
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 :لإلناثبتراألعضاءالتناسلية/تشويه

العملالعالميللتصديلهذه    إىل   دعوة 

 الظاهرة 



  (EQUALITY NOW) اآلن المساواة منظمة عن نبذة

، وهي منظمة دولية حلقوق اإلنسان تعمل على محاية وتعزيز حقوق مجيع  1992سست منظمة املساواة اآلن يف عام  أت
جماالت برانجمية، هي: املساواة القانونية، وإهناء العنف   أربعالنساء والفتيات يف خمتلف أحناء العامل. وتركز محالتنا على 

االجتار ابجلنس، مع إيالء االهتمام حملور يغطي مجيع اجملاالت، ويتمثل يف  اجلنسي، وإهناء املمارسات الضارة، وإهناء 
االحتياجات اخلاصة ابملراهقات. وجتمع منظمة املساواة اآلن بني النشاط الشعيب والدعوة القانونية على كل من الصعيد  

ما يعود ابلنفع على مجيع النساء والفتيات، وتعمل على  تغيري القوانني والنظم إىل  الدويل واإلقليمي والوطين من أجل
 ضمان قيام احلكومات بسن وإنفاذ القوانني والسياسات اليت تدعم حقوقهن.

ولدى منظمة املساواة اآلن، بصفتها منظمة عاملية، مكاتب يف الوالايت املتحدة األمريكية )نيويورك( وأفريقيا )نريويب(  
   نيودهلي() واهلند   عمان( )  األوسط ومشال أفريقيا )بريوت(، كما أن هلا وجوداً يف األردن  وأورواب )لندن( ومنطقة الشرق

 تبيليسي(، و هلا شركاء وأعضاء يف مجيع أحناء العامل. ) وجورجيا 
 ولالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى زايرة:  

 itynow.orgequalاملوقع الشبكي: 
 @equalitynoworg  الفيس بوك: 
 @  equalitynoworg اإلنستاجرام: 

 @equalitynowتويرت:  

 
 (END FGM EUROPEAN NETWORK) لإلناث التناسلية األعضاء تشويه إلنهاء األوروبية الشبكة عن نبذة

بلدا أوروبيا تعمل على   14منظمة يف  27 تضم مظلة لإلانث  التناسلية  األعضاء تشويه  إلهناءتشكل الشبكة األوروبية 
ضمان اختاذ إجراءات مستدامة على الصعيد األورويب من أجل إهناء تشويه األعضاء التناسلية لإلانث. فنحن املنصة  
املركزية اليت تربط بني اجملتمعات الشعبية وصناع القرار األوروبيني. وتسهل الشبكة التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة  

 يف جمال تشويه األعضاء التناسلية لإلانث يف كل من أورواب والعامل. املعنية
 ورسالتنا هي أن نكون القوة الدافعة للحركة األوروبية الرامية إىل إهناء مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلانث. 

 ولالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى زايرة:  
 endfgm.euاملوقع الشبكي: 

  endfgmeuropeannetwork@الفيس بوك: 
 endfgmeu@ اإلنستاجرام: 
 ENDFGM_Network@ تويرت: 

http://www.equalitynow.org/


 
  (U.S. END FGM/C Network) نبذة عن شبكة الواليات المتحدة إلنهاء تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث

يتعايشون حالياً    جمموعة متعاونة مؤلفة من نساءهي   شبكة الوالايت املتحدة إلهناء تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث
ومنظمات اجملتمع املدين، والناشطني، وصناع السياسات، والباحثني، ومقدمي الرعاية  ، مع آاثر تشويه أعضائهن

الصحية، وغريهم من امللتزمني بتشجيع التخلي عن ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف الوالايت املتحدة  
 العامل.  وحول

لتعزيز، والدعوة ابسم  ،لدعم،وتتمثل رسالتنا يف القضاء على تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث من خالل ربط 
 .واملشاركة يف جماالت الوقاية والتثقيف والرعاية يف الوالايت املتحدة اجلهات املتنوعة صاحبة املصلحة يف هذا االمر، 

 رجى زايرة:  ولالطالع على مزيد من املعلومات، ي
 endfgmnetwork.orgاملوقع الشبكي: 

 @  @USEndFGMNetworkالفيس بوك: 
 @USEndFGMNetworkتويرت:
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 مقدمة 
 

