
H U M A N  

R I G H T S  

W A T C H



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "قتلي البنتي يعذبني"
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في اليمن



 

 

 
Copyright © 2015 Human Rights Watch 

All rights reserved. 
Printed in the United States of America 

ISBN: 978-1-6231-32125 
Cover design by Rafael Jimenez 

 
 
 
 

تش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار تكرس ھیومن رایتس وو
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  ملخص
  

تمییز وانعدام المساواة واالستبعاد االجتماعي، التي أخفقت تواجھ السیدات والفتیات في الیمن العدید من ضروب ال
حكومات الیمن الحالیة والسابقة  في التصدي لھا. ولعل تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة ھو أول انتھاك حقوقي 

ھ "اإلزالة الجزئیة تعاني منھ العدید من فتیات الیمن. وتعّرف ھیئات األمم المتحدة تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة بأن
أو الكلیة لألعضاء التناسلیة األنثویة الخارجیة أو غیر ذلك من وجوه اإلضرار باألعضاء التناسلیة األنثویة ألغراض 

بالمئة من  85غیر طبیة". ورغم أن ممارسة التشویھ غیر معروفة تقریباً في بعض محافظات الیمن، إال أن نسبة  
بالمئة من مجموع السیدات  19أخرى تتعرضن للتشویھ. وعلى مستوى األمة، خضع السیدات والفتیات في محافظات 

  والفتیات لتشویھ األعضاء التناسلیة. 
  

بالمئة من السیدات اللواتي تعرضن للتشویھ لھذه العملیة خالل العام األول من الوالدة، وتخضع  99وفي الیمن تخضع 
ما تتم العملیة على ید سیدات من القرى المحلیة ھَن من األكبر سناً، بالمئة منھن خالل الشھر األول. وعادة  93لھا 

قلیالت الحظ من التعلیم، وقد تعلمن اإلجراء من أمھاتھن أو جداتھن وتواصلن توریثھ لبناتھن وحفیداتھن. العملیة في 
اً. وفي بعض الحاالت أحیان أخرى على ید قابالت تقلیدیات أو أقارب، داخل منزل الرضیعة في جمیع األحوال تقریب

یمنع  2001یقوم أطباء أو ممرضات أو قابالت بإجراء التشویھ داخل منشآت طبیة، في انتھاك لمرسوم حكومي من 
  استخدام المرافق الصحیة العامة أو الخاصة من إجراء عملیات تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة. 

  
من المخدرات الطبیة، وعادة ما یجرون عملیة البتر بشفرات الحالقة ونادراً ما یلجأ الممارسون إلى استخدام أي نوع 

أو المقصات أو السكاكین. وقد أجمعت الُممارسات الخمس اللواتي أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت معھن ألجل 
اللواتي  22الـ ھذا التقریر على أنھن وبقیة الممارسات اللواتي یعرفنھن ال یقمن بتعقیم النصل المستخدم. أما الضحایا

أجریت معھن المقابالت فقلن إنھن بعدما كبرن قیل لھن إن النصال المستخدمة علیھن لم تخضع للتعقیم. ورغم تنوع 
أنواع التشویھ التي تتم في الیمن، إال أنھا تندرج عادة تحت ما تطلق علیھ األمم المتحدة إجراء "النوع الثاني"، 

للبظر والشفرین الصغیرین، وھو أقل قسوة من النوع الثالث، المؤدي إلى تضییق  المنطوي على إزالة كاملة أو جزئیة
  فتحة المھبل. 

  
تعترف األمم المتحدة بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة باعتباره شكل من أشكال العنف ضد السیدات والفتیات، 

منع بناتھن وحفیداتھن من ممارسة الجنس قبل وكثیراً ما یتم برغبة األمھات والجدات اللواتي یعتقدن أن التشویھ سی
الزواج وبذا یضمن لھن "الطھارة" والمرغوبیة كزوجات. ویعتقد الكثیر من الیمنیین أیضاً أن ھذه الممارسة توافق 

  تعالیم اإلسالم. 
  

