
 

  

 

 

 

 

 

               

الدولى لعدم التسامح مطلقًاّ إزاء  اليوم في العربية الدول منطقة في المتحدة األمم لوكاالت مشترك بيان
  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 2015 فبراير 6 القاهرة،

 المتحدة األمم وهيئة للسكان، المتحدة األمم صندوق أكد ، التسامح مطلقًاّ إزاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناثالدولى لعدم  اليوم بمناسبة
 العالمية، الصحة ومنظمة العالمي، األغذية وبرنامج اإلنسان، لحقوق السامية المفوضية ومكتب المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة
 والفتيات، المرأة لحقوق جسيماً  انتهاكاً  يشكل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  أن من موقفهم مجدداً  ئي،اإلنما المتحدة األمم وبرنامج
 تؤدي أن ويمكن واإلنجابية والجنسية النفسية صحتهن ذلك في بما صحتهن، على الخطورة شديد تأثير لها يكون أن يمكن ضارة وممارسة

 .وفاتهن إلى األحيان بعض في

 اإلجراءات جميع" بأنه" األنثوية التناسلية األعضاء قطع" باسم واسع نطاق على المعروف اإلناث، ختان العالمية الصحة منظمة تعرف
 األنثوية التناسلية األعضاء بتلك أخرى إصابات إلحاق أو الخارجية األنثوية التناسلية لألعضاء الكلية أو الجزئية اإلزالة على تنطوي التي

 .الفعل وتأثير خطورة على والتشديد الذكور ختان عن لتمييزه" تشويه" كلمة اعتماد تم ،”اإلناث ختان" باسم تعريفه عند". طبية غير ألسباب

 وكذلك والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقي والميثاق الطفل، حقوق واتفاقية المرأة، ضد كل اشكال التميز على القضاء اتفاقية تحظر
 أنها وترى دينية، أو ثقافية أسباب بأي تبريرها يمكن ال التي الضارة الممارسة هذه اإلنسان، لحقوق األخرى واإلقليمية الدولية الصكوك
 الذي ،A / RES / 67/146 رقم القرار المتحدة لألمم العامة الجمعية أصدرت ،2012 عام في. العامة الصحة على رئيسي قلق مصدر
 .الضارة الممارسة هذه مكافحة في جهودها تكثيف إلى الدول ويدعو  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  يحظر

 والنفسي الطبي الدعم على إجرائها، لخطر المعرضات وأولئك ،ضارةال الممارسة لهذه تعرضن الالتي والفتيات النساء تحصل أن يجب
 .منه عانوا لما واإلنجابية والجنسية النفسية اآلثار مواجهة على لمساعدتهن

 األكثر الفئات بين الوعي مستوى رفع في للمساعدة اإلعالم ووسائل والمجتمعية الدينية والقيادات المدني المجتمع منظمات ندعو كما
 .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مشروعية وعدم أضرار حول الالجئين، مجتمعات ذلك في بما تضررا،

. مون كي بان المتحدة، لألمم العام األمين يقول ،"امرأة أو فتاة أي تشويه أو لجرح صحي أو ثقافي أو ديني أو تنموي سبب يوجد ال" 
 والممارسات الشرف بجرائم يسمى وما الرق، أن نتذكر أن علينا يجب ،"اجتماعي تقليد" هذا أن يزعم قد البعض أن من الرغم على"

 ".الضعيفة الحجة بذات عنها الدفاع يتم األخرى، الالإنسانية



 

  

 

 

 

 

 

               

 بين وجيبوتي والسودان والصومال مصر في تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  معدالت بارتفاع الوطنية الصحية المسوح تفيد حين في
 على عالمات مؤخراً  اليونيسيف بها قامت التي المراجعات أظهرت ،٪80 تتجاوز بنسب سنة، 49-15 بين أعمارهن تتراوح الالتي النساء
 يبرر ال طويلة فترة منذ ضارة ممارسة وجود. "سنة 14-0 بين أعمارهن تتراوح الالتي الفتيات بين الممارسة هذه من الحد في التقدم

 كي بان يقول". عليها القضاء يتم حتى بجدية تحديها يجب اإلنسان لحقوق انتهاكات هي وتجرح، وتذل، تحقر، التي التقاليد" ،. "استمرارها
 .مون

 التخاذ يهالعرب في الدول قرارال صانعي حثتالمصادقة علي هذا البيان المشترك  العربية الدول منطقة في المتحدة األمم وكاالت انو 
 هذه وتشمل. سبب منطقي دون النساء من بالماليين وتضر أضرت التي القاسية الممارسة لهذه فعال حد لوضع الالزمة التدابير جميع

 العيادات في سواء ،تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  ينفذون الذين األطباء ومساءلة الممارسة هذه لحظر شامل تشريع وتنفيذ سن التدابير
 .الخاصة أو العامة

 

 