إن قضية حقوق املرأة هي قضية تشمل اهلياكل والقيم األساسية جملتمعنا. فكيف ميكننا أن نعيش يف عامل نصف سكانه  
يتمتعون فيه، جملرد أهنم إانث، بنفس احلقوق والفرص املتاحة للنصف اآلخر؟ وكيف ميكن لنا أن نظلَّ راضني أبن  ال 

 يشكل غياب املساواة املتجّذر على هذا النحو سياساتنا وقوانيننا وجمتمعاتنا وثقافاتنا وممارساتنا وحياتنا؟

لتناسلية لإلانث )ختان اإلانث( ميثل انتهاكا جسيما حلقوق  ويعرتف اجملتمع الدويل حاليا أبن تشويه/برت األعضاء ا
اإلنسان، وشكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومظهر من مظاهر انعدام املساواة بني اجلنسني. ومل يكن  

  .تماعيابعتباره امر شخصي او عرف اج ،احلال كذلك دائماً، ففي املاضي، كان احلديث عن ختان اإلانث  أمراً حمظوراً 

من أهداف التنمية املستدامة، املكرس    5وأمهية القضاء على تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث معرتف به يف اهلدف  
املقرر يف إطار هذا اهلدف من مجيع البلدان اليت وقعت على  5.3لتحقيق املساواة بني اجلنسني. ويقتضي ي املقصد

للقضاء على مجيع املمارسات الضارة، من   "بلداً، أن تتخذ إجراءات 193 أهداف التنمية املستدامة، البالغ عددها
 . "قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلانث )ختان اإلانث(

للقضاء على هذه املمارسة    وهو العام املهدف   ،2030وابلنظر إىل أنه مل يعد يتبقى سوى عشر سنوات على حلول عام  
واليت تؤثر على ماليني النساء والفتيات على مستوى العامل ، فقد حان الوقت اآلن للتقييم    ،والضارة  ،الواسعة النطاق

واإلسراع ابلعمل. ويسلط هذا التقرير الضوء على الطابع العاملي لتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، حيث يلقي  
بلدًا حول العامل. كذلك يقدم التقرير معلومات عن   90املتوفرة عن هذه املمارسة يف أكثر من  انتالضوء على البيا

 الوضع القانوين هلذه املمارسة يف تلك البلدان.

 

 

 

 

 

  



 موجز تنفيذي 
 

 

يتعايشن حالياً مع  بلداً حول العامل  31يف  على األقل  مليون امرأة 200 (، حنو 2020الرمسية ) اليونيسيف ألرقاموفًقا 
من استطالعات   ةمستسقاوال يشمل هذا الرقم سوى البلدان اليت تتوافر فيها بياانت آاثر تشويه أعضائهن التناسلية. 

بلداً من القارة األفريقية، ابإلضافة إىل العراق واليمن وجزر املالديف وإندونيسيا. ومن   27متثيلية واسعة النطاق، وهي 
واسع أن هذا يقدم صورة غري كاملة هلذه الظاهرة العاملية. بناء على ذلك، رغم ان األرقام   املعرتف به على نطاق

ما زالت تقُصر بشكل مؤمل عن متثيل الوضع القائم، ذلك أهنا ال أتخذ يف احلسبان   فإهنااحلالية تثري القلق ابلفعل، 
 شار تلك الظاهرة. بلداانً عديدة ال تتوافر فيها بياانت على املستوى الوطين بشأن انت

حسب ما يتبني من هذا التقرير، هناك أدلة متزايدة على أن ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث حتدث حول  
العامل، يف العديد من البلدان يف إفريقيا وآسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية وأورواب وأمريكا الشمالية، بني جمتمعات  

أو مجاعات املغرتبني. وقد قامت اجلهات اليت تعمل بشجاعة على إهناء ممارسة تشويه/برت األعضاء  السكان األصليني و/
  ، والناشطون ،1من تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  الناجياتضمنهم  العامل، منالتناسلية لإلانث يف مجيع أحناء 

الشعبية، إبعداد تقديرات غري مباشرة، وإجراء دراسات استقصائية حبثية صغرية النطاق، وتوفري أدلة سردية   واملنظمات
مع   ومن خالل توفري هذه األدلة، تقدم تلك اجلهات الدعم للنساء والفتيات املتضررات، وتعمل .توثق تلك املمارسة
وتطبيق أطر قانونية وسياسية ملكافحة تشويه/برت األعضاء  والسلطات احمللية على تشكيل    ،واحملاكم ،صانعي السياسات

 . لإلانثالتناسلية 

 
النساء والفتيات الاليت تعرَّضن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. وألغراض هذا التقرير،    إىل "  من تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  تالناجيا"تشري عبارة    1