نثویة، فبعض وھناك فوارق كبیرة في نظرة الطوائف اإلسالمیة المختلفة في الیمن تجاه تشویھ األعضاء التناسلیة األ
أبرز القادة الدینیین الیمنیین المنتمین إلى المدرسة الفقھیة الشافعیة (في إطار اإلسالم السني في الیمن) یعتبرون 

التشویھ فریضة دینیة، بینما ال یرى غیرھم ذلك. فھناك مدارس فقھیة أخرى في الیمن، كالحنفیة والمالكیة، تعتبر تلك 
ارسھا بالمرة. أما طائفة الشیعة الزیدیة التي تمثل ثلث سكان الیمن تقریباً فال تمارس تشویھ الممارسة اختیاریة أو ال تم

  األعضاء التناسلیة األنثویة. 
  



 

   2  لقب

وأیاً كانت التبریرات المقدمة للتشویھ فإنھ عمل من أعمال العنف، لیس لھ مبرر طبي، وال یمكن إصالحھ وجبره، ولھ 
دنیة والنفسیة والجنسیة للفتیات والسیدات. وقد وجدت الدراسات المنشورة، إضافة آثار سلبیة مستدیمة على الصحة الب

إلى األطباء الیمنیین الذین أجرینا معھم المقابالت من أجل ھذا التقریر، أن اإلجراء قد یؤدي إلى عواقب طبیة وخیمة 
صدید والتكیسات ومشاكل الحیض على السیدات والفتیات، تشمل الحمى والعدوى وصعوبة إخراج البول، والتورم وال

واأللم والنزیف الشدید أثناء المجامعة أو الوالدة، والعقم وضعف القدرة على االستثارة الجنسیة، عالوة على االكتئاب 
  الناتج عن تلك العواقب. 

  
لتي قد تنقذ وعند تعرض الرضیعات في المناطق الریفیة للبتر والنزیف الشدید، فإن احتماالت وصولھن إلى العنایة ا

حیاتھن بعیدة. وقد قالت الكثیرات من ضحایا التشویھ اللواتي أجرینا معھن المقابالت إن منازلھن كانت بعیدة عن 
أقرب مستشفى بحیث ال تسمح بإنقاذھن في حالة حدوث مضاعفات ممیتة. وقالت بعض ممن أجریت معھن المقابالت 

ة نجمت مباشرة عن التشویھ. ومع ذلك فإن عدد الفتیات الیمنیات لـ ھیومن رایتس ووتش إنھن على علم بحاالت وفا
اللواتي فقدن حیاتھن بسبب تلك الممارسة غیر معروف، ألن الكثیرات منھن ال تصلن للمستشفیات قط، وألن الحكومة 

بتسجیل الیمنیة ال تحتفظ ببیانات رسمیة عن الوفیات المرتبطة بالتشویھ ـ فال توجد بالمستشفیات سیاسة تقضي 
  الوفیات المرتبطة بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة. 

  
وقد أدت الممارسة الیمنیة المتمثلة في إجراء التشویھ في سن صغیرة إلى االلتصاق التلقائي للجلد المؤدي إلى إغالق 

من رایتس الفتحة المھبلیة، وھي مضاعفة طبیة شاھدھا جمیع العاملین في القطاع الصحي ممن أجرت معھم ھیو
ووتش المقابالت. وھذا یعني احتیاج بعض الفتیات والسیدات إلى جراحة بغرض إتمام الجماع. قالت إحدى القابالت لـ 
ھیومن رایتس ووتش: "رأیت عدة حاالت لفتیات بدأن الحیض ولكن بدون نزیف بسبب االلتصاق التلقائي. وقد احتجن 

   للجراحة، وإال تعرضن لخطر العدوى الجسیمة".
  

ومن عواقب التشویھ التي ذكرت مراراً لـ ھیومن رایتس ووتش فقدان المرأة للرغبة الجنسیة. وقد أبدى الكثیرون ممن 
  أجریت معھم المقابالت رأیاً مفاده أن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة من أبرز أسباب الطالق في الیمن. 

