـات االسـترجاعية، وسـوف يكـون ذلـك خطـوة الثالث أشد تعرضًا لخطر مضاعفات الجهاز البولي من خ
مهّمــة فــي ســبيل تبريــر الحاجــة إلــى إزالــة التبتيــك للحــد مــن مضــاعفات الجهــاز البــولي. وعــالوة علــى ذلــك، ســوف 
يوّفر تقييم الحصائل السريرية الطويلة األجل للنساء الالئي خضعن إلزالة التبتيك بّينات تشتد إليهـا الحاجـة بشـأن 

ة التبتيــك فــي تحســين الصــحة والحــّد مــن مضــاعفات الجهــاز البــولي لــدى النســاء الالئــي تعرضــن لتشــويه دور إزالــ
    ضاء التناسلية من النوع الثالث.األع

   ثمــة حاجــة إلــى بحــوث إضــافية لتحديــد أفضــل طريقــة لتــوفير المعلومــات للنســاء بشــأن خيــار إزالــة التبتيــك خــالل
إزالة التبتيك. وعلى وجه الخصوص، ثمـة  طلبمعلومات بشأن كيفية تحسين الحمل أو الوالدة، مما سيوفر بدوره 

حاجة إلى البحوث لمقارنة حصائل إزالة التبتيك ال بين فترتي قبل الوضع وأثناءه فحسب وٕانما أيضًا بين مختلـف 
  السابقة للوضع.  المرحلة خاللالنقاط الزمنية 
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ـــان  ٤الصـــحة النفســـية (التوصـــية   ٢-٢-٣  ٣والبي
  أن أفضل الممارسات)بش
  

الفتيـــــــات والنســـــــاء المتعايشـــــــات مـــــــع تشـــــــويه األعضـــــــاء إن 
مـن  ةنفسي حاالت صحيةمعاناة من لل أكثر تعرضاً التناسلية 

. وقـــد جـــرى )١١(النســـاء الالئـــي لـــم يتعرضـــن لهـــذا التشـــويه 
وثَّقـــت اضـــطرابات تنـــاول ذلـــك بالتفصـــيل فـــي عـــّدة دراســـات 

العصـــــبي التـــــالي  االكتئـــــاب والقلـــــق بمـــــا فـــــي ذلـــــك اإلجهـــــاد
للصدمات في صفوف هـذه المجموعـة السـكانية، فـي أعقـاب 

. وتــوحي )٤١-٣٧، ١٢(إجــراء تشــويه لألعضــاء التناســلية 
هــــــذه البيانــــــات بــــــأن تشــــــويه األعضــــــاء التناســــــلية األنثويــــــة 
ـــدة ُيمكـــن أن  والمخـــاطر الصـــحية المرتبطـــة بـــه عوامـــل ُمجِه

لــــك تــــؤدي إلــــى حصــــائل نفســــية ســــلبية متنوعــــة، بمــــا فــــي ذ
  المذكورة أعاله.  الحاالت الصحية

  

 

ينبغي أن تؤخذ في الحسبان المعالجـة اإلدراكيـة السـلوكية للفتيـات والنسـاء المتعايشـات  :٤التوصية 
مع تشويه األعضاء التناسلية الالئي يعانين من أعراض متسقة مع اضطرابات القلق أو االكتئاب أو 

  اضطراب اإلجهاد العصبي التالي للصدمات
  )مباشرةبّينات ال توجد ( مشروطةقوة التوصية: 

  ُيمكن أخذ المعالجة اإلدراكية السلوكية في الحسبان شريطة:
   أن يكون قد جرى تشـخيص نفسـي الضـطرابات القلـق أو االكتئـاب أو اضـطراب اإلجهـاد العصـبي التـالي

  للصدمات،
  ب     ين وخاضعين لإلشراف) لتوفير العالجات.وأن توفَّر في سياقات يكون األفراد فيها مؤهلين (أي مدرَّ

وفــي الســياقات المحــدودة المــوارد، قــد يكــون التــدبير العالجــي لإلجهــاد العصــبي الخيــار العالجــي األكثــر جــدوى 
  . وُيتاح المزيد من المعلومات في الموقع:)٤٢(

 http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/en/ 

  ملخص البّينات 
ُأجــري اســتعراض منهجــي تنــاول آثــار المعالجــة اإلدراكيــة الســلوكية علــى اضــطراب اإلجهــاد العصــبي التــالي للصــدمات أو 
االكتئاب أو اضطرابات القلق في صفوف الفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسـلية مـن أجـل تعزيـز هـذه 

لــم يجــد المؤلفــون دراســات تفــي بمعــايير إدراج الدراســات، وبالتــالي لــم يتســن اســتخدام بّينــات . و )٤٣(التوصــية بالمعلومــات 
  مباشرة من أجل هذه التوصية.

  األساس المنطقي
تـــوّفر المعالجـــة اإلدراكيـــة الســـلوكية عالجـــًا مســـتندًا إلـــى البّينـــات ُيمكـــن أن يحـــّد أو ُيبـــرئ بفاعليـــة مـــن أعـــراض اضـــطراب 

ي للصــدمات أو االكتئــاب أو اضــطرابات القلــق المرتبطــة بحــاالت صــحية أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي اإلجهــاد العصــبي التــال
. وبــالنظر إلــى البّينــات )٤٦-٤٤(صــفوف مــن يبقــون علــى قيــد الحيــاة بعــد التعــذيب والحــروب وضــحايا العنــف الجنســي 

ضـطرابات فـي مجموعـات سـكانية أخـرى، المتاحة عن اآلثار المفيدة للعـالج النفسـي بالمعالجـة اإلدراكيـة السـلوكية لهـذه اال
اتفــق الفريــق علــى أن مــن المعقــول افتــراض أن هــذا التــدخل ُيمكــن أن يكــون مفيــدًا أيضــًا للفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع 
تشــويه األعضــاء التناســلية. وبمــا أن البّينــات غيــر المباشــرة تشــير فقــط إلــى هــذه الحــاالت الصــحية النفســية الــثالث، رأى 

ن األمــر يقتضــي توصــية مشــروطة والحــظ أنــه ينبغــي لهــذه التوصــية أن تطّبــق حصــريًا بالنســبة للفتيــات والنســاء الفريــق أ
المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية الالئي جرى تشخيصهن نفسـيًا بشـكل مؤكـد، علـى أن يجـري ذلـك علـى يـد أفـراد 

    مدربين بالقدر الكافي.
فــي بلـــوغ أعلـــى مســـتوى مـــن الصـــحة ُيمكــن بلوغـــه، حســـبما ُيعتـــَرف بـــه طبقـــًا  ومــن منظـــور حقـــوق اإلنســـان، يشـــمل الحـــق

للمعــايير الدوليــة واإلقليميــة، الحــق فــي التمتــع بحالــة مــن الرفــاه البــدني والنفســي واالجتمــاعي الكامــل. وقــد ُفسِّــر هــذا الحــق 
    على أنه يشمل:

ع فـي حالـة المـرض الجسـدي والنفسـي علـى حـّد تهيئة ظروف من شأنها تـأمين الخـدمات الطبيـة والعنايـة الطبيـة للجميـ
سواء، بما في ذلك إمكانية الوصول على قدم المساواة وفـي الوقـت المناسـب إلـى الخـدمات الصـحية األساسـية الوقائيـة 

  .)٤٧(بما يشمل أيضًا العالج والرعاية المناسبة للصحة النفسية  والعالجية والتأهيلية ...

ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــ
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  مالحظات بشأن التنفيذ

ا يتعلــق بجــدوى هــذا التــدخل، وخاصــة نقــص العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية المــدربين بالقــدر الكــافي علــى تــوفير فيمــ
المعالجــة اإلدراكيــة الســلوكية فــي غالبيــة البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل، أوصــى الفريــق بــالرجوع إلــى كتيــب 

وحــدة دليــل التــدخل لبرنــامج العمــل لــرأب الفجــوة فــي الصــحة : الجتهــاتقيــيم الحــاالت المرتبطــة بالضــغط النفســي تحديــدًا ومع
، الذي يتضمن عددًا من التدخالت المتعلقة بالفتيات والنساء الالئي يعانين مـن اضـطراب اإلجهـاد العصـبي التـالي النفسية

ف النفســي وتقنيــات للصــدمات والتــي يســتطيع العــاملون الصــحيون المجتمعيــون االضــطالع بهــا بأمــان، بمــا فــي ذلــك التثقيــ
. )٤٢(التــدبير العالجــي البــديل لإلجهــاد العصــبي (علــى ســبيل المثــال، تمرينــات التــنفس، وارتخــاء العضــالت التــدريجي) 

  وُيتاح المزيد من المعلومات في الموقع:
http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/ar/   

 
نـاقش الفريـق بّينـات مسـتمدة مـن دراسـات تكميليـة تـدعم اسـتخدام المعالجـة اإلدراكيـة السـلوكية المسـتندة  وٕاضافة إلـى ذلـك،

راد الــذين يوجــد إلــى اإلنترنــت (أي بــرامج المســاعدة الذاتيــة النفســية المتاحــة عبــر اإلنترنــت) باعتبارهــا معالجــة فّعالــة لألفــ
. وبالنظر إلى أن باإلمكان الوصـول إلـى )٤٨(تالي للصدمات مؤكد باضطراب اإلجهاد العصبي ال بشأنهم تشخيص أولي

دون اإلفصاح عن الهوية وأينما ُيتـاح حاسـوب، تنطـوي هـذه الخـدمات علـى إمكانيـة التغلـب علـى الوصـم،  الشبكيةالبرامج 
يــارًا ، ممــا يجعلهــا خ)٤٩(وكــذلك علــى العوائــق الجغرافيــة والماليــة التــي تعتــرض الحصــول علــى عــالج الصــحة النفســية 

  عالجيًا معقوًال لهذه المجموعة السكانية.
  

ــان  ــدعم النفســي متاحــًا للفتيــات والنســاء الالئــي  بشــأن أفضــل الممارســات: ٣البي ينبغــي أن يكــون ال
سيخَضـــعن أو الالئـــي خضـــعن ألي تـــدخل جراحـــي لتصـــحيح المضـــاعفات الصـــحية لتشـــويه األعضـــاء 

  التناسلية
بشأن قيم الفتيـات والنسـاء المتعايشـات مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية وأفضـلياتهن والمسـتمدة تبّين البّينات النوعية المتاحة 

من دراستين ُأجريتـا فـي غامبيـا وفـي صـفوف مجموعـات سـكانية مهـاجرة فـي النـرويج وهولنـدا أن النسـاء قـد يتعرضـن لعـّدة 
لــق والخــوف واإلحســاس بالخيانــة واأللـــم حصــائل نفســية ســلبية عقــب عمليــة تشـــويه األعضــاء التناســلية، بمــا فــي ذلـــك الق

. وذلــك تدعمــه، عــالوة علــى ذلــك، بّينــات مســتمدة مــن تحليــل تجميعــي ُيبــّين أن النســاء المتعايشــات مــع )٥٠(والغضــب 
. )١١(تشــويه األعضــاء التناســلية أكثــر تعرضــًا للتشــخيص النفســي مقارنــة بالنســاء الالئــي لــم يتعرضــن قــط لهــذا التشــويه 

ـــر البّينـــا صـــفوف هـــذه المجموعـــة الســـكانية، ت األولـــى ســـبب وجـــود احتيـــاج خـــاص إلـــى تـــدخالت الـــدعم النفســـي فـــي وتفسِّ
ــذكِّر المــرأة بالرضــح االبتــدائي النــاجم عــن عمليــة تشــويه وال ســيما فــي ســياق أحــداث الحيــاة الُمجِهــدة لألعصــاب التــي قــد ُت

  اعفات المرتبطة بهذا التشويه. ضصحيح الماألعضاء التناسلية، مثل اإلجراءات الجراحية الرامية إلى ت
  

وال توجد بّينات مباشرة عن أثر التدخالت النفسية على الحصائل التالية للجراحـة بالنسـبة للفتيـات والنسـاء الالئـي يخضـعن 
إلجراء يهدف إلـى عـالج المضـاعفات المرتبطـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية. ونتيجـة لـذلك، نظـر الفريـق فـي البّينـات غيـر 

رة بشــأن آثــار التــدخالت النفســية علــى التعــافي مــن الجراحــة فــي صــفوف مجموعــات ســكانية أخــرى، بمــا فــي ذلــك المباشــ
ق بــاأللم التــالي للجراحــة . وقــد الحــظ الفريــق فوائــد الــدعم النفســي فيمــا يتعلــ)٥٢-٥١(الجراحــات البطنيــة وجراحــات الفتــوق 

  ت الجراحية.، عندما ُيقدَّم كإضافة لإلجراءاوالتعافي والرفاه النفسي
  

ورأي الفريق، مدعومًا ببّينات غير مباشرة وبحقيقة أن الدعم النفسي يشمل أنشطة تتراوح بـين البـرامج الخاصـة والتعـديالت 
البسيطة وغير المكّلفة لإلجراءات الطبية الضرورية، بما في ذلك توفير المعلومـات اإلجرائيـة أو الـدعم  –أو اإلضافات  –

إتاحــة التـــدخل للنســاء الالئـــي يخضــعن لإلجــراءات الجراحيـــة التــي تســـتهدف تصــحيح المضـــاعفات  االنفعــالي، أنــه ينبغـــي
 الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية.