" النساء والفتيات الاليت خضعن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية"أو    "الناجيات "أو  "  الناجيات من تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث"ستستخدم عبارات  
 ء والفتيات املتسمات ابلشجاعة. لإلشارة إىل هؤالء النسا

  

 الصورة العالمية الرسمية لتشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث غتر كاملة

ي جميع القارات باستثناء  ممارسة  
تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث موجودة ف 

 القارة القطبية الجنوبية 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/


وحده، نشرت دراسات جديدة توثق ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف سريالنكا واململكة    2019يف عام  
استقصائية متثيلية على املستوى الوطين يف جزر   2019العربية السعودية وماليزاي. وابإلضافة إىل ذلك، نشرت يف عام 
 ء التناسلية لإلانث داخل ذلك البلد. املالديف، مقدمة دليال ملموسا على ممارسة تشويه/برت األعضا

بلداً تتوافر فيها بياانت متثيلية على املستوى الوطين بشأن تشويه/برت    32حسب ما سيظهر من خالل هذا التقرير، هناك  
بلداً آخر مت فيه توثيق تلك املمارسة، إما   60وابإلضافة إىل ذلك، هناك ما ال يقل عن .2األعضاء التناسلية لإلانث 

ه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  من خالل تقديرات غري مباشرة )عادة ما تستخدم يف البلدان اليت ميارس هبا أساساً تشوي 
على أيدي مجاعات املغرتبني(، أو دراسات صغرية النطاق، أو أدلة سردية وتقارير إعالمية. وهذا التقرير، على الرغم  
من أنه ال يهدف إىل أن يكون استعراضاً شامالً جلميع البياانت املتعلقة مبمارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث،  

ظهر بوضوح أن هذه املمارسة هي ممارسة عاملية تتطلب استجابة عاملية. فإذا أردان القضاء ابلفعل على ظاهرة  إمنا يُ 
علينا قياس مدى انتشارها يف كل   يتحتم، 2030تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف مجيع أحناء العامل حبلول عام 

 العاملية املبذولة إلهناء هذه املمارسة الضارة.  والتعجيل خبطى اجلهود ،بلد

على الرغم من األدلة القوية والدائمة التطور اليت تنم عن وجود ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث على صعيد  
ل منخفضة.  العامل، فإن مستوايت الوعي بني اجلمهور واملسؤولني احلكوميني بشأن الطابع العاملي هلذه املمارسة ال تزا

ويواجه النشطاء واجلماعات ممن يعملون على إهناء ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث حتدايت هائلة يف  
والتمويل من اجملتمع الدويل، وإحجام   وقلة الدعم عملهم، تتفاقم يف كثري من احلاالت بفعل غياب البياانت املوثوقة، 

بشأن هذه القضية، ال سيما يف البلدان اليت ال تُعرف تقليدايً أبهنا من البلدان  احلكومات الوطنية عن اختاذ إجراءات 
 اليت متارس تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث. 

 
بلداً املشمولة ببياانت اليونيسف، ابإلضافة إىل زامبيا. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل القسم   31يشمل ذلك البلدان البالغ عددها   2

لديها بياانت عن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث مستمدة من الدراسات االستقصائية التمثيلية اليت جترى على الصعيد   تتوافر ن’ البلدا اخلاص بـ
 الوطين‘، الوارد يف الفصل املعنون ’الصورة العاملية لتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث‘.

 يلزم   92ممارسة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث موجودة فيما ال يقل عن 
ً
بلدا

 أن توضع جميعها تحت األضواء الدولية

 نقص الوعي العالمي يؤدي إىل غياب العمل واالستثمارات عىل الصعيد العالمي 



هناء ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث تعاين من نقص  ومن املعرتف به على نطاق واسع أن اجلهود املبذولة إل
شديد يف املوارد وتتطلب استثمارات عاجلة. ويف حني يرتكز أغلب التمويل احلايل يف عدد حمدود من البلدان يف أفريقيا، 

ة. أما آسيا والشرق فال يزال هناك نقص شديد يف املوارد املوجهة يف هذه البلدان إلجراءات التصدي هلذه املمارس
األوسط وأمريكا الالتينية فإما تتلقى استثمارات ضئيلة أو ال تتلقى أي استثمارات على اإلطالق. وهناك عدة حكومات  
يف هذه املناطق ال تعرتف بعد بوجود ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف بلداهنا )بل ويف بعض احلاالت  