  
األنثویة كقضیة حقوقیة منذ أكثر من عقدین من الزمان، كما  وتعترف األمم المتحدة بتشویھ األعضاء التناسلیة

أصدرت مختلف الھیئات األممیة، وآلیات رصد االمتثال للمعاھدات، وغیرھا من المؤسسات الحقوقیة الدولیة قرارت 
وتصریحات تدعو إلى القضاء على ھذه الممارسة، فدعت الحكومات، كالتزام حقوقي، إلى معالجة حقوق الفتیات 

السیدات من خالل حظرھا. وتبنت لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمییز ضد المرأة (سیداو) توصیة عامة في و
  ودعت الدول إلى تبني إجراءات تھدف إلى القضاء علیھا في سیاساتھا الصحیة الوطنیة.  1990

  
في صحة المرأة، ودعت الدول إلى  مررت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قراراً بشأن الممارسات المؤثرة 2002وفي 

استصدار تشریعات وطنیة إلبطال ممارسة التشویھ والمعاقبة علیھا كجریمة. وقد أجمعت ھیئات المعاھدات الحقوقیة 
األممیة الرئیسیة، لجنة السیداو ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

ارة إلى تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة كممارسة تمییزیة تؤثر مباشرة في قدرة السیدات والثقافیة، على اإلش
والفتیات على التمتع بحقوقھن اإلنسانیة. وعبرت لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناھضة التعذیب عن بواعث قلق من 

ة والمعاملة القاسیة والالإنسانیة التشویھ، كما عملتا على توضیح الصالت بین تشویھ األعضاء التناسلیة األنثوی
  والمھینة. 

  
وقد صدَق الیمن على المعاھدات الحقوقیة الدولیة األساسیة التي تحمي حقوق السیدات والفتیات، بما فیھا اتفاقیة 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. وھاتان 
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اھدتان تحمالن الدول مسؤولیة اإلخفاق في محاسبة األطراف الخاصة على العنف بحق أفراد، بما في ذلك تشویھ المع
  األعضاء التناسلیة األنثویة. 

  
ولعل ممارسة التشویھ في طور التراجع في الیمن: فأحدث المسوح تجد أن نسبة التشویھ وسط سیدات الیمن في الفئة 

بالمئة في السیدات اللواتي بلغن الثالثین فأكبر. ومع ذلك فإن  23-21بالمئة، مقارنة بـ 17تقل عن  29-15العمریة 
على الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان القضاء على التشویھ بأسرع ما یمكن لحمایة الفتیات والسیدات في 

  المستقبل مما یجلبھ من أضرار. 
  

یة الیمنیة من إجراء تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، إال یمنع المنشآت الطب 2001ورغم وجود مرسوم حكومي من 
أن البلد یخلو من قانون جنائي یحظر الممارسة ویعاقب علیھا. وقد احتدم النقاش حول تبني قانون لحظر التشویھ أثناء 

أعضاء  . وخلص2014إلى ینایر/كانون الثاني  2013أشھر من مارس/آذار  10مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر 
المؤتمر إلى ضرورة وقوع ممارسي التشویھ تحت طائلة عقوبات جنائیة. واعتبر نشطاء حقوق المرأة الذین اشتغلوا 

على القضیة طوال عقود أن ھذا االعتراف واإلدانة لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة ھو تطور فارق في الكفاح ضد 
دیم مشروع قانون لحقوق الطفل، من شأنھ تجریم التشویھ ومعاقبة ، تم تق2014تلك الممارسة. وفي أبریل/نیسان 

مخالفي القانون بالسجن والغرامة، للمراجعة الوزاریة. وكان مشروع القانون منظوراً أمام مجلس الوزراء حتى 
  توقیت كتابة ھذا التقریر. 

  
فاً واضحاً للتشویھ، وینص صراحة على وینبغي للقانون الذي یحظر تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة أن یقدم تعری

حظره، ویفرض العقوبات الجنائیة المناسبة على من یتولون إجراءه. كما أن على القانون توفیر حق الوصول إلى 
  الدعم الطبي والنفسي لضحایا التشویھ، وإنشاء آلیة لرصد التقدم الحادث في جھود القضاء علیھ. 