 
ومن منظور حقوق اإلنسان، أّكد الفريق بشّدة على أن الحق في بلوغ أعلى مستوى مـن الصـحة ُيمكـن بلوغـه يشـمل الحـق 

. وبالتـالي فـإن هـذه )٤٧(فسية الكاملة على حـّد سـواء، إلـى جانـب الرفـاه االجتمـاعي في بلوغ حالة من الصحة البدنية والن
    التوصية قائمة بموجب اتساقها مع الوفاء بحق الفتيات والنساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية في الصحة.
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  مالحظات سياساتية وبرنامجية
لدعم النفسـي فـي سـياق اإلجـراءات الجراحيـة التـي تسـتهدف تصـحيح فيما يتعلق بالموارد البشرية الالزمة لتوفير ا

المضــاعفات الصــحية الناجمــة عــن تشــويه األعضــاء التناســلية، ُيســلِّم الفريــق بــأن االضــطالع بتــدخالت الصــحة 
النفســية ُيمكــن أن يعتمــد بشــدة علــى العــاملين الصــحيين بــدًال مــن التكنولوجيــا أو المعــدات، وأن المــوارد البشــرية 

مدّربــة والمتاحــة لهــذا الغــرض غيــر كافيــة فــي أغلــب البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل. وفــي هــذا ال
الصدد، واستنادًا إلى التوجيهات بشأن تحويل المهام المستمدة من برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية 

يـة بواسـطة العـاملين الصـحيين المجتمعيـين، تنفيـذ بعـض التـدخالت ذات األولو  ، اقترح الفريق أن باإلمكان)٥٣(
  بعد تزويدهم بتدريب محدَّد وفي ظل اإلشراف الالزم. وُيتاح المزيد من المعلومات في الموقع:

 http://www.who.int/mental_health/emergencies/mhgap_module_management_stress/ar/  
  

  اآلثار بالنسبة للبحوث
  

وث آثار صحية نفسـية ضـارة يوحي الخطر المتزايد لحد
أن بــــناجمــــة عــــن تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة 

النســـاء الالئـــي يعـــانين مـــن هـــذا التشـــويه ربمـــا يحـــتجن 
دعمــًا نفســيًا إضــافيًا بشــكل عــام ولــدى التماســهن تــدخًال 
جراحيــًا فيمــا يتعلــق بالمضــاعفات الناجمــة عنــه. بيــد أن 

تـأثير تشـويه ثمة حاجة إلى بحوث وبائية إضافية لبيان 
صـحية نفسـية  جوانـباألعضاء التناسـلية األنثويـة علـى 

محدَّدة. وٕاضافة إلى ذلـك، ثمـة حاجـة إلـى بّينـات بشـأن 
ـــــات والنســـــاء  ـــــدة للفتي ـــــر فائ ـــــدخل النفســـــي األكث ـــــوع الت ن

  المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية.
  

ويمثِّــل وضــع محتــوى الــدعم النفســي والتثقيــف الصــحي 
لك طــــرق االضــــطالع بهــــذه التــــدخالت، واختبــــاره، وكــــذ

خطوات مهّمة فـي سـبيل وضـع ممارسـة فضـلى مسـتندة 
إلـــى البّينـــات. وســـوف يتفـــاوت محتـــوى التـــدخل وطريقـــة 

م الـــدعم النفســـي االضـــطالع بـــه تبعـــًا لمـــا إذا كـــان مقـــدِّ 
شخصًا غير متخصص أو اختصاصـيًا فـي علـم الـنفس 
أو غيــــــر ذلــــــك مــــــن مقــــــدمي الرعايــــــة. وتشــــــمل بعــــــض 

ــــــي ُيمكــــــن تقييمهــــــا مــــــن خــــــالل بحــــــوث الحصــــــا ئل الت
تجريبيــــــــة أو شــــــــبه التــــــــدخالت باســــــــتخدام التصــــــــاميم ال

التجريبيـــــة تقليـــــل الضـــــائقة االنفعاليـــــة وتحســـــين آليـــــات 

وتحســــــين فهــــــم التشــــــريح والمخــــــاطر الصــــــحية  الــــــتالؤم
المرتبطـــة بتشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة، وكـــذلك 

ا يتعلــــق فيمــــ وفوائــــده مــــا فهــــم مخــــاطر إجــــراء جراحــــي
بالتصــــدي للمضــــاعفات الصــــحية الناجمــــة عــــن تشــــويه 

   األعضاء التناسلية األنثوية.
  

وعلــــى وجــــه الخصــــوص، ثمــــة حاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن 
البحـوث لدراسـة فّعاليـة المعالجـة اإلدراكيـة السـلوكية فـي 
عــــالج اضــــطراب اإلجهــــاد العصــــبي التــــالي للصــــدمات 

ايشـات مـع وأعراض االكتئاب بين الفتيات والنسـاء المتع
وتشــمل الحصــائل المحــدَّدة تشــويه األعضــاء التناســلية. 

التي ُيمكن قياسها الحّد مـن أعـراض اضـطراب اإلجهـاد 
العصبي التالي للصدمات وتحسين الوظائف والحـّد مـن 

  الضائقة االنفعالية واالكتئاب. 
  

وٕاضــافة إلــى ذلــك، ثمــة حاجــة إلــى المزيــد مــن البّينــات 
الجـــة اإلدراكيـــة الســـلوكية طـــرق االضـــطالع بالمعبشـــأن 

مــــدربين أو الصــــحية الرعايــــة ال(أي مــــن خــــالل مقــــدمي 
مجتمعيــــين أو مــــن خــــالل بــــرامج الالعــــاملين الصــــحيين 

المساعدة الذاتيـة عبـر اإلنترنـت، حسـب االقتضـاء) مـن 
 مــدى فّعاليــة مختلــف طــرق تــوفير الرعايــة اســتبانةأجــل 

  .ومقبوليتها
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 )٥(التوصية  األنثويةية الصحة الجنس   ٣-٢-٣
 

يشــــمل بلــــوغ أعلــــى مســــتوى مــــن الصــــحة ُيمكــــن بلوغــــه 
أيضـــــًا الحـــــق فـــــي الصـــــحة الجنســـــية. وعمومـــــًا، تُفَهـــــم 

علــــى أنهــــا حالــــة مــــن الرفــــاه البــــدني الصــــحة الجنســــية 
واالنفعالي والنفسي واالجتماعي فيما يتعلق بالجنسـانية، 
ة وهي ال تشمل فقط جوانب معّينة مـن الصـحة اإلنجابيـ

مثــــــل إمكانيــــــة الــــــتحكم فــــــي الخصــــــوبة مــــــن خــــــالل  –
المعانـاة الحصول علـى موانـع الحمـل واإلجهـاض وعـدم 

األمــراض المنقولــة جنســيا والخلــل الجنســي وعواقــب  مــن
 –العنف الجنسي أو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

ممتعـــــة وٕانمـــــا أيضـــــًا إمكانيـــــة التمتـــــع بتجـــــارب جنســـــية 
   .)٥٤(عنف  وأييز تم وأومأمونة، دون إكراه 

  

 
فــي  هالوقايــة مــن الخلــل الجنســي أو عالجــيوصــى بإســداء المشــورة الجنســية مــن أجــل : ٥التوصــية 

  صفوف النساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية
  )مباشرةبّينات ال توجد ( مشروطةقوة التوصية: 

دام إسداء المشـورة تحديـدًا المباشرة فيما يتعلق باستخهذه التوصية مشروطة ألن هناك عمومًا افتقارًا إلى البّينات 
بـــين النســـاء المتعايشـــات مـــع تشـــويه األعضـــاء التناســـلية، كمـــا أن مـــن المتوقـــع أن يكـــون هـــذا الموضـــوع شـــديد 

  الحساسية.
  ملخص البّينات 

منــه بــين  ُأجــري اســتعراض منهجــي لبحــث آثــار إســداء المشــورة الجنســية علــى عــالج الخلــل الجنســي أو الوقايــة
. ولــم يجــد )٥٥(النســاء المتعايشــات مــع تشــويه األعضــاء التناســلية مــن أجــل تعزيــز هــذه التوصــية بالمعلومــات 

  المؤلفون دراسات تفي بمعايير إدراج الدراسات وبالتالي لم يتسن استخدام بّينات مباشرة.
  األساس المنطقي

ول آثـــار تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة علـــى َتـــدعم البّينـــات الراهنـــة المســـتمدة مـــن اســـتعراض منهجـــي تنـــا
الوظـائف الجنســية للمـرأة الــرأي القائـل بــأن المـرأة التــي ُأزيلـت أنســجتها التناسـلية جزئيــًا أكثـر عرضــة للمعانـاة مــن 

. وفــي هــذا الصــدد، أّكــد الفريــق علــى أن الجراحــة )٥٦(المزيــد مــن األلــم والــنقص فــي اإلشــباع والرغبــة الجنســيين 
ال تعالج جميع جوانب الخلل الجنسي التي قد تحدث بين النساء المتعايشات  –وخاصة استبناء البظر  –وحدها 

ات األعضـاء التناسـلية لـم ُمَزلِّقـ، كما أن تـدخالت طبيـة أخـرى مثـل اسـتخدام )٥٧(مع تشويه األعضاء التناسلية 
تخضــع لدراســة شــاملة. واألكثــر مــن ذلــك، تبــّين الدراســات أن اســتخدام الهالمــات قــد ال يكــون مقبــوًال مــن النســاء 

لك تبعًا للممارسات الجنسية الشخصية ومدى تأثير الرجال على البّت في استخدام هـذه المنتجـات وشركائهن، وذ
. وبالنظر إلى ما ورد أعاله، وتسـليمًا بـأن جنسـانية النسـاء متعـددة العوامـل وتعتمـد، فـي )٥٨(وكيفية استخدامها 

فريـق أن إتاحـة بـدائل عالجيـة للخلـل جملة أمور أخرى، على تفاعل عوامل تشريحية وٕادراكية وعالئقية، الحـظ ال
 لهذه المجموعة السكانية ينبغي أن تحظى باألولوية.   –في هذه الحالة إسداء المشورة الجنسية  –الجنسي 

 
واســـــتنادًا إلـــــى الخبـــــرة الســـــريرية والبّينـــــات غيـــــر المباشـــــرة التـــــي تـــــدعم إســـــداء المشـــــورة الجنســـــية كعـــــالج فعـــــال 

ة أخــرى، بمــا فــي ذلــك مرضــى ســرطان الثــدي واألمــراض القلبيــة الوعائيــة الجنســي فــي مجموعــات ســكاني للخلــل
، اعتبـــر الفريـــق أن التـــدخل مفيـــد، شـــريطة تكييفـــه علـــى النحـــو المناســـب لمختلـــف البلـــدان والســـياقات )٦٢-٥٩(

الثقافية. واتفق الفريق على أنه ينبغي، من أجل تالفي اآلثار الضـارة غيـر المقصـودة مثـل عنـف الشـريك الحمـيم 
أو الوصم االجتماعي، أن تؤخـذ فـي االعتبـار خصـائص مـن قبيـل عمـر المـرأة وحالتهـا الزوجيـة وٕامكانيـة إشـراك 

  شريكها لدى عرض إسداء المشورة على النساء المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسلية.
  