 بذلك عمل الناجيات والناشطني احملليني، بل وتسّفه من أمره علناً يف بعض األحيان.   تنكر ذلك صراحة(، فتقّوض 

ويؤثر انعدام اإلرادة السياسية وانعدام الوعي بوجود ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف مجيع أحناء العامل  
هذه الظاهرة،   بياانت عنبلداً تتوافر لديها  92على توافر تدابري وقائية للنساء والفتيات املعرضات للخطر. فمن بني 

بلداً فقط مبعاجلة مسألة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث حتديداً ضمن إطاره القانوين الوطين.    51ال يضطلع سوى  
أو من خالل وميكن القول أبن االعرتاف رمسياً )سواء يف قانون قائم بذاته ملكافحة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  

أحكام حمددة ضمن القوانني القائمة( أبن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يشكل انتهاكاً هو اخلطوة األوىل حنو  
 تنفيذ إجراءات وطنية للقضاء على هذه املمارسة ومحاية النساء والفتيات. 

يوعاً يف القارة اإلفريقية وكذلك يف البلدان وتوجد قوانني مكافحة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث على حنو أكثر ش
اليت يُعرف فيها على نطاق واسع أن مجاعات املغرتبني متارس تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، مبا يف ذلك يف  

 أورواب وأمريكا الشمالية. أما آسيا والشرق األوسط فمتأخراتن عن سائر املناطق يف سن قوانني حتظر تلك املمارسة. 
 

ال يتطلب الطابع العاملي ملمارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث استجابة عاملية فحسب، بل استجابة دقيقة  
مُتاَرس هبا يف املناطق أو البلدان أو اجملتمعات مصممة لتالئم جوانب معينة من جوانب هذه املمارسة، تبعاً للطريقة اليت  

عن وجود ممارسة تشويه/برت األعضاء   وأكثر  أفضلاملختلفة. وحسب ما يتبني من هذا التقرير، يلزم توفري بياانت 
تنفيذ  التناسلية لإلانث ومدى انتشارها، وزايدة االستثمار يف اجلهود املبذولة إلهناء هذه املمارسة، وتوخي الفعالية يف 

 حول العالم لديها قوانير  لمكافحة تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث  51فقط  
ً
  بلدا

 إنهاء تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث يتطلب اتباع نهج عالمي دقيق 



قوانني تقضي حبظرها، ووضع سياسات وخدمات شاملة ومصممة خصيصاً للناجيات يف كل بلد يُعرف أن لديه هذه  
 . املمارسة

وقد التزم النشطاء والتزمت البلدان، من خالل أهداف التنمية املستدامة، بتعهدات عامة قوية إبهناء ممارسة تشويه/برت  
. ولتحقيق هذا اهلدف، جيب اآلن وضع االلتزامات 2030األعضاء التناسلية لإلانث يف مجيع أحناء العامل حبلول عام 

سريع اجلهود وعوملتها، ومجع وتعميم بياانت موثوقة، وتوفري التمويل  السياسية موضع التنفيذ بشكل كامل عن طريق ت
 املناسب الالزم لوضع قوانني وسياسات وإجراءات فعالة للقضاء على ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث هنائياً.  
 

 

  

 التوصيات الرئيسية

ذا التقرير احلكومات واجملتمع الدويل واجلهات وحتقيقًا هلذا اهلدف، تدعو التوصيات الرئيسية املقدمة يف ه
 املاحنة إىل ما يلي: 

 تعزيز االلتزام السياسي العاملي وإيالء أولوية ملسألة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  -
 تعزيز قاعدة األدلة من خالل البحوث اهلامة -
 من أهداف التنمية املستدامة(  5.3 زايدة املوارد املوجَّهة لتحقيق اهلدف العاملي  -
 سن وإنفاذ قوانني وسياسات وطنية شاملة  -
 ابلدعم الالزم واخلدمات الضرورية  لناجيات عن طريق تزويدهنا سالمة وصحة حتسني مستوى   -



 الخاتمة 
ى أن ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث موجودة يف  حسب ما مت التأكيد عليه يف هذا التقرير، هناك أدلة عل

بلداً. وال يهدف التقرير إىل تقدمي حتليل شامل للبياانت والبحوث املتاحة. وإمنا نود أن نستخدم األدلة   92أكثر من 
 وشاملة للتصدي هلا.  القائمة لتسليط الضوء على الطابع العاملي لتلك الظاهرة والدعوة إىل ضرورة اختاذ إجراءات عاملية