  
كومة بتجریم ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، حیث أن خبرة جھود ومع كل ھذا فلن یكفي أن تقوم الح

القضاء على التشویھ في أنحاء العالم تبین أن خطط التحرك الفعالة تحتاج إلى تغییر المواقف العامة بجانب القانون. إن 
من التحول إلى عضو كامل  األسر تعرض بناتھا للبتر ألنھا تعتبره التصرف المسؤول اجتماعیاً ـ تعتبره جزءاً 

العضویة في المجتمع. وھم یخشون  أن الفتاة التي لم تتعرض للبتر ستمارس الجنس قبل الزواج، أو ستعتبر غیر 
طاھرة وغیر قابلة للزواج. وللتصدي لبواعث القلق ھذه، یتعین على السلطات الیمنیة واألفراد من ذوي النفوذ في 

نیین والمشتغلین بالرعایة الصحیة والمعلمین وقادة المجتمعات المحلیة وغیرھم ـ أن المجتمع الیمني ـ القادة الدی
یتعاونوا مع المجتمعات الممارسة للتشویھ في الوقت الحاضر بغرض إتاحة معلومات دقیقة للجمیع عن مضاره. كما 

والنفسیة التي یفرضھا علیھن  یجب أن یكون ھناك فھم وإدراك شعبي أكبر لحقوق السیدات والفتیات، والتكلفة الصحیة
  التشویھ. 

  
وثمة التزام یقع على عاتق الحكومة الیمنیة بالقضاء على التشویھ في جمیع أنحاء البالد. وھو ھدف قابل للتحقیق من 

خالل تركیبة من القوانین الجدیدة التي یتم إنفاذھا على الوجھ الصحیح، وحمالت التوعیة العامة طویلة المدى التي 
  دف قطاعات متباینة من المجتمع المدني. تستھ
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  أهم التوصيات
 

  إلى البرلمان اليمني

القیام على نحو عاجل بتمریر تشریعات تحظر تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة لألطفال والسیدات  •
 الراشدات على غیر رضى منھن، باستخدام تعریف للتشویھ متفق مع تعریف منظمة الصحة العالمیة. 

د إجراء حمالت مستدامة وواسعة النطاق ضد التشویھ، تنطوي على رفع الوعي الشعبي والتناقش حول تأیی •
 مضار ھذه الممارسة. 

  

  إلى حكومة اليمن

إنشاء إطار متین للتشریعات والسیاسات، وخطة استراتیجیة طویلة المدى تضم كافة الوزارات واألجھزة  •
األعضاء التناسلیة األنثویة، وأن تلتمس تأیید منظمات المجتمع الحكومیة المعنیة بھدف القضاء على تشویھ 

المدني. وینبغي لإلطار والخطة أن یشتمال على إجراءات لجمع البیانات واستراتیجیة تواصلیة لرفع الوعي 
العام، وخدمات طبیة واجتماعیة للفتیات والسیدات، وآلیات وقائیة، وخدمات لحمایة الفتیات المعرضات 

 لتفعیل ھذه التوصیات  ینبغي علیھا: للخطر. و

o  إنشاء لجنة وزاریة استشاریة بشأن التشویھ لضمان تنسیق جھود القضاء على التشویھ فیما بین
 الوزارات، وأن تشجع التعاون بین األجھزة الحكومیة والمجتمع المدني. 

o طراف المجتمع دعوة القادة الدینیین والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم وغیرھا من أ
 المدني إلى االنضمام لجھود مكافحة التشویھ. 

  

  إلى وزارة الصحة العامة والسكان

 الذي یحظر ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في المنشآت الطبیة. 2001تنفیذ مرسوم  •

تقاریر دوریة االحتفاظ بسجالت شاملة للوفیات وغیرھا من اآلثار الضارة المتعلقة بالتشویھ، وأن تصدر  •
 وعامة بشأن تلك المعلومات. 