شـكال التمييـز ضـد مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أ ١٢بشـأن المـادة  ٢٤وٕاضافة إلى ذلك، طبقـًا للتوصـية رقـم 
المــرأة، ينبغــي لألطــراف أن تضــمن، دون إجحــاف أو تمييــز، الحــق فــي المعلومــات والثقافــة والخــدمات المتعلقــة 

. وفــي هــذا الصــدد، يســاعد تــوفير المشــورة الجنســية علــى )٦٤، ٦٣(بالصــحة الجنســية لجميــع الفتيــات والنســاء 
      يه األعضاء التناسلية في حياة جنسية صحية.تعزيز الوفاء بحق الفتيات والنساء المتعايشات مع تشو 

ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــ
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  اآلثار بالنسبة للبحوث

  
يمثِّــــل تحديــــد مــــا إذا كــــان تشــــويه األعضــــاء التناســــلية 
األنثوية يزيد من مخاطر األلم خالل الجماع وغير ذلك 
ــــي ســــبيل  ــــل الجنســــي خطــــوًة مهّمــــًة ف مــــن أشــــكال الخل

إلــى  تصــميم التــدخالت. وٕاضــافة إلــى ذلــك، ثمــة حاجــة
تـدخالت إسـداء  نجاعـةالمزيد من البحوث لدراسـة مـدى 

المشــورة الجنســية فــي عــالج الخلــل الجنســي بــين النســاء 
المتعايشات مع تشويه األعضاء التناسـلية. وثمـة حاجـة 

إلــــى دراســــات بشــــأن نجاعــــة خيــــارات العــــالج الجراحــــي 
وغير الجراحي في صفوف الفتيات والنساء المتعايشات 

ــــــى الســــــواء مــــــن مــــــع هــــــذا التشــــــويه  ممــــــن يعــــــانين عل
 الفـرعالفرجي والبظري الحاد والمزمن (انظر أيضًا  األلم
). وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، ثمـــة حاجـــة إلـــى بحـــوث ١-٣-٣

دون اســـتبناء البظـــر  ،لتقيـــيم نجاعـــة المعالجـــة الجنســـية
فـــي تحســـين الصـــحة الجنســـية  ،وبـــاالقتران مـــع اســـتبنائه

  لتناسلية.بين النساء المتعايشات مع تشويه األعضاء ا
  
  بشأن أفضل الممارسات) ٨-٤المعلومات والتثقيف (البيانات   ٤-٢-٣
  

  
ينبغــي تــوفير التــدخالت المعنيــة بالمعلومــات والتثقيــف واالتصــال  بشــأن أفضــل الممارســات: ٤البيــان 

بشــأن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة وصــحة المــرأة للفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع تشــويه 
  ء التناسلية من أي نوعاألعضا

تعرِّف المنظمة التدخالت المعنية بالمعلومات والتثقيف واالتصال بأنها "نهج في مجـال الصـحة العموميـة يهـدف 
إلى تغيير السلوكيات المتصلة بالصحة أو تعزيزها في فئة مستهدفة، بشأن مشكلة محدَّدة وفي إطـار فتـرة زمنيـة 

  .)٦٥(تصال ومبادئه" محدَّدة مسبقًا، من خالل وسائل اال
  

وفي هـذا الصـدد، تنـاول اسـتعراض منهجـي جـرى مـؤخرًا، وشـمل خمـس دراسـات اضـُطلع بهـا فـي بلـدان أفريقيـة، 
اآلثــار المترتبــة علــى تــوفير التــدخالت المعنيــة بالمعلومــات والتثقيــف بشــأن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة 

لنظـر عـن نوعـه (انظـر الملحـق تعايشات مع هذا التشويه بصـرف اومواضيع متعلقة بالصحة للفتيات والنساء الم
). وخلص االستعراض إلـى أن التـدخالت المعنيـة بالمعلومـات والتثقيـف واالتصـال GRADEجداول  :إللكترونيا

لها على مـا يبـدو آثـار إيجابيـة علـى الفتيـات والنسـاء المتعايشـات مـع تشـويه األعضـاء التناسـلية وسـائر أعضـاء 
  لي من خالل تقليل ما يلي: المجتمع المح

  استعداد النساء للتوصية بتشويه األعضاء التناسلية لبناتهن؛  
  خجل النساء من مناقشة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛  
   سـنوات،  ١٠و ٥عدد حاالت تشويه األعضـاء التناسـلية فـي صـفوف البنـات الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـين

  حضور النساء والرجال دورات تثقيفية.وذلك بعد مرور سنتين على 
  

وقد استبان هذا االستعراض المنهجي عددًا من التدخالت المعنية بالمعلومـات والتثقيـف واالتصـال التـي اضـُطلع 
  بها داخل مجتمعات محلية يشتد فيها انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية مثل:

  تتنـاول صـحة المـرأة والنظافـة األساسـية وحـل المشـاكل وقضـايا  يالوحدات التثقيفية النمطيـة التشـاركية التـ
  ؛)٧٠-٦٧(حقوق اإلنسان 

   ؛)٧١، ٦٧(الدعوة المحدَّدة الهدف لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  
   الحمــالت اإلعالميــة لحفــز الحــوار بشــأن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة واآلثــار الضــارة المرتبطــة بــه

  ؛)٧١، ٦٧(ويج لهذا الحوار والتر 
   المبــادرات المجتمعيــة لحشــد المجموعــات مــن أجــل صــياغة إعالنــات عموميــة مناهضــة لتشــويه األعضــاء

  .)٦٨(التناسلية األنثوية 
  

بيـــد أنـــه لـــوحظ أن بـــرامج تمكـــين النســـاء، وخاصـــة المراهقـــات والشـــابات، عـــن طريـــق تشـــجيعهن علـــى اكتســـاب 
. وطبقــًا لتقــديرات األمــم المتحــدة، تفتقــر )٧٢(زالــت نــادرة للغايــة قهن، ماقــو المعــارف عــن أجســامهن وممارســة ح

الغالبية العظمى من المراهقين والشباب إلى إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات والتثقيـف بشـأن أجسـامهم وبشـأن 
  .)٧٣(العواقب السلبية المرتبطة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
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مـدعومًا بالبّينـات وبحقيقـة أن تـوفير التثقيـف والمعلومـات للفتيـات والنسـاء يتفـق مـع حقـوق وبالتالي اتفق الفريق، 
تشــجيع  وانـب عـدم المسـاواة، علـى أنـه ينبغـياإلنسـان والقواعـد والمعـايير الدوليـة ويشـكِّل تـدبيرًا مهمـًا للحـد مـن ج

فيهـــا تشـــويه األعضـــاء التناســـلية  يمـــارس ة ومواصـــلة تطـــويره فـــي البلـــدان التـــيهـــذا النـــوع مـــن التـــدخالت التثقيفيـــ
األنثوية أو يوَجد فيها. والحظ الفريق أنه على الرغم من عدم إمكانية التوصية بتدخالت محدَّدة حاليًا، بسبب ِقّلة 

  مجال البحوث.  نبغي أن يكون ذلك أولوية مهّمة فيالبّينات، ي
  

يف واالتصال مناسـبًا لمعنية بالمعلومات والتثقبيد أن الفريق أّكد على أهمية ضمان أن يكون محتوى التدخالت ا
ســيما بــين الفتيــات والنســاء والاآلثــار الضــارة غيــر المقصــودة، مثــل إعــادة اإلحســاس بالرضــح،  مــن أجــل تالفــي

  الالئي ُشخص لديهن اضطراب اإلجهاد العصبي التالي للصدمات. 
  

  وبالتالي ينبغي للتدخالت التثقيفية أن تكون:
  زة بالمعل   ومات ودقيقة علمياً معزَّ
  غير مجحفة  
  غير حكمية  
  متسمة بالحساسية واالحترام  
  غير قائمة على األفكار النمطية  
  (عندما تستهدف هذه المجموعة) مستندة إلى قدرات المراهقين المتطوِّرة.  

  مالحظات سيساتية وبرنامجية
التصميم والفعالة ُيمكـن أن تكـون كثيفـة االسـتهالك الحظ الفريق أن برامج المعلومات والتثقيف واالتصال الجيدة 

للموارد، وذلك أساسًا بسبب ما يلزم لتنفيذها من موارد بشرية والوقت الالزم لتبديل المعارف بفاعلية. وعلى الرغم 
مـــن أن هـــذه التكـــاليف ذات الصـــلة تتفـــاوت تبعـــًا لطبيعـــة التـــدخل، ينبغـــي التمـــاس طـــرق لخفـــض النفقـــات خـــالل 

هـذه البـرامج. وقـد يتـراوح ذلـك بـين تكييـف بـرامج قائمـة للسـياقات المحليـة واسـتخدام االبتكـارات، بمـا تصميم مثل 
  في ذلك استراتيجيات الصحة الرقمية، على سبيل المثال.

  
  

ينبغــي تــوفير المعلومــات والتثقيــف الصــحي بشــأن إزالــة التبتيــك  بشــأن أفضــل الممارســات: ٥البيــان   
  يشات مع تشويه األعضاء التناسلية من النوع الثالثللفتيات والنساء المتعا

التثقيــف الصــحي هــو تــوفير معلومــات دقيقــة وصــحيحة بحيــث يصــير الشــخص علــى علــم بموضــوع مــا ويتخــذ 
. وفــي حالــة إزالــة التبتيــك بــين الفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع تشــويه األعضــاء )٧٤(خيــارات مســتنيرة بشــأنه 

، يهـــدف التثقيــف الصـــحي إلــى تـــوفير معلومـــات علميــة غيـــر قســرية لمســـاعدة هـــؤالء التناســلية مـــن النــوع الثالـــث
  الفتيات والنساء على فهم اإلجراء الجراحي وفوائده وأيضًا ما يرتبط به من مضاعفات ُممكنة.

  
  وينبغي للتثقيف الصحي بشأن إزالة التبتيك أن يتضمن ما يلي:

  وصف لإلجراء الجراحي؛  
   الة التبتيك؛الفوائد الصحية إلز  
  الحصائل الجراحية الضارة الفورية والطويلة األجل الُممكنة؛  
  التغييرات التشريحية والفيزيولوجية التي قد تشهدها الفتيات والنساء بعد اإلجراء؛  
  معلومات عن الرعاية المناسبة بعد العملية؛  
   التبتيك.معلومات عن العواقب الصحية إلعادة التبتيك، وفوائد عدم إعادة  
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وأكـــد الفريـــق أن تـــوفير المعلومـــات والتثقيـــف الصـــحي بشـــأن إزالـــة التبتيـــك للنســـاء المتعايشـــات مـــع تشـــويه األعضـــاء 
التناسلية ُيمكن أن يخدم غرضين. يتمثل الغرض األول في ضمان مبـدأ اسـتقالل الزبـون، الـذي يعبَّـر عنـه مـن خـالل 

وع أساسـي فـي األخالقيـات الطبيـة ومكـّرس فـي قـانون حقـوق اإلنسـان. اتخاذه قرارًا مستنيرًا بكامل حريته، وذلك موض
ويقتضي احترام اسـتقاللية اتخـاذ القـرار أن تكـون أي مشـورة أو نصـيحة مقدَّمـة مـن العـاملين الصـحيين أو غيـرهم مـن 

  .)٦٣(موظفي الدعم غير إلزامية، بما يسمح لألفراد باتخاذ القرارات األفضل لهم 
  

يــؤدي تــوفير المعلومــات للفتيــات والنســاء بشــأن اآلثــار الصــحية إلزالــة التبتيــك وأيضــًا عواقــب إعــادة  وثانيــًا، ُيمكــن أن
التبتيــك إلــى اإلســهام فــي تقليــل الطلــب علــى إعــادة التبتيــك، وهــي إجــراء يتزايــد حظــره فــي عــّدة بلــدان. وقــد ُدِعــم ذلــك 

رة قبـل إزالـة التبتيـك علـى إرضـاء الزبـائن ومعـدل بالبّينات المتاحة المستمدة من استعراض منهجـي ألثـر إسـداء المشـو 
(انظــر الملحــق  )٧٥(طلبــات إعــادة التبتيــك مــن النســاء الالئــي تعرضــن لتشــويه األعضــاء التناســلية مــن النــوع الثالــث 

). وكانـــت الدراســـة الوحيـــدة المســـتوفية لمعـــايير إدراج الدراســـات ملخصـــًا مســـتمدًا مـــن GRADE: جـــداول لكترونـــيإلا
. وقد أفادت هذه الدراسة بانخفاض معدالت طلب إعادة التبتيـك بعـد )٧٦(ة مقترنة بحاالت ضابطة دراسة استطالعي

الوالدة مـن النسـاء الالئـي تعرضـن لتشـويه األعضـاء التناسـلية مـن النـوع الثالـث ممـن تلقـين المشـورة أثنـاء الحمـل قبـل 
  ات جودة منخفضة جدًا).إزالة التبتيك، وٕان كان ال ُيعتد بهذه النتائج إحصائيًا (بّينات ذ

  مالحظات سيساتية وبرنامجية
تشــير البّينــات النوعيــة المتاحــة إلــى حقيقــة أن النســاء قــد يــؤخرن التمــاس الرعايــة وقــد يخجلــن مــن مناقشــة المشــاكل 

ومـن ثـم،  .)٧٧(المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية عالنية وأن ذلك يمثِّل عائقًا ممكنًا مهمًا أمـام التـدخالت 
أّكـــد الفريـــق علـــى أهميـــة وضـــع اســـتراتيجيات للتواصـــل مـــع هـــذه المجموعـــة الســـكانية، باإلضـــافة إلـــى تصـــميم بـــرامج 

  للتثقيف الصحي متوافرة بسهولة في بيئة ترحيبية.
  