على   2030من أهداف التنمية املستدامة، ابلقضاء حبلول عام  5.3وقد التزم اجملتمع العاملي، من خالل اهلدف 
تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، ومع أنه مل يتبقَّ سوى أقل من عشرة أعوام على ذلك املوعد، فنحن بعيدون عن  

السكانية  ذا استمرت االجتاهات إ ،(2018) للسكان  املتحدة  األمم صندوق حتقيق هذا اهلدف بدرجة خطرية. ووفقاً لـ
، وبذلك ستزداد  2030مليون فتاة أخرى على األقل على نطاق العامل هلذه املمارسة حبلول عام  68احلالية، ستتعرض 

. 2030ماليني فتاة حبلول عام  4.6يف العام لعملية البرت إىل ماليني فتاة  4.1التقديرات احلالية اليت تشري إىل تعرض 
م قاصرة بشكل كبري ألهنا، حسب ما هو مبنيَّ يف هذا التقرير، ال تُدِخل يف احلساب وحىت هذه األرقام املفزعة هي أرقا

 انتشار هذه الظاهرة على الصعيد الوطين.  متوفرة عنبلداً على األقل ال توجد فيها بياانت   60

 شديدًا للغاية بزايدة  األعضاء التناسلية لإلانث وآاثرها الضارة ارتباطاً  وترتبط زايدة الوعي ابنتشار ممارسة تشويه/برت
التدخالت وختصيص املوارد. بيد أن االلتزامات واالستثمارات احلالية لن تكون كافية على اإلطالق ويلزم أن نتخذ  
إجراءات عاجلة على الصعيد العاملي وأن نعّزز اجلهود اجلماعية اليت نبذهلا من أجل القضاء على تلك املمارسة حبلول  

 هداف التنمية املستدامة. متاشياً مع أ 2030عام 

وحتقيقا هلذا اهلدف، هنيب على وجه االستعجال حبكوماتنا وأبوساط اجملتمع الدويل واجلهات املاحنة أن تتخذ اإلجراءات 
 الالزمة يف اجملاالت التالية: 

 تعزيز االلتزام السياسي العاملي ابستئصال ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  .1

دة املوارد واالستثمار للقضاء على ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث وتقدمي الدعم  التعجيل بزاي .2
 للناجيات  

 تعزيز قاعدة األدلة عن طريق البحوث احلامسة .3

 سن قوانني شاملة ووضع سياسات وطنية وإنفاذها  .4

 واخلدمات الضرورية  ابلدعم الالزم  لناجيات عن طريق تزويدهنا سالمة وصحة حتسني مستوى   .5
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 التوصيـــــات

إن االلتزام السياسي هو السبيل إىل القضاء على ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث. وحيث هذا التقرير  
 واجلهات املاحنة على ما يلي: احلكومات وأوساط اجملتمع الدويل 

 جتديد التزامها ابستئصال ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث على نطاق العامل.  ●

االعرتاف أبن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان، وشكالً من أشكال   ●
 انعدام املساواة بني اجلنسني.العنف ضد النساء والفتيات، وتعبرياً عن 

االعرتاف أبن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث حيدث يف مجيع القارات والثقافات والطبقات االجتماعية   ●
االقتصادية واملستوايت التعليمية واألداين واالنتماءات العرقية؛ وإيالء أولوية عاملية لبذل اجلهود من أجل القضاء  

 على هذه املمارسة. 

المتناع عن وصم جمتمع متضرر واحد بعينه، أو ثقافة أو داينة متضررة بذاهتا، وكفالة أن تراعى يف مجيع  ا ●
التدخالت مسألة أن انعدام املساواة بني اجلنسني هو السبب اجلذري ملمارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية  

 لإلانث. 

شويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، بصرف  فرض وتطبيق سياسة تقضي بعدم التسامح مطلًقا إزاء عملية ت  ●
النظر عن نوع تلك العملية أو الشكل الذي مُتارس به أو درجة اخلطورة املتصورة لعملية البرت، حيث أن مجيع  
أشكاهلا هلا جذور عميقة ترتكز إىل عدم املساواة بني اجلنسني، وهلا أتثري نفسي على النساء والفتيات، بغّض  

 . ا البدنيةعواقبه النظر عن 

ضمان اإلبالغ على املستوى القطري عن مدى انتشار ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث واإلجراءات  ●
 من أهداف التنمية املستدامة. 5.3.2املتخذة إلهنائها يف كل بلد، امتثاالً للمؤشر 