  

  إلى وزارة األوقاف واإلرشاد

تشجیع القادة الدینیین على االلتقاء بالمنظمات غیر الحكومیة المحلیة للتناقش في اآلثار الضارة لتشویھ  •
 ارسة. األعضاء التناسلیة األنثویة، وأن تشجع األسر في مناطق االنتشار الواسع على التخلي عن تلك المم
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  إلى وزارة التربية والتعليم

إدراج معلومات مناسبة للفئات العمریة المستھدفة في مناھج الفتیات والصبیة بشأن تشویھ األعضاء التناسلیة  •
 األنثویة في مناطق االنتشار الواسع. 

  

  إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التناسلیة األنثویة في مناھج التعلیم الطبي والمقررات إدراج توجیھات مناسبة متعلقة بتشویھ األعضاء  •
  التدریبیة.
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  منهجية البحث
  

یستند ھذا التقریر إلى أبحاث میدانیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش في محافظات صنعاء وحضرموت والحدیدة 
یة وأكادیمیون . وتفید منظمات غیر حكوم2014والمھرة وما حولھا في الیمن من أبریل/نیسان إلى أغسطس/آب 

  ووكاالت دولیة تعمل في مجال تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في الیمن بإجراء العملیة في أماكن أخرى من البالد. 
  

سیدة سبق لھن الخضوع للتشویھ، واثنین من أقارب  22قامت باحثة من ھیومن رایتس ووتش بإجراء مقابالت مع 
یھ. وقد توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى من أجریت معھم المقابالت الضحایا، وخمس ممارسات لعملیة التشو

بمعونة األفرع المحلیة التحاد نساء الیمن في حضرموت والحدیدة والمھرة. وأجرت ھیومن رایتس ووتش مقابالت 
من مسؤولي الحكومة من وزارة األوقاف واإلرشاد، ووزارة الصحة العامة والسكان، ومع ممثلین للمجلس  14مع 

من العاملین في الحقل الطبي،  14األعلى لألمومة والطفولة، والمجلس األعلى للقضاء، واللجنة الوطنیة للمرأة، ومع 
من قادة المجتمعات المحلیة  3من العاملین بمنظمات غیر حكومیة والنشطاء، و 8واثنین من أساتذة كلیات الطب، و

  في الیمن.  من مسؤولي األمم المتحدة، 4والدعاة اإلسالمیین، و
  

  وأجرت ھیومن رایتس ووتش جمیع المقابالت بالعربیة، أو بخلیط من العربیة واإلنجلیزیة. 
  

وتمت معظم المقابالت في مقار اتحاد نساء الیمن في المكال والحدیدة والمھرة وصنعاء، وفي مكاتب حكومیة وعیادات 
  العاملین بالقطاع الصحي، وداخل منشآت طبیة. 

  
غییر األسماء وحجب غیرھا من التفاصیل المحوریة الخاصة بضحایا التشویھ، والخاصة بممارسات وقد قمنا بت

التشویھ وبعض العاملین بالحقل الطبي بغیة حمایة ھویاتھم. وكانت جمیع المقابالت طوعیة، وتم إبالغ المشاركین فیھا 
بأن بوسعھم إیقاف المقابلة في أي وقت أو بالغرض من المقابلة وكیفیة توثیق ونقل ما سیدلون بھ من معلومات، و

رفض الرد على أسئلة محددة من بین األسئلة المطروحة. وقد أبدى جمیع المشاركین موافقتھم الشفھیة على إجراء 
  المقابالت معھم، ولم یتلق أي منھم أي تعویض لقاء المقابلة. 

  
قاریر حكومیة یمنیة تتعلق بالتشویھ، وتقاریر كما راجعت ھیومن رایتس ووتش طیفاً من المواد العامة، تشمل ت

منظمات غیر حكومیة محلیة، وكذلك تقاریر األمم المتحدة، باإلضافة إلى تصریحات رسمیة وتقاریر إعالمیة. 
  وتمكنت ھیومن رایتس ووتش أیضاً من مراجعة تقریر أممي داخلي معني بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة. 