تقع على عاتق مقدمي الرعاية الصحية مسؤولية نقـل المعلومـات  بشأن أفضل الممارسات: ٦البيان   
  تخدام لغة وأساليب ُيمكن للزبائن فهمها بسهولةبدقة ووضوح باس

. وهـذا يعنـي أن مقـدمي )٦٣(يحق لألفراد الحصول علـى معلومـات كاملـة مـن عـاملين مـدربين علـى النحـو المناسـب 
الرعايــة الصــحية مســؤولون عــن نقــل المعلومــات بدقــة ووضــوح باســتخدام لغــة وأســاليب ُيمكــن للزبــائن فهمهــا بســهولة 

رورة) إلى جانب إسداء المشورة السليمة وغير القسرية، مـن أجـل ضال، بمساعدة مترجم شفوي عند ال(على سبيل المث
  .)٧٨(تيسير اتخاذ القرارات المستنيرة بحرية كاملة 

  

  
ينبغي توفير المعلومات المتعلقة بمختلـف أنـواع تشـويه األعضـاء  بشأن أفضل الممارسات: ٧البيان 

ط بها من مخـاطر صـحية فوريـة وطويلـة األجـل لمقـدمي الرعايـة الصـحية التناسلية األنثوية وما يرتب
  يشات مع هذا التشويهاالذين يوّفرون الرعاية للفتيات والنساء والمتع

يقتضــي تــوفير الرعايــة للفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع تشــويه األعضــاء التناســلية وجــود مقــدمي رعايــة صــحية 
علـى اسـتبانة الفتيـات والنسـاء الالئـي قـد يعـانين مـن مجموعـة متنوعـة مـن على معرفة بالموضـوع ومـدربين جيـدًا 

المضاعفات الصحية الناجمة عن مختلف أنواع هذا التشويه، أو عالجهن أو إحالتهن. وعلى الـرغم مـن أن هـذا 
  ا الفريق. الشرط بديهي فإنه ال ُيستوفى في حاالت عديدة، حسبما يتبّين من البّينات النوعية المتاحة التي ناقشه

  
وقد أبرزت بّينات مستمدة من دراسة عن المعارف والمواقف والممارسات المتعلقة بتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة 

ـــابالت الفلمنـــديات  ـــة  )٧٩(اضـــُطلع بهـــا بـــين الق واســـتعراض منهجـــي للســـياق والظـــروف المحيطـــة بالتـــدخالت المعني
ي يعاني منها مهنيو الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية للنساء الالئـي بالمعلومات الصحية، الضائقة االنفعالية الت

تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية، وذلك أساسُا بسـبب افتقـار مقـدمي الرعايـة إلـى التـدريب والمهـارات الالزمـة إلدارة 
ـــة المقدمـــة لهـــؤالء الفتيـــات والنســـاء  ـــد)٨٠(الرعاي ـــة أيضـــًا شـــعورهم بت ـــاءتهم فيمـــا يتعلـــق . وذكـــر مقـــدمو الرعاي ني كف
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بالتصــرف إزاء المناقشــات التــي تجــري مـــع النســاء بشــأن تشــويه األعضــاء التناســـلية األنثويــة، وأشــاروا صــراحًة إلـــى 
احتيــاجهم إلــى المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الموضــوع. ومــن ثــم، تفيــد نســاء بمــرورهن بتجــارب كــان التواصــل فيهــا 

يفاقمـه شـعورهن الـذاتي بالخجـل لـدى مناقشـة هـذا التشـويه. وعلـى ذلـك، تشـير  سيئًا مع العاملين الصحيين، وهو أمـر
هــذه الدراســات إلــى أن مقــدمي الرعايــة والزبــائن علــى الســواء فــي حاجــة إلــى تــدخالت معنيــة بالمعلومــات وأن تــوفير 

  المعارف قد يتيح فوائد متبادلة لكلتا الفئتين.
  

احــة المســتمدة مـن اســتعراض منهجــي تنــاول آثــار تــوفير المعلومــات عــن وٕاضـافة إلــى ذلــك، نــاقش الفريــق البّينــات المت
عواقــب تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة لمقــدمي الرعايــة الصــحية للفتيــات والنســاء المتعايشــات مــع هــذا التشــويه 

 ). وكانـــت الدراســـة الوحيـــدة التـــي ُأمكـــن إدراُجهـــا دراســـة ســـابقةGRADE: جـــداول إللكترونـــيا(انظـــر الملحـــق  )٨١(
والحقــة مقترنــة بحــاالت ضــابطة جــرت فــي مــالي وكشــفت النقــاب عــن حــدوث تحســينات ُيعتــد بهــا إحصــائيًا فــي قــدرة 
مقدمي الرعاية علـى تسـمية أي نـوع مـن أنـواع تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة بعـد حضـور دورات تدريبيـة شـملت 

األنثويــة ومــدى انتشــار هــذا التشــويه فــي مــالي  تــوفير المعلومــات عــن التشــريح األنثــوي وتشــويه األعضــاء التناســلية
. ولــوحظ اتجــاه إيجــابي فيمــا يتعلــق بآثــار التــدريب علــى معــارف مقــدمي الرعايــة الصــحية عــن )٨٢(ومنــاطق أخــرى 

المخاطر الفورية والطويلة األجل لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وٕان كـان ال ُيعتـد بهـذه النتـائج إحصـائيًا (بّينـات 
  ودة منخفضة جدًا).ذات ج

  
وخلص الفريق إلى أن تحسين قدرات مقدمي الرعايـة الصـحية علـى اسـتبانة مختلـف أنـواع تشـويه األعضـاء التناسـلية 
األنثويـــة وتســـجيلها علـــى النحـــو الصـــحيح، باإلضـــافة إلـــى اســـتبانة المضـــاعفات الصـــحية المرتبطـــة بهـــا علـــى النحـــو 

الرعايـة الصـحية، باإلضـافة إلـى تحقيـق الفائـدة اإلضـافية المتمثلـة  المناسب، يشكل خطوة أساسية نحـو تحسـين جـودة
  في تعزيز القدرة على رصد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

  مالحظات سيساتية وبرنامجية
ـــاء القـــدرات التـــي تســـتهدف العـــاملين  ـــة للبـــرامج المنتظمـــة والجاريـــة المعنيـــة ببن ـــه ينبغـــي إيـــالء األولوي ـــد الفريـــق أن أّك

صحيين، على السواء في البلدان التي يشتد فيها انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والبلدان التي تعيش فيهـا ال
عة فـي بعـض البلــدان  مجموعـات سـكانية مهـاجرة متـأثرة بهـذا التشــويه. ولكـن لسـوء الحـظ، ورغـم بعــض األمثلـة المشـجِّ

ــــادرًا مــــا يجــــري تنــــاول تشــــويه )٨٤، ٨٣(األفريقيــــة  ــــدريب ، ن ــــاهج ت األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة بالتفصــــيل فــــي من
الممرضــات والقــابالت واألطبــاء وغيــرهم مــن مهنيــي الرعايــة الصــحية. واقتــرح الفريــق أنــه ُيمكــن اســتخدام هــذا البيــان 
بشــأن أفضــل الممارســات كحجــر الزاويــة فــي وضــع مقــررات أساســية علــى الســواء للتــدريب األكــاديمي والتــدريب أثنــاء 

  مة من أجل محاولة سّد الثغرات في التعليم المهني.الخد
  

بشأن أفضل الممارسـات،  ٤وأخيرًا، بغية خفض التكاليف الُممكنة المرتبطة بالتدخل شجَّع الفريق، كما بالنسبة للبيان 
اتيجيات النظــر فــي تكييــف البــرامج القائمــة تبعــًا للســياقات المحليــة واســتخدام االبتكــارات الناشــئة، بمــا فــي ذلــك اســتر 

  الصحة الرقمية، على سبيل المثال.
  

  
ينبغـي للمعلومـات المتعلقـة بتشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة  بشأن أفضـل الممارسـات: ٨البيان 

المقدمــة إلــى العــاملين الصــحيين أن تتضــمن بوضــوح رســالة مؤداهــا أن إضــفاء الصــفة الطبيــة غيــر 
  مقبول

أن يكـــون إضـــفاء الصـــفة الطبيـــة علـــى نحـــو متزايـــد أثـــرًا غيـــر مقصـــود لتـــوفير أعـــرب الفريـــق عـــن القلـــق إزاء احتمـــال 
المعلومـات عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة للعـاملين الصـحيين. وبغيـة تالفـي ذلـك، ينبغـي لجميـع المعلومــات 

  التي يجري توفيرها أن:
  تتصدى تحديدًا إلضفاء الصفة الطبية ومخاطره؛  
   علميًا ومستندًا إلى البّينات؛تتضمن محتوى دقيقًا  
  تستهدف أيضًا العاملين غير الطبيين، الذين يضطلعون في سياقات معّينة ببعض مهام الرعاية الصحية؛  
  .تُقدَّم باللغات المحلية (أي بترجمات صحيحة) من أجل ضمان فهمها بما فيه الكفاية  
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  اآلثار بالنسبة للبحوث
  

قيـــيم الصـــارم للتـــدخالت حاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الت هنـــاك
المعنية بالتدريب والتثقيـف التـي تسـتهدف الزبـائن ومقـدمي 

  الرعاية.
  

فعلى سبيل المثال، في حين توجد عّدة تدخالت مجتمعيـة 
تســــتهدف المعلومــــات والتثقيــــف واالتصــــال بواعــــدة معنيــــة 

تحســــــين المعــــــارف وتغييــــــر القواعــــــد والحــــــّد مــــــن تشــــــويه 
ّدى االفتقـــار إلـــى تقييمـــات األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة، أ

ــــــدخالت ومقبوليتهــــــا وقابليتهــــــا  صــــــارمة لفعاليــــــة هــــــذه الت
لالستدامة إلى ثغرة معرفية. وثمة حاجـة إلـى بّينـات بشـأن 
مـــــا إذا كـــــان برنـــــامج أو نهـــــج معـــــّين قـــــد حقـــــق حصـــــائله 
المقصودة قبل التوصية به أو التوسع في تطبيقه. ويشـكِّل 

قائمــــة و/أو اختبــــار إدمــــاج مكــــّون تقييمــــي فــــي البــــرامج ال
التدخالت المجتمعية من خالل تصاميم بحثية تجريبيـة أو 
شـــبه تجريبيـــة خطـــوًة مهمـــًة فـــي تصـــميم البـــرامج المعنيـــة 
ــــات  ــــى البّين ــــف واالتصــــال المســــتندة إل بالمعلومــــات والتثقي
الراميــة إلــى الحــّد مــن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة 

ــــي يشــــتد في ــــة الت  ههــــا انتشــــار هــــذفــــي المجتمعــــات المحلي
  .الممارسة

  
تقييمــات أكثــر صــرامة وٕاضــافة إلــى ذلــك، ثمــة حاجــة إلــى 

لكيفيـــة تـــأثير التـــدخالت المعنيـــة بـــالتثقيف التـــي تســـتهدف 
مقــــدمي الرعايــــة الصــــحية علــــى تجــــارب الفتيــــات والنســــاء 
وتفـــاعلهن مـــع مقـــدمي الرعايـــة. وُيمكـــن القيـــام بـــذلك عـــن 

جــراء تقيــيم أو إمــن خــالل طريـق تقيــيم مــدى رضــا الزبــائن 
عن طريق تصاميم بحثية تجريبية بدرجة أكبر تُقـاَرن فيهـا 

مقـدمي رعايـة  علـى يـدحصائل الزبائن الذين تلقوا العـالج 
مـــن تلقـــوا العـــالج  مـــنتلقـــوا تـــدريبًا متخصصـــًا بحصـــائل 

  لم يتلقوا مثل هذا التدريب.  مقدمي رعاية
  

 اً نــي مكوّ حــثقيــف الصــحي المحــيط بالتــدخل الجراالتويمثِّــل 
ـــــات عـــــن  اً ضـــــروري ـــــد أن البّين ـــــة المســـــتنيرة، بي فـــــي الرعاي

حصــــائل دورات التثقيــــف الصــــحي هــــذه حاســــمة األهميــــة 
بالنسبة لتحسين محتوى تدخالت التثقيف الصـحي وتنفيـذه 

 الفريـــقبالنســبة للزبــائن. وعلــى وجـــه الخصــوص، اســتبان 
حصــيلتين رئيســيتين باعتبارهمــا مــن األولويــات فــي مجــال 

مـــــا رضـــــا الزبـــــائن ومعـــــدل طلبـــــات إعـــــادة وه –البحـــــوث 
التبتيــك. وتشــمل قياســات الحصــائل اإلضــافية التــي ُيمكــن 

أثـــر تـــدخالت التثقيـــف الصـــحي علـــى معـــارف استكشـــافها 
النســاء بشــأن التشــريح واآلثــار الصــحية لتشــويه األعضــاء 

التبتيـــك. وثمـــة  إلزالـــةالتناســـلية األنثويـــة والفوائـــد الصـــحية 
بشـــأن الطريقـــة التـــي ُيمكـــن بهـــا حاجـــة أيضـــًا إلـــى بّينـــات 

فــــي عمليــــة التثقيــــف الصــــحي أن  المــــرأة شــــريكلمشــــاركة 
ــــى معــــّدل  ــــى رضــــا النســــاء عــــن الخــــدمات، وعل ــــؤثر عل ت

  طلبهن إلعادة التبتيك. 
  

  تدخالت لم تصدر بشأنها توصيات  ٣-٣
  

ـــــــى المواضـــــــيع التـــــــي تناولتهـــــــا التوصـــــــيات  باإلضـــــــافة إل
درت وُأدرجــت والبيانــات بشــأن أفضــل الممارســات التــي صــ
ـــــــاقش  ـــــــة، ن ـــــــادئ التوجيهي ـــــــي هـــــــذه المب ـــــــقف نتـــــــائج  الفري

استعراضـــين منهجيـــين إضـــافيين خـــالل اجتماعـــات وضـــع 
هــذان االستعراضــان آثــار  تنــاولالمبــادئ التوجيهيــة. وقــد 

التــدخالت الجراحيــة وغيــر الجراحيــة بالنســبة لعــالج األلــم 
الفرجي واأللـم البظـري، ومأمونيـة اسـتبناء البظـر ونجاعتـه 
فـــــي صـــــفوف الفتيـــــات والنســـــاء المتعايشـــــات مـــــع تشـــــويه 

  األعضاء التناسلية.
  