ام السياسي العالمي باستئصال ظاهرة تشويه/بتر األعضاء التناسلية   -  1 تعزيز االلتر 

 لإلناث



من املسلم به أن اجلهود احلالية إلهناء ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يشوهبا نقص شديد يف املوارد. فالتمويل  
مت تسليط  احلايل ال تدخل يف حسابه بشكل كاٍف مجيع البلدان اليت توجد فيها هذه الظاهرة، خاصة بعض البلدان اليت  

الضوء عليها يف هذا التقرير. ويلزمنا، إذا أردان إهناء ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، أن نقوم على وجه  
 السرعة بزايدة االستثمارات من أجل محاية مجيع النساء والفتيات ودعمهن.

 لذلك حنث احلكومات واجملتمع الدويل واجلهات املاحنة على ما يلي:  

 زايدة االستثمار العاملي يف اجلهود املبذولة إلهناء ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث.  •  

كفالة أن ُتستثمر املوارد أيضاً يف الربامج الرامية إىل إهناء ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف البلدان   •  
 ا والشرق األوسط. اليت ال حتظى تقليدايً ابألولوية يف مناطق منها آسي

كفالة توافر فرص التمويل اليت تتخطى احلواجز اجلغرافية من أجل متكني املشاريع واملبادرات اليت تتصدى   •  
جملموعة اجلوانب املعقدة اليت تتسم هبا مسألة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، من خالل تدخالت أكثر  

 العابر للحدود. مشوالً على املستوى عرب الوطين واملستوى 

إيالء أولوية لتوجيه املوارد حنو القواعد الشعبية والتدخالت اليت يقودها اجملتمع احمللي وتقدمي الدعم لتحقيق   •  
االستدامة يف مشاركة اجملتمع من خالل التمويل الكايف الذي أيخذ يف االعتبار احلقائق التشغيلية للمنظمات  

 واملبادرات اجملتمعية. 

دة التمويل املوجه لتدريب املهنيني يف مجيع القطاعات ذات الصلة )مثل الصحة، والعمل االجتماعي،  كفالة زاي •  
واللجوء، والتعليم، مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي، وإنفاذ القانون، والعدالة، ومحاية الطفل، واإلعالم واالتصال(  

ية لإلانث والعنف ضد النساء والفتيات  على كيفية التعامل الفعال مع حاالت تشويه/برت األعضاء التناسل
 وكفالة توافر خدمات الرعاية واحلماية الكافية والشاملة للناجيات والنساء والفتيات املعرضات للخطر. 

أتمني التمويل للمبادرات واحلركات اليت يقودها الشباب لضمان قدرهتم على أن يكونوا عناصر فاعلة كاملة يف   •  
 ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف هذا اجليل.التغيري الالزم إلهناء 

اء التناسلية  التعجيل بزيادة الموارد واالستثمار للقضاء ظاهرة تشويه/بتر األعض -  2

  لإلناث وتقديم الدعم للناجيات



  

توجد فجوات كبرية يف البياانت املتعلقة مبدى انتشار ظاهرة تشويه/برت   التقرير، هذا يف عليه التأكيد مت ما حسب 
األعضاء التناسلية لإلانث وممارستها على الصعيد العاملي. ومثة أمهية ابلغة لتوافر بياانت موثوقة حول مدى انتشار تلك  

إىل إهنائها، وتقييم التقدم احملرز  البياانت ميكن استخدامها لتحريك وتوجيه العمل الرامي  أن هذهالظاهرة، ابلنظر إىل 
فيما يتعلق ابلوقاية منها، وقياس فعالية التدخالت املتصلة مبكافحتها، وضمان املساءلة، والتأثري يف ختصيص املوارد على  

 الصعيد العاملي من أجل إهنائها. 

 حنث احلكومات واجملتمع الدويل واجلهات املاحنة على ما يلي:   الصدد،ويف هذا 

دة ودعم متويل البحوث املتعلقة بتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، مبا يف ذلك عن طريق إعطاء األولوية  زاي •  
 للبلدان اليت توجد فيها هذه املمارسة، وإن مل ترتبط هبا تقليدايً. 