  
كتبت ھیومن رایتس ووتش إلى وزارة الخارجیة موجھةً قائمة من األسئلة إلى  2014الثاني وفي نوفمبر/تشرین 

وزارات الصحة والداخلیة واألوقاف والتعلیم والتعلیم العالي. ورغم عدد من طلبات المتابعة فإن ھیومن رایتس ووتش 
م نشر أیة ردود تتلقاھا ھیومن رایتس لم تتلق أي رد من الحكومة الیمنیة حتى تاریخ طباعة ھذا التقریر. وسوف یت

  . www.hrw.orgووتش من الحكومة الیمنیة على صفحة الیمن بموقع ھیومن رایتس ووتش اإللكتروني: 
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  نبذة عن المصطلحات
تستخدم مصطلحات "تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة" و"التشویھ" و"البتر" طوال ھذا التقریر، ویحبذ الكثیر من 

الحقوقیة والمناصرون الصحیون التشدید على العواقب البدنیة والعاطفیة والنفسیة المرتبطة بالعملیة، والتي  المنظمات
غیر أن التقریر یشیر أحیاناً إلى "ختان  1ھي أشد قسوة من تلك المرتبطة بـ"الختان" الذي یخضع لھ الصبیة والرجال.

  لتناسلیة األنثویة في اللغة العربیة. اإلناث" بما أنھ صیغة اإلشارة إلى تشویھ األعضاء ا
  

وتستخدم في ھذا التقریر كلمة "قابلة" للداللة على الممارسة الطبیة المرخصة، بینما تستخدم عبارة "ممارسة تقلیدیة 
للتشویھ" لإلشارة إلى السیدات المعروفات في الیمن بصفة "الدایة" (مساعدة الوالدة التقلیدیة غیر المرخصة) 

  (التي تقوم بثقب األذن)، وكل منھما تمارس تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة.  و"الخشفة"
    

                                                           
1 Population Reference Bureau, “Female Genital Mutilation/Cutting: Data and Trends,” December 2008, 

http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf  2)، ص.2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في. 
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قصة واحدة من الضحايا

سنة، سیدة قویة الشخصیة وصریحة، وقد قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا أرادت التحدث عن  33 ھالة،
  لي عن تلك الممارسة: عواقب التشویھ الذي وقع علیھا بأمل أن تعمل قصتھا على دفع البعض للتخ

  
والداي من غیر المتعلمین، فأبي عامل وأمي لم تتعلم قط وتكتفي بإدارة شؤون المنزل. لكن الحظ حالفني 

أنا وشقیقاتي الثالث حیث كان أداؤنا الدراسي جیداً فاجتھدنا، ووصلنا جمیعاً إلى الحصول على شھادة 
  جامعیة. 

  
اً مختتنات. وقد تم ختاني في غضون األسبوع األول من والدتي، وأسرتي تقلیدیة ـ فأنا وشقیقاتي جمیع

وأخبرتني أمي بما حدث. جاءت إلى منزلنا سیدة نسمیھا "المزینة" [مصطلح شائع لوصف ممارسات 
التشویھ ومعناه الحرفي "المصففة"] وأمرتھا جدتي بأال تجري عملیة ختان من النوع األول كما حدث مع 

فأزالت السیدة كل شيء. وال أدري لماذا أصرت على … الثالث [أقسى األنواع] شقیقاتي، بل من النوع
ھذا معي، فأنا لست الشقیقة الكبرى حتى. ولست متأكدة من نوع النصل الذي استخدمتھ المزینة لكن [أمي 

  قالت إنھا] لم تستخدم أي مخدر وال قامت بتعقیم األداة. 
  

كحل على موضع الجرح المتصاص الدماء. ال یوجد مستشفى بعد إجراء الختان، وضعت جدتي القطن وال
قریب من منزلنا، ولو كان أي خطأ قد حدث فلست واثقة من بقائي على قید الحیاة الیوم. واآلن وقد صرت 

  امرأة أشعر بأنني قبیحة، بسبب الندبة. 
  

فریضة دینیة ولم أستفد تقول أسرتي إننا نحتاج للختان حتى یحمینا من "سوء السلوك"، لكنني ال أعتبره 
  منھ شیئاً. بل إنني عانیت منذ ذلك الیوم آثاراً مختلفة، ومنھا االلتھابات طوال حیاتي. 