ـــة تـــدخالت  ـــالنظر إلـــى االفتقـــار إلـــى البّينـــات (فـــي حال وب
عالج األلم الفرجي واأللم البظري) وٕالى الشواغل المتعلقـة 

عـــدم  الفريــقبالمأمونيــة (فــي حالــة اســـتبناء البظــر)، قــرر 
الوقــــت  إصــــدار أي توصــــيات بشــــأن هــــذه التــــدخالت فــــي

ـــــراهن وشـــــجَّع بقـــــوة علـــــى مواصـــــلة البحـــــوث فـــــي هـــــذه  ال
  المجاالت. 

  
ومــع ذلــك، تســليمًا باألهميــة الســريرية لأللــم الفرجــي واأللــم 
البظـــري، واالهتمـــام المتزايـــد باســـتبناء البظـــر كاســـتراتيجية 

اإلعــالن  وتزايــدنثويــة، والهويــة األالســتعادة اللــذة الجنســية 
ناســـب لمقتضـــى الحـــال أن مـــن الم الفريـــقرأى عـــن ذلـــك، 

إدراج مناقشــة مقتضــبة لكــال هــذين الموضــوعين فــي هـــذه 
  .الفرعالمبادئ التوجيهية، حسبما يرد في هذا 

  
مـــا هـــي البـــدائل العالجيـــة لأللـــم الفرجـــي    ١-٣-٣

واأللــم البظــري لــدى الفتيــات والنســاء الالئــي تعرضــن 
  لتشويه األعضاء التناسلية من أي نوع؟

  
ي بحـــث آثـــار التـــدخالت العالجيـــة قُـــدِّم اســـتعراض منهجـــ

وغيــر العالجيــة فــي معالجــة األلــم الفرجــي واأللــم البظــري 
ـــدى الفتيـــات والنســـاء المتعايشـــات مـــع تشـــويه األعضـــاء  ل
التناســلية مــن أجــل إثــراء المناقشــة بالمعلومــات. ولــم يجــد 
المؤلفـــــــون أي دراســـــــات تفـــــــي بمعـــــــايير إدراج الدراســـــــات 

  .وبالتالي لم تُتح بّينات مباشرة
  

وبــالنظر إلــى االفتقــار حاليــًا إلــى بّينــات مباشــرة بشــأن هــذا 
على أنه ينبغي التخفيف مـن األلـم  الفريقالموضوع، اتفق 

الفرجــــــي واأللــــــم البظــــــري اســــــتنادًا إلــــــى الحكــــــم الســــــريري 
وأفضــــــليات الزبــــــائن. وتشــــــمل بعــــــض البــــــدائل العالجيــــــة 

  يلي: ما
  خــــالل  اســــتخدام المزلِّقــــات القابلــــة للــــذوبان فــــي المــــاء

  الجماع
   تخفيــــف الضــــغط علــــى المنطقــــة الفرجيــــة (أي تجنــــب

  أنشطة من قبيل ركوب الدّراجات)
   التخـــــــدير الموضـــــــعي (علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال هالمـــــــة

  الليدوكين).
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أن عــــّدة أحــــداث ضــــارة  الفريــــقوٕاضــــافة إلــــى ذلــــك، أّكــــد 
ممكنـــــة تـــــرتبط بالتـــــدخالت الجراحيـــــة (أي األلـــــم والتنـــــدب 

ن ســبب مباشــر بَ بأنــه مــا لــم ُيســتَ  اإلضــافي والنــزف) وأفــاد
واضـــــح لأللـــــم (علـــــى ســـــبيل المثـــــال نســـــيج نـــــدبي أو ورم 

ـــــــراج أو  ـــــــب ةكيســـــــعصـــــــبي بظـــــــري أو ُخ )، ينبغـــــــي تجن
  اإلجراءات الجراحية.

  
ـــــة النســـــاء المتعايشـــــات مـــــع تشـــــويه األعضـــــاء  ـــــي حال وف
التناســــلية دون أعــــراض الالئــــي يطلــــبن الجراحــــة، أعــــرب 

جراء أي نوع من التدخل عن تحفظات قوية بشأن إ الفريق
الجراحـــي واتفـــق علـــى أنـــه فـــي الحـــاالت التـــي ُتجـــرى فيهـــا 
التـــدخالت اســـتنادًا إلـــى الحكـــم الســـريري ينبغـــي اســـتهالل 
التــــدبير العالجــــي لهــــذه الحــــاالت دائمــــًا بأقــــل اإلجــــراءات 

  المتاحة اقتحامية.  
  
  ما هو دور استبناء البظر؟  ٢-٣-٣
  

ــــاقش  ــــقن ــــات المتاحــــة مــــ الفري ن اســــتعراض منهجــــي البّين
النسـاء  في صفوفمأمونية استبناء البظر ونجاعته  تناول

  . )٥٧(الالئي تعرضن لتشويه األعضاء التناسلية 
  

وقـــد ُصـــنِّفت البّينـــات المتعلقـــة بجميـــع الحصـــائل الُمقاســـة 
باعتبارهـــــا ذات جـــــودة منخفضـــــة جـــــدًا؛ وانطـــــوت جميـــــع 

 بســبب طريقــة ذات شــأنالدراســات علــى مخــاطر انحيازيــة 
اختيــــــار المشــــــاركين وعــــــدم متابعـــــــة نســــــبة كبيــــــرة مـــــــنهم 

 لــــــم ُيتحقــــــقواســــــتخدام تصــــــنيفات نهايــــــة الدراســــــة  حتــــــى
صـــــحتها لتقيـــــيم الوظيفـــــة البظريـــــة (انظـــــر الملحـــــق  مـــــن

  ). GRADE: جداول إللكترونيا
  
أبلغـت دراسـة واحـدة مقترنـة بحـاالت ضـابطة اضـُطلع قد و 

بهـــا فـــي مصـــر عـــن تحســـن الوظيفـــة الجنســـية بعـــد ســـتة 
، فـــــي حــــــين وصـــــفت ثــــــالث )٨٥(مـــــن الجراحــــــة  أشـــــهر

جـــرت فــــي فرنســــا إضــــافية طالعية اســـت ماعيــــةجدراســـات 
فــي اللــذة البظريــة  اً أو حقيقيــ اً طفيفــ اً و تحســنوبوركينــا فاصــ
. ولـــم تســـتخدم أي مـــن الدراســـات )٨٨-٨٦(بعـــد العمليـــة 

لقياس المذكورة أعاله تصنيفات جرى التحقق من صحتها 
حــدة تحّســنًا ضــئيًال الحصــائل الموصــوفة. وبّينــت دراســة وا

علــــى األقــــل فــــي أعــــراض األلــــم الفرجــــي المــــزمن واأللــــم 
  .)٨٧(البظري بين النساء بعد سنة من المتابعة 

  
  ٪٣٫٥ وأبلغــت ثــالث دراســات عــن معــدالت تراوحــت بــين

. وقــــد شــــملت )٨٨-٨٦(لحــــدوث المضــــاعفات  ٪٢٣‚٦و
هــذه المضــاعفات العــودة إلــى دخــول المرفــق بعــد العمليــة 

ـــــىبمعـــــدالت تصـــــ ـــــة بمعـــــدالت  ٪٥‚٣ ل إل وٕاعـــــادة العملي
. وأبلغـــــت دراســـــة واحـــــدة عـــــن ٪٤‚٢و ٪٣‚٧ تتـــــراوح بـــــين

امـرأة  ٥٣من أصـل  ١٢انخفاض االستجابة البظرية لدى 
  .)٨٧(حِسْسَن بهزة الجماع بانتظام قبل العملية يكّن 

  
ن وتبّين البّينات المتاحة أن جراحة استبناء البظر قـد تحّسـ

كـــذلك أعـــراض األلـــم الفرجـــي بـــين األلـــم البظـــري المـــزمن و 
النساء الالئي تعرضن الستئصال النسيج البظري أو لتلفـه 

وفـي حـين قـد تبـدو هـذه بسبب تشويه األعضاء التناسـلية. 
النتائج واعدة، أعرب الفريق عن قدر كبير مـن القلـق إزاء 
أوجـــــه القصـــــور المنهجيـــــة للدراســـــات الُمدرجـــــة، وخاصـــــة 

وفة من النسـاء التـي ال تجـري النسبة الكبيرة أو غير المعر 
ــــابعتهن حتــــى نهايــــة الدراســــة واســــتخدام تصــــنيفات لــــم  مت
ُيتحقـــق مـــن صـــحتها لقيـــاس الوظيفـــة البظريـــة، باإلضـــافة 
إلـــى معـــدالت المضـــاعفات المبلـــغ عنهـــا المرتفعـــة بدرجـــة 
غيـــــر مقبولـــــة. وأعـــــرب الفريـــــق عـــــن القلـــــق أيضـــــًا بشـــــأن 

اورة، مثـل إمكانية حدوث المزيد مـن الضـرر للهياكـل المجـ
والحزمة العصبية الوعائية البظرية، مع ما يترتـب اإلحليل 

علـــى ذلــــك مــــن تـــدهور فــــي الوظيفــــة البظريـــة كمــــا جــــرى 
  اإلبالغ في اثنتين من الدراسات الُمدرجة.

  
وعـــالوة علـــى ذلـــك، حـــّذر الفريـــق مـــن أن اعتمـــاد اســـتبناء 
البظـــر فـــي غيـــاب بّينـــات قاطعـــة علـــى حـــدوث فائـــدة منـــه 

ي إلـى اسـتغالل توقعـات ال ُيمكـن أن تتحقـق ُيمكن أن يؤد
بالنســـبة للعديـــد مـــن النســـاء المتعايشـــات مـــع عواقـــب هـــذه 
الممارســـة الضـــارة، والالئـــي تزايـــد اهتمـــامهن بـــاإلجراء فـــي 
الســنوات األخيــرة باعتبــاره وســيلة محتملــة لتحســين رفــاههن 

مكان تنفيذ توصـية الجنسي. وقد لوحظ أيضًا أنه ليس باإل
جـراء علـى نحـو منصـف ألن اإلجـراء غيـر لصالح هـذا اإل

متاح حتى اآلن في غالبية البلدان الني يشـتد فيهـا انتشـار 
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 33

 

  
  ر والتنفيذــنشـال  -٤    

  
يمثِّـــل نشـــر هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة وتنفيـــذها خطـــوتين 
 حاســـــمتّي األهميـــــة فـــــي ســـــبيل تحســـــين جـــــودة الرعايـــــة

ــــــــــات والنســــــــــاء  الصــــــــــحية والحصــــــــــائل الصــــــــــحية للفتي
وقـــــــد المتعايشـــــــات مـــــــع تشـــــــويه األعضـــــــاء التناســـــــلية. 

 فــي المنظمــة وبحوثهــا اعتمــدت إدارة الصــحة اإلنجابيــة
مـن أجــل لتحويـل "المعــارف إلـى إجــراءات" إطـارًا رســميا 

 ١٠نشـــــــــر المبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة واعتمادهـــــــــا وتنفيـــــــــذها.
ي اإلجـــراءات وباإلضـــافة إلـــى هـــذا اإلطـــار، ســـوف تـــؤد

إلـى تنفيـذ هـذه العمليـات بمزيـد  الفرعالموصوفة في هذا 
  من اليسر.

  
  نشر المبادئ التوجيهية   ١-٤
  

ـــــــات بشـــــــأن أفضـــــــل  ـــــــرَجم التوصـــــــيات والبيان ســـــــوف تُت
ــــى  ــــة إل ــــادئ التوجيهي ــــواردة فــــي هــــذه المب الممارســــات ال
اللغتـــين العربيـــة والفرنســـية وتُنَشـــر بالتعـــاون مـــع شــــبكة 

ء الــــدوليين، بمــــا فــــي ذلــــك: مكاتــــب واســــعة مــــن الشــــركا
المنظمة القطرية واإلقليميـة؛ ووزارات الصـحة؛ والمراكـز 
المتعاونـــة مـــع المنظمـــة؛ والرابطـــات المهنيـــة؛ ووكـــاالت 
األمم المتحدة األخرى، وخاصـة صـندوق األمـم المتحـدة 

ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)؛ للســكان 
تُتـــاح أيضـــًا علـــى  والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. وســـوف

وفي مكتبـة المنظمـة للصـحة  ١١الموقع الشبكي للمنظمة
وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، سيوَضـــع وُينَشـــر مـــن  ١٢.اإلنجابيـــة

خالل مكاتب المنظمة القطرية وشركاء كل منهـا مـوجز 
يســــتهدف األطبــــاء الســــريريين ومجموعــــة عريضــــة مــــن 
راسمي السياسات ومـديري البـرامج ويركِّـز بشـكل خـاص 

ن التــي يشــتد فيهــا انتشــار تشــويه األعضــاء علــى البلــدا
  التناسلية األنثوية.