من أهداف  5.3.2وحنث احلكومات واجملتمع الدويل على وجه التحديد )مبا يف ذلك اليونيسيف املكلفة بتنفيذ املؤشر 
 التنمية املستدامة( على ما يلي: 

بلداً اليت لديها بياانت متثيلية على الصعيد   32سد الثغرات يف البياانت املوجودة خارج البلدان البالغ عددها  •  
برت األعضاء التناسلية لإلانث، وتوليد بياانت أكثر موثوقية بشأن  /ظاهرة تشويهالوطين بشأن مدى انتشار 

 انتشار هذه املمارسة على الصعيد العاملي. 

متثيلية على الصعيد الوطين بشأن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف البلدان اليت توجد فيها    توليد بياانت •  
أدلة على ممارسة هذه العملية على نطاق واسع يف خمتلف أحناء البلد، على سبيل املثال، يف ماليزاي وعمان 

هبذه الظاهرة ضمن الدراسات   وإيران وبرواني دار السالم، وذلك بطرق من بينها استخدام وحدات تتعلق 
االستقصائية الدميوغرافية والصحية والدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات اخلاصة ابلبلد املعين.  
والقيام، يف البلدان اليت ترتكز فيها هذه الظاهرة بشكل أكرب يف بؤر حملية، بتوليد بياانت أقوى، إما من خالل 

يلية على املستوى الوطين أو من خالل استقصاءات/دراسات حبثية حمددة تنتج بياانت  دراسات استقصائية متث
دقيقة وموثوقة وشاملة تتعلق مبمارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث داخل جمتمع معني أو منطقة معينة  

 )أو أكثر( داخل البلد. 

 تعزيز قاعدة األدلة عن طريق البحوث الحاسمة -  3



عضاء التناسلية لإلانث، عن طريق ضمان استخدام حتسني التقديرات غري املباشرة املتاحة بشأن تشويه/برت األ  •  
منهجيات أكثر صرامة، واستعمال أساليب متسقة يف مجيع البلدان للتمكني من مقارنة البياانت، وحتديث  

 التقديرات غري املباشرة بصورة منهجية على فرتات منتظمة. 

ني والناجيات، يف عملية مجع البياانت  إشراك األكادمييني واألخصائيني الصحيني، فضاًل عن أوساط املمارس •  
وإجراء البحوث، من خالل هنج جمتمعي وتشاركي، والعمل معًا على توفري معلومات نوعية وكمية أدق عن  
تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث وجعلها متاحة وميكن للجمهور األعم االطالع عليها، ضمااًن لوجود  

 تدخالت خمصصة. 

ينمُّ وجود إطار قانوين وسياسي حمدد يعاجل ظاهرة ختان اإلانث عن توافر اإلرادة السياسية جتاه إهناء ظاهرة تشويه/برت  
م  مبدأ أن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث ممارسة ضارة. وعلى الرغم من عد ويرسىاألعضاء التناسلية لإلانث، 

كفاية تلك األطر يف حد ذاهتا، فإن وجودها ميكن أن يلعب دوراً مهماً يف تسريع خطى التغيري االجتماعي واملسامهة  
يف إهناء تلك املمارسة. غري أن فعالية أطر مكافحة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث تعتمد إىل حد كبري على  

رئيسية، ومنها وكاالت إنفاذ القانون، وأخصائيو محاية الطفل، واملربون،  تنفيذها الصحيح، مع اشرتاك اجلهات الفاعلة ال
وأخصائيو الرعاية الصحية، والقادة احملليون والتقليديون والدينيون، والوكاالت احلكومية، والدعاة، واجملتمعات احمللية،  

 والناجيات.

 وحتقيقاً هلذا اهلدف، حنث احلكومات على ما يلي: 

حكام قانونية حمددة حلظر تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف كل بلد يوجد فيه دليل على  سن قوانني أو أ •  
وجود هذه املمارسة. وينبغي أن يعرتف القانون أبن تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث ميثل انتهاكاً حلقوق  

هلذه   اجلنسي قواًي للجانب ، وابلتايل، جيب أن يتضمن حتليالً اجلنسياإلنسان وشكاًل من أشكال العنف 
املمارسة. وينبغي أن يعطي األولوية لتدابري الوقاية من أجل محاية الفتيات والنساء من تشويه/برت األعضاء  

 التناسلية لإلانث. 
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إنفاذ القوانني احلالية املناهضة لتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث وتنفيذ تلك القوانني، واعتماد خطط عمل   •  
ية شاملة تشرِك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف القضاء على تلك الظاهرة وتوفري الرعاية واحلماية  وطن

 للناجيات؛ مبا يف ذلك ضمان ختصيص امليزانية الالزمة. 