  
وعند زواجي حاولنا ممارسة الجماع طوال أسبوع، لكن الدماء كانت تنزف في كل مرة. وأخیراً ذھبنا إلى 

بـ"االلتصاق التلقائي". وقال إنني بحاجة إلى  الطبیب، الذي قال إن الجلد التأم بعد الختان وسبب ما یسمى
جراحة لفتحھ حتى أتمكن من إتمام الجماع مع زوجي. فرفض زوجي وقال: "أنا الذي سیفتحھا وال أحد 

  سواي". وال یمكنني أن أصف لك مقدار األلم حین فعل. 
  

زواجي عجزت عن حمل وأكثر آثار الختان إثارة لألسى ھو أنني وطوال السنوات الثماني األخیرة منذ 
 2طفل. لست متأكدة من عالقة األمر بعقمي، لكنني أشعر بوجود عالقة.

  
  

    

                                                           
 .2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم محمد، الحدیدة،  2
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.I وفي اليمن 
ً
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عالميا

  

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
ى ألغراض غیر طبیة، فیؤثر ینطوي تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة على إزالة األعضاء التناسلیة الخارجیة لألنث

  3على أداء الوظائف الطبیعیة للجسم بدون فائدة طبیة معلومة.
  

  تصنيفات منظمة الصحة العالمية
  وھناك أربعة أنواع من التشویھ، بحسب تصنیف منظمة الصحة العالمیة وغیرھا من ھیئات األمم المتحدة: 

بظر و/أو قلفة البظر. وھذا النوع المعروف باستئصال ینطوي النوع األول على اإلزالة الكلیة أو الجزئیة لل •
البظر ھو أكثر األنواع شیوعاً في كردستان العراق، وینقسم إلى نوعین فرعیین. في النوع األول (أ) تتم 

 إزالة قلفة البظر، وفي النوع األول (ب) یزال البظر مع قلفتھ. 

ى اإلزالة الكلیة أو الجزئیة للبظر والشفرین وینطوي النوع الثاني، األشد جوراً من النوع األول، عل •
 الصغیرین، ویمكن إجراؤه مع استئصال الشفرین الكبیرین أو بدونھ، ویعرف بالبتر. 

أما النوع الثالث فھو أقسى أنواع التشویھ، ویعرف بالتبتیك أو الختان الفرعوني في الیمن وبلدان أخرى،  •
إیجاد انسداد عن طریق قطع الشفرین الصغیرین و/أو  وینطوي التبتیك على تضییق لفتحة المھبل مع

 الكبیرین وخیاطتھما، مع استئصال البظر أو بدونھ. 

ویشمل النوع الرابع من تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة جمیع العملیات الضارة باألعضاء التناسلیة  •
 4لألنثى، بما فیھا الوخز والثقب والشق والكحت والكي.

  

  في اليمن أنواع التشويه

بالمئة من العملیات  83أكثر أنواع تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة شیوعاً في الیمن ھو الثاني، الذي یشكل نحو 
وقد  6كما تم التعرف على النوع الثالث في المناطق المتاخمة لعمان وفي العائالت ذات األصول الصومالیة. 5المجراة.

                                                           
3 World Health Organization, Female Genital Mutilation, Fact Sheet No. 241, May 2008, 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/  2014یونیو/حزیران  5(تمت الزیارة في.( 
opulation Reference Bureau, “Female Genital P. 2007قامت منظمة الصحة العالمیة بتصنیف األنواع األربعة للتشویھ في  4

Mutilation/Cutting,” http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf, p. 2. World Health Organization, “Eliminating Female 
Genital Mutilation: An Interagency Statement,” 2008, 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf   2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في.(  
Qaderi, Husnia. “Situation Analysis on Female Genital -Al. 2013تقریر أممي داخلي عن التشویھ في الیمن،  5