  
وســـوف تُنشـــر فـــي مجلـــة خاضـــعة الســـتعراض النظـــراء 
سلسلة من االستعراضات المنهجيـة الناجمـة عـن عمليـة 
تحديد النطـاق التـي جـرت علـى سـبيل التحضـير لوضـع 

                                                 
 إلــــى ح المزيــــد مــــن المعلومــــات عـــن إطــــار تحويــــل "المعــــارفيتـــا   ١٠

  إجراءات" في الموقع: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/best_practices/g
reatproject_KTAframework/en/.  

ــاح هــذ   ١١ ه المبــادئ التوجيهيــة، بمــا فــي ذلــك جميــع النســخ ســوف تُت
  الصادرة بلغات مختلفة والمالحق الشبكية، في الموقع: 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/manageme
nt-health-complications-fgm/en/.  

  تُتاح مكتبة الصحة اإلنجابية في الموقع:    ١٢
http://apps.who.int/rhl/en/  

هـذه المبــادئ التوجيهيــة. وأخيـرًا، ســوف توَضــع، اســتنادًا 
والبيانـــــات بشـــــأن أفضـــــل الممارســـــات  إلـــــى التوصـــــيات

ـــــة،  ـــــادئ التوجيهي ـــــي هـــــذه المب ـــــواردة ف مجموعـــــة مـــــن ال
بما في ذلـك كتّيـب سـريري ومعينـات  -األدوات العملية 

ر تدريبي لمقـدمي الرعايـة الصـحية وأدوات  وظيفية ومقرَّ
  لتعزيز السياسات الصحية والنظم الصحية. 

  
  تنفيذ المبادئ التوجيهية   ٢-٤
  

بنجـــــاح فـــــي البـــــرامج الوطنيـــــة وخـــــدمات  يعتمـــــد األخـــــذ
الرعايـــة الصـــحية بسياســـات مســـتندة إلـــى البّينـــات بشـــأن 
التــــدخالت التــــي تســــتهدف تحســــين الحصــــائل الصــــحية 
للفتيــــــات والنســــــاء المتعايشــــــات مــــــع تشــــــويه األعضــــــاء 
ـــدًا  التناســـلية علـــى عمليـــات تكييـــف وتنفيـــذ مخططـــة جي

ه وقــــــد تشــــــمل هــــــذوتشــــــاركية ومدفوعــــــة بتوافــــــق اآلراء. 
العمليات وضع مبادئ توجيهية وطنية جديدة أو تكييف 
مبــادئ توجيهيــة وطنيــة قائمــة أو بروتوكــوالت باســتخدام 

  المبادئ التوجيهية للمنظمة هذه كمرجع.
  

والبيانــــــات بشــــــأن أفضــــــل  التوصــــــياتوينبغــــــي تكييــــــف 
الممارسات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية في وثائق 

ن أن تفــي باحتياجــات كــل مناســبة للســياق المحلــي ُيمكــ
بلد وخدماته الصـحية، مـع أخـذ المـوارد البشـرية والماليـة 
المتوافرة في الحسبان في الوقت نفسه؛ وينبغي لذلك أن 
يشـــمل السياســـات الوطنيـــة وكـــذلك التوجيهـــات الســـريرية 
المحلية. وفي هذا السياق، ُيمكن َقصر التعديالت علـى 

تبريـــر أي  التوصـــيات المشـــروطة، كمـــا ينبغـــي صـــياغة
  تغييرات بطريقة صريحة وشفافة. 

  
ويتمثــل أحــد الشــروط المســبقة المهّمــة لتنفيــذ التوصــيات 
ــــواردة فــــي هــــذه  ــــات بشــــأن أفضــــل الممارســــات ال والبيان
الوثيقــة فــي إيجــاد بيئــة تمكينيــة الســتخدامها (أي تــوفير 

الزبـائن المستلزمات الطبية ومنطقة خاصـة للتحـدث مـع 
ي)، بـــــاالقتران مـــــع التـــــدريب لـــــدى تـــــوفير الـــــدعم النفســـــ

الكـــافي لممارســـي الرعايـــة الصـــحية ومـــديريها مـــن أجـــل 
استخدام الممارسات المسـتندة إلـى البّينـات.  التمكين من

الجمعيــات المهنيــة المحليــة  تضــطلعوفــي هــذه العمليــة، 
 علـــــى أن تكـــــون تشـــــجيعال، وينبغـــــي بـــــدور مهـــــمّ أيضـــــًا 

  عملية شاملة وتشاركية. ال
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  مبادئ التوجيهية وتقييمهرصد أثر ال  ٣-٤
  

فــــي األحــــوال المثاليــــة، ينبغــــي رصــــد تنفيــــذ التوصــــيات 
ــــواردة فــــي هــــذه  ــــات بشــــأن أفضــــل الممارســــات ال والبيان
المبادئ التوجيهية على مستوى مرفق الرعاية الصـحية. 
وُيمكــن اســتخدام سلســلة زمنيــة متقطعــة مــن المراجعــات 
ــــى المعــــاي ير الســــريرية أو مراجعــــات ســــريرية مســــتندة إل

علـى  تطـرأللحصول على بيانات متعلقة بالتغّيرات التي 
الرعايــــــة المقدمــــــة للفتيــــــات والنســــــاء الالئــــــي يتعرضــــــن 
لمضــــــاعفات صــــــحية ناجمــــــة عــــــن تشــــــويه األعضــــــاء 
التناســـــــلية. ويحتـــــــاج األمـــــــر إلـــــــى معـــــــايير اســـــــتعراض 

فــــة بوضــــوح ُيمكــــن ربطهــــا ومؤشــــرات رصــــد وتقيــــيم  معرَّ
مراعـــــاة قابليـــــة  بأهـــــداف متفـــــق عليهـــــا محليـــــًا. وينبغـــــي

القياس والجدوى لدى إجراء االختيار النهـائي للمؤشـرات 
فــــي كــــل ســـــياق بلــــداني. وتشــــمل القائمـــــة التاليــــة عـــــّدة 

  مؤشرات ُمقَترحة:
   عــــدد البلــــدان التــــي تضــــع مبــــادئ توجيهيــــة للرعايــــة

األولية بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصـحية 
ألنثويــــة، الناجمــــة عــــن تشــــويه األعضــــاء التناســــلية ا

والتغييــــــرات التــــــي تطــــــرأ علــــــى المبــــــادئ التوجيهيــــــة 
 بمــا يتماشــى مــعالوطنيــة والمعنيــة بالرعايــة الصــحية 

  لمبادئ التوجيهية للمنظمة؛ ا
   نســــــبة مقــــــدمي الرعايــــــة الصــــــحية المــــــدربين علــــــى

  يلي: ما
   تحديــد مختلـــف أنـــواع تشـــويه األعضـــاء التناســـلية

  األنثوية 
  ومخاطره الصحية معرفة مدى انتشار اإلجراء  
   الوقاية من مضاعفات تشويه األعضـاء التناسـلية

  األنثوية وتدبيرها العالجي؛
   نســــبة مرافــــق الرعايــــة الصــــحية التــــي أجــــرت تقييمــــًا

ــــــــــــع السياســــــــــــات  ــــــــــــى نطــــــــــــاق المؤسســــــــــــة لجمي عل
والبروتوكوالت والممارسـات التـي تـؤثر علـى الفتيـات 

ية، والنساء المتعايشـات مـع تشـويه األعضـاء التناسـل
ــــة المناســــبة والمــــوارد  بمــــا فــــي ذلــــك مســــارات اإلحال
البشـــــــــرية وتـــــــــدريب العـــــــــاملين الصـــــــــحيين وتـــــــــوافر 
نة التي جرى توزيعها  السياسات والبروتوكوالت المدوَّ
ــــى  مــــن أجــــل الحــــّد مــــن إضــــفاء الصــــفة الطبيــــة عل
الممارســـة والوقايـــة مـــن المضـــاعفات وعالجهـــا بـــين 

ألعضـــاء الفتيـــات والنســـاء الالئـــي تعرضـــن لتشـــويه ا
  ؛التناسلية

   نســـــبة النســـــاء المتعايشــــــات مـــــع تشـــــويه األعضــــــاء
التناســـلية مـــن النـــوع الثالـــث الالئـــي خضـــعن إلزالـــة 

  التبتيك قبل الوالدة أو خاللها؛ 
   نســـــبة النســـــاء المتعايشــــــات مـــــع تشـــــويه األعضــــــاء

التناســـــلية مـــــن النـــــوع الثالـــــث الالئـــــي طلـــــبن إعـــــادة 
ك لتيســــــير التبتيــــــك بعــــــد أن خضــــــعن إلزالــــــة التبتيــــــ

  الوالدة؛ 
   ــــذين يضــــطلعون ــــة الصــــحية ال ــــدمي الرعاي نســــبة مق

بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية من أي نوع، بما 
  في ذلك إعادة التبتيك؛

    نســـــبة النســـــاء المتعايشــــــات مـــــع تشـــــويه األعضــــــاء
التناسلية الالئي ُقدمت لهن معلومات عـن المخـاطر 

  الصحية المرتبطة بهذه الممارسة؛
  د كليـــات الطـــب والمهـــن الطبيـــة المســـاعدة التـــي عـــد

 تشــــويه األعضــــاء التناســــلية فــــي مجــــالتنفــــذ تــــدريبًا 
فــــي المرحلــــة الجامعيــــة ومرحلــــة الدراســــات  األنثويــــة

العليـــــا، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحديـــــد أنـــــواع هـــــذا التشـــــويه 
والمخــــــاطر الصــــــحية المرتبطــــــة بــــــه والوقايــــــة مــــــن 
المضــــــــاعفات الصــــــــحية الناجمــــــــة عنــــــــه وعالجهــــــــا 

 اطر المرتبطــــة بإضــــفاء الصــــفة الطبيــــة علــــىوالمخــــ
  الممارسة.   هذه

  
  تحديث المبادئ التوجيهية   ٤-٤
  

ســــوف ُتحــــدَّث هــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة عقــــب اســــتبانة 
بّينات جديدة تشير إلى ضرورة تغيير توصـية أو أكثـر. 
وبــــالنظر إلــــى أن بّينــــات جميــــع التوصــــيات كانــــت إمــــا 

يحتـاج األمـر إلـى  منخفضة الجودة أو ال وجود لهـا، قـد
إصدار توصيات جديدة أو تغيير توصيات منشورة قبـل 
نهايـــة فتـــرة الســـنوات الخمـــس المعتـــادة. وســـوف يواصـــل 
 فريــق المنظمــة التــوجيهي متابعــة تطــورات البحــوث فــي
 مجـال تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة، وخاصـة فــي

بالنســــــبة المجــــــاالت المســــــتبانة باعتبارهــــــا ذات أولويــــــة 
ث خالل استرجاع البّينات ودراستها من أجـل هـذه للبحو 

  المبادئ التوجيهية.
  

وترحــب المنظمــة باالقتراحــات المتعلقــة بــإدراج مواضــيع 
وفـــــي هـــــذا إضـــــافية فـــــي المبـــــادئ التوجيهيـــــة المحدَّثـــــة. 