تعميم مسألة منع تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث يف مجيع القطاعات، ال سيما قطاع الصحة، مبا يف   •  
نسية واإلجنابية، ويف جماالت العمل االجتماعي، واللجوء، والتعليم، مبا يف ذلك التثقيف  ذلك الصحة اجل

اجلنسي، وإنفاذ القانون، والعدالة، ومحاية الطفل، ووسائل اإلعالم واالتصاالت؛ وإنشاء منصات ألصحاب  
 املصلحة املتعددين يف أوساط القطاعات املختلفة للنهوض بتنسيق هذا التعاون. 

أكد من وجود آليات مناسبة ومهيكلة للمشاركة الفعالة مع ممثلي اجملتمع املتضررين من تشويه/برت األعضاء  الت •  
التناسلية لإلانث واملنظمات النسائية الشعبية، مبا يف ذلك املنظمات اليت تقودها الناجيات واليت يقودها 

 الشباب، يف وضع السياسات وصنع القرار.

لومات بشأن وجود ظاهرة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث وأتثريها ووضعها القانوين  توفري التثقيف واملع •  
داخل البلد، وإصدار السياسات/ التوجيهات/ املبادئ التوجيهية املناسبة ملوظفي إنفاذ القانون من أجل فرض  

لألوساط اجملتمعية اليت   قوانني ملكافحتها. وتوعية املسؤولني احلكوميني وتعزيز قدراهتم لضمان عدم وصمهم
 متارسها يف عملهم.

منع تزايد القلق الناشئ عن إضفاء طابع طيب مهين على عملية تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث والتصدي   •  
بطرق منها إصدار مبادئ توجيهية وتنبيهات جلميع األخصائيني الصحيني حتظر عليهم  لتلك املسألة، وذلك 

 إجراء تلك العملية. 

بلدًا يف العامل طوال حياهتن وهن يعانني من  90حسب ما يتبني من هذا التقرير، تعيش نساء وفتيات يف أكثر من 
بلدا فقط فيما   31ث، حيث تشري التقديرات املتاحة من النتائج املرتتبة على عملية تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلان

مليون من الناجيات منها. وكل هؤالء النساء والفتيات   200يتعلق مبدى انتشار هذه املمارسة إىل أن هناك أكثر من 
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هن انجيات من ممارسة ضارة وجيب أن يكون مبقدورهن احلصول على قدم املساواة على خدمات الدعم والرعاية  
مة خصيصا هلن وفق املعايري املقررة، من منظور بدين ونفسي وجنسي، بغّض النظر عن مكان إقامتهن. وهذا أمر املصم

 ابلغ األمهية لتمكني هؤالء النساء والفتيات ودعمهن يف مسرية حياهتن.

 لذلك حنث احلكومات واجملتمع الدويل واجلهات املاحنة على ما يلي:

حبثية أفضل عن اآلاثر النفسية واجلنسية والصحية لتشويه/برت األعضاء التناسلية  االستثمار يف إجراء دراسات  •  
لإلانث، تتفاوت حسب النوع )مبا يف ذلك النوعان األول والرابع لعملية تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث  

 ملية. اللذان تندر أدلتهما(، وفهم االحتياجات اخلاصة ابلرعاية الصحية للناجيات من تلك الع

إيالء أولوية لالستثمارات املوجهة حنو املبادرات اليت تركز على تقدمي الرعاية للناجيات وعلى رعايتهن الذاتية   •  
وزايدة تلك االستثمارات بشكل كبري، وإنشاء شبكات من الناجيات، مبن فيهن الناشطات يف العمل على  

 أجل تزويدهن ابلدعم الكايف يف مسريهتن. إهناء ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، من

 حنث احلكومات ابلتحديد على ما يلي:  ذلك،عالوة على 

كفالة اإلمكانية أمام حصول مجيع الناجيات من تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث، بصرف النظر عن   •  
ة هلن ومعقولة التكلفة وجيدة  مكان إقامتهن، على اخلدمات العامة واملتخصصة اليت يفضلنها واليت تكون مالئم

 النوعية، وتتناسب مع نوع اجلنس وتراعى فيها اجلوانب املتعلقة ابألطفال وابلثقافة. 

كفالة أن تتوافر للناجيات من تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلانث رعاية صحية شاملة تركز على النساء/   •  
 واجلنسية هلذه املمارسة وتعاجلها بشكل شامل وحساس.  الفتيات وأتخذ يف االعتبار اآلاثر البدنية والنفسية 
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