ُيرجــــى إرســــال اقتراحــــاتكم بالبريــــد اإللكترونــــي الصــــدد، 
  .rhr_monitoring_eval@who.intإلى: 
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: المعاهـــدات والوثـــائق التوافقيـــة الدوليـــة واإلقليميـــة المعنيـــة بحقـــوق ١الملحـــق   

اإلنســان التــي تــوّفر الحمايــة مــن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة وتتضــمن 
  مكافحتهضمانات ل

  
  المعاهدات الدولية

  
كـــانون  ١٠اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان، اعُتمـــد فـــي 

. وثيقـة ٢١٧الجمعيـة العامـة . قـرار ١٩٤٨األول/ ديسمبر 
  .A/810األمم المتحدة 

http://www.un.org/en/universal-declaration-

human-rights/ 
  

 ٢٨، اعُتمـــــدت فــــــي االتفاقيـــــة الخاصـــــة بوضـــــع الالجئـــــين
نيســـان/  ٢٢(دخلـــت حيـــز النفـــاذ فـــي  ١٩٥١مـــوز/ يوليـــو ت

  )١٩٥٤أبريل 
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html 

  
البروتوكـــــــــول الخـــــــــاص بوضـــــــــع الالجئـــــــــين، اعُتمـــــــــد فـــــــــي 

(دخــــل حيــــز النفــــاذ فــــي  ١٩٦٧كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ٣١
  ).١٩٦٧تشرين األول/ أكتوبر   ٤

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?s

rc=TREATY&mtdsg_no=V-

5&chapter=5&lang=en 
  

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، اعُتمــد 
(دخـــل حيـــز النفـــاذ  ١٩٦٦كـــانون األول/ ديســـمبر  ١٦فـــي 
  ).١٩٧٦آذار/ مارس  ٢٣في 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 

  
العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة 

 ١٩٦٦كــــانون األول/ ديســــمبر  ١٦والثقافيــــة، اعُتمــــد فــــي 
  ). ١٩٧٦كانون الثاني/ يناير  ٣(دخل حيز النفاذ في 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/P

ages/CESCR.aspx 
  

ز ضــــد المــــرأة، اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــ
(دخلــــت  ١٩٧٩كــــانون األول/ ديســــمبر  ١٨اعُتمــــدت فــــي 
  ). ١٩٨١أيلول/ سبتمبر  ٣حيز النفاذ في 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/
econvention.htm 

  
تفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو ا

ت وُفـــتح اعُتمـــد ،العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو المهينـــة
وتصــــديقها واالنضــــمام إليهــــا بموجــــب  التوقيــــع عليهــــابــــاب 
كــــانون األول/  ١٠المــــؤرخ  ٣٩/٤٦الجمعيــــة العامــــة  قــــرار

حزيــــــران/  ٢٦(دخلــــــت حيــــــز النفــــــاذ فــــــي  ١٩٨٤ديســــــمبر 
  ).١٩٨٧  يونيو

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/P
ages/CAT.aspx 

تشــــرين الثــــاني/  ٢٠اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل، اعُتمــــدت فــــي 
. الوثــــائق ٤٤/٢٥. قــــرار الجمعيــــة العامــــة ١٩٨٩نــــوفمبر 

الرســـــمية للجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة، الـــــدورة الرابعـــــة 
. وثيقـــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــم ٤٩واألربعـــــــــــــــــون، الملحـــــــــــــــــق رقـــــــــــــــــم 

أيلــــــول/  ٢(دخلــــــت حيــــــز النفــــــاذ فــــــي  A/44/49 المتحــــــدة
  ).١٩٩٠ سبتمبر

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pa

ges/crc.aspx 
  

اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد 
، ختـــان اإلنـــاث؛ ١٩٩٠، ١٤المـــرأة. التوصـــية العامـــة رقـــم 

، العنــــف ضــــد المــــرأة؛ ١٩٩٢، ١٩والتوصــــية العامــــة رقــــم 
  ، المرأة والصحة. ١٩٩٩، ٢٤والتوصية العامة رقم 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reco

mmendations/recomm.htm .  
  

. ١٩٩٢، ٢٠لجنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان. التعليـــــق العـــــام رقـــــم 
حظــــــــــــــر التعــــــــــــــذيب والمعاملــــــــــــــة أو العقوبــــــــــــــة القاســــــــــــــية. 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBG

eneralComments.aspx . 
  

. ٢٠٠٠، ٢٨لجنة حقوق اإلنسان. التعليق العام رقم 
نساء. المساواة في الحقوق بين الرجال وال

  . CCPR/C/21/rev.1/Add.10 الوثيقة
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Train

ing/Compilation/Pages/b)GeneralCommentNo2

8Theequalityofrightsbetweenmenandwomen(arti

cle3)(2000).aspx . 
  
الحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة. المعنيــة بــلجنــة ال

. الحــــــــق فــــــــي التمتـــــــــع ٢٠٠٠، ١٤عــــــــام رقــــــــم التعليــــــــق ال
مســــتوى مــــن الصــــحة ُيمكــــن بلوغــــه. وثيقــــة األمــــم  بــــأعلى
  .E/C.12/2000/4  المتحدة

 http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf 
  

ـــــــم  ـــــــق العـــــــام رق ـــــــل. التعلي ـــــــوق الطف ـــــــة حق  .٢٠٠٣، ٤لجن
المــراهقين ونمــّوهم فــي إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل.  صــحة

  . CRC/GC/2003/4الوثيقة 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women

/WRGS/Health/GC4.pdf . 
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  المعاهدات اإلقليمية
  
ــــــوق اإلنســــــان والحريــــــات ا ــــــة األوروبيــــــة لحمايــــــة حق التفاقي

 ١٩٥٠تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٤، اعُتمـــدت فـــي األساســـية
  )١٩٥٣أيلول/ سبتمبر  ٣(دخلت حيز النفاذ في 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
ENG.pdf 

  
(دخلــت حيــز النفــاذ فــي  االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان

  )١٩٧٨تموز/ يوليو  ١٨
http://www.oas.org/dil/treaties_B-
32_American_Convention_on_Human_Rights.h
tm 

  
ـــــــوق اإلنســـــــان والشـــــــعوب ـــــــي لحق ـــــــاق األفريق ـــــــاق  الميث (ميث

ـــو  ٢٧بنجـــول)، اعُتمـــد فـــي  ـــران/ يوني . منظمـــة ١٩٨١حزي
  CAB/LEG/67/3/Rev.5الوحــــــدة األفريقيــــــة. الوثيقــــــة 

  I.L.M. 59 21ُأعيــدت طباعتــه فــي الوثيقــة  )،١٩٨١(
تشــــــــرين األول/  ٢١(دخـــــــل حيـــــــز النفـــــــاذ فـــــــي )، ١٩٨٢(

  ).١٩٨٦ أكتوبر
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Vol
ume%201520/volume-1520-I-26363-English.pdf 

  
، اعُتمــــــد فــــــي لميثــــــاق األفريقــــــي لحقــــــوق ورفاهيــــــة الطفــــــلا

. منظمـة الوحـدة األفريقيـة. الوثيقـة ١٩٩٠تموز/ يوليـو  ١١
CAB/LEG/24.9/49.  تشـــرين  ٢٩(دخـــل حيـــز النفـــاذ فـــي

  ).١٩٩٩الثاني/ نوفمبر 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html 

  
مـــــرأة فـــــي أفريقيـــــا الملحـــــق البروتوكـــــول المتعلـــــق بحقـــــوق ال

، اعُتمـــد فـــي بالميثـــاق األفريقـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب
، جمعيــة االتحــاد األفريقــي (دخــل ٢٠٠٣تمــوز/ يوليــو  ١١

  ).٢٠٠٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥حيز النفاذ في 
http://www.achpr.org/instruments/women-
protocol/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوثائق التوافقية
  

عامــة لألمـم المتحــدة، إعــالن بشـأن القضــاء علــى الجمعيـة ال
  A/RES/48/104العنف ضـد المـرأة، وثيقـة األمـم المتحـدة 

)١٩٩٣ .(  
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104

.htm  
  

المــــؤتمر العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان، إعــــالن وخطــــة عمــــل 
. وثيقـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة ١٩٩٣فيينـــــــا، حزيـــــــران/ يونيـــــــو 

DPI/ 1394-39399   ١٩٩٣(آب/ أغسطس.(  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/P
ages/Vienna.aspx 

  
برنــــامج عمــــل المــــؤتمر الــــدولي للســــكان والتنميــــة، القــــاهرة، 

. وثيقـــــــة األمـــــــم ١٩٩٤أيلـــــــول/ ســـــــبتمبر  ١٣-٥مصـــــــر، 
  )١٩٩٥(  A/CONF.171/13/Rev.1المتحدة 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-
pdf/PoA_en.pdf 

  
عمل بيجين للمـؤتمر العـالمي الرابـع المعنـي  ومنهاجإعالن 
. ١٩٩٥أيلـــول/ ســـبتمبر  ١٥-٤، بيجـــين، الصـــين، بـــالمرأة

    . A/CONF.177/20وثيقة األمم المتحدة 
http://www.un.org/esa/gopher-
data/conf/fwcw/off/a--20.en 

  
، اعُتمــد فــي وع الثقــافيالعــالمي بشــأن التنــإعــالن اليونســكو 

  .٢٠٠١تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/
127162e.pdf 

  
، اعُتمـدت اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

(دخلــت حيــز النفــاذ فــي  ٢٠٠٥فــي تشــرين األول/ أكتــوبر 
  ).٢٠٠٧آذار/ مارس 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/
142919e.pdf 

  
المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، لجنـــــة وضـــــع المـــــرأة. 

تشــويه األعضــاء التناســلية ممارســة بشــأن وضــع حــّد ل قــرار
  .٢٠٠٧. آذار/ مارس لألنثى

E/CN.6/2007/L.3/Rev.1.  
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/
AC_resolutions/Final%20L2%20ending%20fem
ale%20genital%20mutilation%20-
%20advance%20unedited.pdf 
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  : المساهمون في المبادئ التوجيهية ٢الملحق   
  

تولى توجيه عملية وضع المبادئ التوجيهية ثالثة أفرقـة 
  رئيسية:

  
  فريق المنظمة التوجيهي

  
تـــــولى قيـــــادة عمليـــــة وضـــــع المبـــــادئ التوجيهيـــــة فريـــــق 

تــوجيهي، المكــون مــن مجموعــة أساســية مــن المنظمــة ال
مــــوظفي المنظمــــة وخبرائهــــا االستشــــاريين مــــن أعضــــاء 
ـــــــق المـــــــراهقين والمجموعـــــــات الســـــــكانية المعرضـــــــة  فري

وكـــان فـــي إدارة الصـــحة اإلنجابيـــة وبحوثهـــا.  للمخـــاطر
 ،الفريق مسؤوًال عن استعراض نطاق المبادئ التوجيهيـة

والتــــــدخل ووضــــــع مســــــّودة األســــــئلة المتعلقــــــة بالســــــكان 
واإلشـــراف علـــى اســـترجاع  ،وأســـاس المقارنـــة والحصـــيلة

المنظمـة البّينات وكتابة المبادئ التوجيهية. وكـان فريـق 
ـــار أعضـــاء األفرقـــة  التـــوجيهي مســـؤوًال أيضـــًا عـــن اختي
المتعاونـة وتنظـيم اجتماعـات وضـع المبـادئ التوجيهيــة. 
وُيقــدَّم أعضــاء الفريــق التــوجيهي فــي الصــفحات التاليــة 

  هذا الملحق.من 
  

  فريق وضع المبادئ التوجيهية (الفريق)
  

مـــــــن أصـــــــحاب  ١٥دعـــــــا فريـــــــق المنظمـــــــة التـــــــوجيهي 
المصلحة الدوليين الخارجيين إلى تكوين الفريق، ومـنهم 
مقدمو الرعاية الصحية وباحثون ومـديرو بـرامج الرعايـة 

رو صـــــحة صـــــاالصـــــحية ومحـــــامو حقـــــوق اإلنســـــان ومن
 وع ومتــوازن بــين الجنســينالمــرأة. وهكــذا تكــّون فريــق متنــ

قــدم المشــورة بشــأن محتــوى المبــادئ التوجيهيــة، وســاعد 
علــى تعريــف المســائل والحصــائل البحثيــة التــي وّجهــت 
دمج البّينات، وصاغ التوصـيات المسـتندة إلـى البّينـات. 
وُيقـــدَّم أعضـــاء الفريـــق فـــي الصـــفحات التاليـــة مـــن هـــذا 

  الملحق. 
  

  فريق االستعراض الخارجي 
  

ا الفريـق ثالثـة خبـراء تقنيـين وأصـحاب مصـلحة ضم هـذ
آخـــــــــرين مـــــــــن المهتّمـــــــــين بصـــــــــحة الفتيـــــــــات والنســـــــــاء 
المتعايشــــات مــــع تشــــويه األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة. 
وكــــــان فريــــــق االســــــتعراض الخــــــارجي متوازنــــــًا جغرافيــــــًا 
وممـــــثًال للجنســـــين، ولـــــم ُيعلـــــن أي مـــــن أعضـــــائه عـــــن 

يقــــة فــــي المصــــالح. وقــــد اســــتعرض الفريــــق وث تضــــارب
المبادئ التوجيهية النهائية مـن أجـل اسـتبانة أي أخطـاء 

وضــــوح اللغــــة والمســــائل الســــياقية وقائعيــــة وعّلــــق علــــى 

ـــار بالنســـبة للتنفيـــذ. وتحقـــق الفريـــق أيضـــًا مـــن أن  واآلث
عمليات اتخاذ القـرارات بشـأن المبـادئ التوجيهيـة أخـذت 
فــــــي الحســــــبان القــــــيم الســــــياقية وأفضــــــليات مســــــتخدمي 

محتملين ومهنيي الرعاية الصـحية وراسـمي التوصيات ال
السياسات. ولم تكـن مـن مهـام الفريـق تغييـر التوصـيات 
التـــي صـــاغها فريـــق وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة. وُيقـــدَّم 
أعضــــاء فريــــق االســــتعراض الخــــارجي فــــي الصــــفحات 

  التالية من هذا الملحق.
  

قــوائم أســماء الخبــراء الخــارجيين الــذين شــاركوا 
  التوجيهية  في إعداد المبادئ

  
  فريق وضع المبادئ التوجيهية (الفريق)

  
  الدكتورة ياسمين عبد القادر

  كبيرة األطباء المقيمين
  والتوليد  طب النساءقسم 

  مستشفى جامعة جنيف
  كلية الطب

  جامعة جنيف
30 Bld de la Cluse 

1211 Geneva 
Switzerland  

  
  السيدة جويا بانرجي

  زميلة شراكة ييل للصحة والعدالة
  جامعة ييل 

170 15th Street 
New York, NY 11215 

USA  
  

  الدكتور أووالبي بيالكندر
  إدارة علوم الصحة العمومية 

  قسم الصحة العالمية
  معهد كارولينسكا

Widerströmska Huset 
Tomtebodavägen 18A 

17177 Stockholm 
Sweden  

  
  الدكتورة سوزانا فرايد

  زميلة شراكة ييل للصحة والعدالة
  امعة ييل ج

170 15th Street 
New York, NY 11215 

USA  
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  األستاذة أدريانا كابالن ماركوزان
  مؤسسة واسو 

  جامعة برشلونة المستقلة
Módul de Recerca A – Campus Bellaterra 

08193 – Barcelona 
Spain  

  
  األستاذ جوزيف كارانجا

  األستاذ المساعد 
  والتوليد  طب النساءقسم 

  وبيير جامعة ن
Kenyatta National Hospital Campus 

PO Box 19676 
Nairobi 
Kenya  

  
  الدكتور موريسندا كوياتي

  المدير التنفيذي للجنة األفريقية
ECA Africa Hall  

Menelik Road 
PO Box 3001 
Addis Ababa 

Ethiopia  
  

  إلس ليي ةاألستاذ
  الباحثين ةوكبير  ةاألستاذ

  ةالمركز الدولي للصحة اإلنجابي
  جامعة غنت

De Pintelaan UZ P114 
9000 Ghent 

Belgium  
  

  ١٣األستاذ مارتن م. ميريميكوو
  األطفال طبأستاذ 
  األطفال طبقسم 

  مستشفى جامعة كاالبار التعليمي
PMB 1115 

Calabar, Cross River State 
Nigeria  

  
  الدكتورة نوال نور

  والتوليد طب النساءمديرة قسم 
  ساء أفريقيامديرة المركز الصحي لن

  مديرة خدمات التوليد المتنقلة في بريغهام ومستشفى النساء
  ، مدرسة هارفارد الطبيةةالمساعد ةاالستاذ

  المركز الصحي لنساء أفريقيا
75 Francis Street 

Boston, MA 02115 
USA  

  
  
  
  

                                                 
  منسق فريق االستعراض المنهجي  ١٣

  األستاذ أوالينكا أولوسوال أوميغبودون
  أستاذ علم النفس

  كلية الطب 
  جامعة عبدان

200010 Ibadan 
Nigeria  

  
  األستاذ جمال سرور

  والتوليد طب النساءأستاذ 
  مدير المركز اإلسالمي الدولي للدراسات والبحوث السكانية

  جامعة األزهر
SE1 8ST – Maadi 

Egypt  
  

  األستاذ مصطفى توري
  والتوليد طب النساءرئيس قسم 

  مستشفى مالي
Bamako 

Mali  
  

  الدكتورة إينجيال ويكلوند 
  جلس اإلدارةعضو م

  االتحاد الدولي للقابالت
Baldersgatan 1 

SE-114 27 Stockholm 
Sweden  

  
 GRADEأخصائي منهجية المبادئ التوجيهية/

  
  ١٤األستاذة كايتلين كندي

  ةالمساعد ةاألستاذ
  قسم الصحة الدولية

  للصحة العمومية  غمدرسة جون هوبكنز بلومبر 
615 N. Wolfe Street, Room E5033 

Baltimore, MD 21205 
USA  

  
  فريق االستعراض المنهجي

  
  السيد إكبيريوني إسو
  قسم الصحة العمومية 

  كلية العلوم الطبية
  جامعة كاالبار

PMB 1115, Calabar  
Cross River State 

Nigeria  
  

  الدكتور أودواك أوكومو
  مجال اللقاحات والتمنيع

  وحدة مجلس البحوث الطبية 
Atlantic Boulevard, Fajara 

PO Box 273 
Banjul 

The Gambia  

                                                 
  عضو أيضًا في فريق وضع المبادئ التوجيهية   ١٤
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  الدكتور باباسوال أوكوسانيا
  والتوليد طب النساءقسم 

  كلية الطب
  جامعة الغوس

Private Mail Bag 12003 
Lagos 

Nigeria  
  

  الدكتورة هيلين سميث
  الباحثين المساعدين ةكبير 

  مركز صحة األمومة والمواليد
  مدرسة ليفربول لطب المناطق المدارية

Pembroke Place 
Liverpool, L3 5QA 

United Kingdom  
  

  شركاء األمم المتحدة 
  

  الدكتورة نافيساتو ج. ديوب
  كبيرة المستشارين

منســـقة فريـــق تنســـيق البرنـــامج المشـــترك بـــين صـــندوق األمـــم 
  المتحدة للسكان واليونيسيف

المعنــــي بتشـــــويه/بتر األعضـــــاء التناســــلية األنثويـــــة: تســـــريع 
  التغيير 

UNFPA 
New York 

USA  
  

  السيد كودي دوناهو
  أخصائي حماية األطفال

فريــق تنســيق البرنــامج المشــترك بــين صــندوق األمــم المتحــدة 
بتـر األعضـاء التناسـلية  للسكان واليونيسيف المعني بتشويه/

  األنثوية: تسريع التغيير
UNICEF 

New York 
USA  

  
  فريق االستعراض الخارجي 

  
  األستاذة باسكال أ. ألوتي

  الصحة العمومية أستاذة 
  رئيسة قسم الصحة العالمية
  مدرسة الطب وعلوم الصحة

  جامعة موناش
Building 3 Room 02-03 

Malaysia  
  

  الدكتورة كومفورت موموه
تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة  فـــي مجـــال خصـــائيةاأل

  والصحة العمومية 
  مؤسسة غاي وسان توماس للنظام الصحي الوطني

  فريقياتعيادة النساء األ
8th Floor – c/o Antenatal Clinic 

Lambeth Palace Rd 
London, SE1 7EH  

United Kingdom  
  

  أمسوياه. السيدة ماريسيلينا 
  محاِضرة جامعية

  جامعة كيليمنجارو المسيحية الطبية
PO Box 2240 

Moshi 
Kilimanjaro 

Tanzania  
  

  أمانة منظمة الصحة العالمية 
  

  هيفريق المنظمة التوجي
  

  إدارة الصحة اإلنجابية وبحوثها
  

  الدكتور إيان أسكيو
  المدير

  
ن والمجموعـات السـكانية يالمراهقالفريق المعني بـ

  للمخاطرالمعرضة 
  

  اللي ساي رةالدكتو 
   ةالمنسق

  
  الدكتورة دوريس شو

  موظفة طبية
  

  الدكتورة ميشيل هندي
  خبيرة علمية

  
  الدكتورة كريستينا باليتو

  خبيرة علمية
  
  كتورة كارين ستاينالد

  خبيرة استشارية
  

  مكتب المدير
  

  السيد راجات خوسال
  مستشار حقوق اإلنسان 

  
ــــة دارةاإل ــــوق ب المعني ــــين الجنســــين وحق المســــاواة ب

  اإلنسان 
  

  الدكتورة فيرونيكا ماغار
  رئيسة الفريق

  
  صحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقينإدارة 

  
  الدكتور أنطوني كوستيلو 

  يرالمد
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: ملخص المصالح الُمعَلنة من أعضاء فريق وضع المبادئ التوجيهيـة ٣الملحق   

  التصدي لهاوكيفية 
  

اإلســم والخبــرة المســاَهم بهــا فــي وضــع 
  المبادئ التوجيهية 

ــــة   المصلحة (المصالح) الُمعَلنة لمصــــلحة ل التصــــديكيفي
  لمصالح) الُمعَلنةل(

  الدكتورة ياسمين عبد القادر
  ةنهائي ةخبيرة في المحتوى ومستخدم الدور:

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  السيدة جويا بانرجي
  جنسانيةفي الشؤون الالدور: خبيرة 

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  الدكتور أووالبي بيالكندر
  بير في المحتوى ومستخدم نهائيالدور: خ

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح 

  فرايد الدكتورة سوزان
  حقوق اإلنسان في الدور: خبيرة 

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح 

  األستاذة أدريانا كابالن ماركوزان
  ةنهائي ةالدور: خبيرة في المحتوى ومستخدم

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  األستاذ جوزيف كارانجا
  محتوى ومستخدم نهائيفي الالدور: خبير 

  ينطبق ال  لم ُيعلن عن أي مصالح 

  األستاذة كايتلين كندي
  الدور: خبيرة في المنهجيات

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  الدكتور موريسندا كوياتي
  لمستهلكينلالدور: ممثل 

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  األستاذة إلس ليي
   ةنهائي ةخبيرة في المحتوى ومستخدم :الدور

  تلقت مؤسستها منحًا للبحوث. -١
  
كانـــت عضـــوًا فـــي فريـــق تقـــدير  -٢

مخـــاطر تشـــويه األعضـــاء التناســـلية 
  األنثوية في االتحاد األوروبي 

المصــالح جــديًا  تضــاربلــم ُيعتبــر 
بمـــا يكفـــي للتـــأثير علـــى العضـــوية 
في فريق وضع المبادئ التوجيهية 

  األستاذ مارتن م. ميريميكوو
  الدور: خبير في المحتوى ومستخدم نهائي

  ال ينطبق  مصالحلم ُيعلن عن أي 

  الدكتورة نوال نور
  ةنهائي ةالدور: خبيرة في المحتوى ومستخدم

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  األستاذ أوالينكا أولوسوال أوميغبودون
  خبير في المحتوى ومستخدم نهائي :الدور

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  األستاذ جمال سرور
  دم نهائيخبير في المحتوى ومستخالدور: 

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  األستاذ مصطفى توري
  الدور: خبير في المحتوى ومستخدم نهائي

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  الدكتورة إينجيال ويكلوند
  ةنهائي ةالدور: خبيرة في المحتوى ومستخدم

  ال ينطبق  لم ُيعلن عن أي مصالح

  



 المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التدبير العالجي للمضاعفات الصحية الناجمة عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 47

 

  
  لدى تصنيف البّينات حسب جودتها روعيت: العوامل التي ٤الملحق   
  
  

تنطوي كل توصية ترد في هذه المبادئ التوجيهية علـى 
ــــاَقش فــــي هــــذا اأو ضــــّده هااتجــــاه (لصــــالح )، وكمــــا ُين

  مشروطة. أمالملحق، على درجة قوة التوصية: قوية 
  

وقـــد اســـتخدم فريـــق وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة (الفريـــق) 
  ١٥التوصيات: قوةلتصنيف الفئات المختلفة التالية 

  
تعنـــي أن الفريـــق علـــى ثقـــة مـــن أن  التوصـــيات القويـــة

غيــــر  آثــــارهلالمتثــــال للتوصــــية تفــــوق  المرغوبــــةاآلثــــار 
  المرغوبة.

  
تعنــي أن الفريــق خلــص إلــى أن  التوصــيات المشــروطة

اآلثــار المرغوبــة لالمتثــال للتوصــية تفــوق علــى األرجــح 
غيــــر المرغوبــــة، وٕان كــــان غيــــر متأكــــد مــــن هــــذا  آثــــاره

  الستنتاج. ا
  

  قوية:التوصية الاآلثار المترتبة على 
  

ســوف يرغــب أغلــب النــاس فــي هــذه  –بالنســبة للزبــائن 
يعـرض الحالة في اّتباع مسار العمل الموصى به، ولن 

  ذلك سوى نسبة قليلة منهم. عن
  

ينبغـــــي أن يّتبـــــع أغلـــــب الزبـــــائن  –بالنســـــبة للســـــريريين 
  مسار العمل الموصى به.

  
ُيمكـــن اعتمـــاد التوصـــية  –السياســـات  بالنســـبة لراســـمي

  كسياسة في أغلب الحاالت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دليل منظمة الصحة العالمية لوضع المبادئ التوجيهية، الطبعة    ١٥

   ٢٠١٤الثانية، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
(http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf) 

  اآلثار المترتبة على التوصية المشروطة:
  

ســوف يرغــب أغلــب النــاس فــي هــذه  –بالنســبة للزبــائن 
الحالـــة فـــي اّتبــــاع مســـار العمـــل الموصــــى بـــه، بيــــد أن 

  ذلك. سوف يعرض عنالعديد منهم 
  

ت مختلفــــــة تناســــــب ثمــــــة خيــــــارا –بالنســــــبة للســــــريريين 
مختلـــف الزبـــائن الـــذين ســـيحتاجون إلـــى المســـاعدة فـــي 
التوصــل إلــى قــرار بشــأن التــدبير العالجــي المتســق مــع 

  مهم وأفضلياتهم.   قيَ 
  

يقتضــــــي رســــــم ســــــوف  –بالنســــــبة لراســــــمي السياســــــات 
السياســــــات مناقشــــــة العديــــــد مــــــن أصــــــحاب المصــــــلحة 

   ومشاركتهم بصورة أساسية.



 

 

  
  
  

  ن:ــات مــن المعلومــد مـزيـالم ُيمكن الحصول على
  إدارة الصحة اإلنجابية وبحوثها

  منظمة الصحة العالمية 
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, 

Switzerland 

Fax: +41 22 791 4171 

E-mail: reproductivehealth@who.int 