Mutilation/Cutting (FGM) in Yemen,” June 2008, p. 4. Human Rights Watch interview with Dr. Arwa al-Rabi’i, 
gynecologist, Sanaa, April 2, 2014. Dr. Nagiba Abdulghani al-Shawafi, Deputy Minister for Population Sector in 

the MoPHP, Sanaa, April 10, 2014. 
6 Human  Yemen,” June 2008, p. 4.Analysis on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) in  Qaderi, Husnia. “Situation-Al

Rights Watch interview with Dr. Arwa al-Rabi’i, gynecologist, Sanaa, April 2, 2014. 
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االجتماعي الخیریة التابعة لحزب اإلصالح أن النوع األول یجرى في عدن وجدت دراسة أجرتھا جمعیة اإلصالح 
 7وحدھا.

  
وقالت الممارسات الخمس اللواتي أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش المقابالت إنھن جمیعاً تقمن بإجراء النوع 

  8األول، عدا واحدة تجري الثاني أیضاً.
  

تكمید (الضغط) وتجرى لألعضاء التناسلیة األنثویة في بعض وھناك ممارسة أخرى في الیمن تعرف محلیاً باسم ال
المناطق، وھي تتخذ أشكاالً مختلفة. في بعض المناطق، في الیوم الرابع من مولد الرضیعة، تقوم أمھا أو واحدة من 

ة یوضع نساء العائلة األكبر سناً بإعداد كمادة تستخدم على األعضاء التناسلیة، وھي عبارة عن لفافة قطنیة ناعم
بداخلھا الملح أو الرمل الساخن، مع الزیت وبعض األعشاب. تقوم األم بتسخین الكمادة وتضعھا مراراً على األعضاء 
التناسلیة للرضیعة لمدة ساعة، ویتكرر ھذا لما بین أربعین یوماً وأربعة أشھر. ویقصد بالعملیة أن تؤثر في األطراف 

وتلجأ مناطق أخرى إلى استخدام مواد مختلفة لتحقیق نفس األثر ـ فعلى سبیل  9العصبیة بحیث تقلل االستثارة الجنسیة.
المثال قالت سیدة في المھرة إن بعض األشخاص وسط مجتمعھا المحلي یدلكون البظر ببصلة "بغرض تحقیق الطھارة 

  10أو النظافة".
  

  االنتشار العالمي

 15ت الصغیرات، من سن الرضاعة وحتى المراھقة في سن عادة ما یجرى تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة للفتیا
عاماً. وفي بعض األحیان یتم إجراؤه لسیدات بالغات. ومن الصعب الحصول على معلومات دقیقة عن التشویھ، لكن 

ملیون فتاة وسیدة حول العالم تعرضن لنوع من أنواع تلك  140و 100منظمة الصحة العالمیة تقول إن ما بین 
ملیون فتاة دون الخامسة  3وتقدر وكالة األمم المتحدة المعنیة بالطفولة، أو الیونیسیف، أن ھناك نحو  11الممارسة.

 12ملیون فتاة دون الخامسة عشرة معرضات لھذا الخطر. 30عشرة تخضعن للتشویھ سنویاً، بینما تظل أكثر من 
ویغطي  13شویھ األعضاء التناسلیة سنویاً.ملیون فتاة في أفریقیا وحدھا لت 3وترجح احتمالیة تعرض ما یزید على 

   14بالمئة من مجمل العملیات على مستوى العالم. 85النوعان األول والثاني ما یقرب من 
  

بلداً في أفریقیا والشرق األوسط.  29وبحسب الیونیسیف، یمارس تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في ما ال یقل عن 
أما في الشرق األوسط وشمال أفریقیا  15یقي لھا في منطقتي الساحل والقرن األفریقي.وتبلغ الممارسة أوسع انتشار أفر

التي تعد بیانات، تتم أغلبیة عملیات التشویھ قبل وصول  29فھي واسعة االنتشار في مصر. وفي نصف البلدان الـ

                                                           
7 Quarter, from  rdHoddeidah, Aden & Almahrah Governorates: 3-CSSW, “Progress Report of Abandonment of FGM in Al

1/10/09-31/12/09,” December 31, 2014 , p. 3.  
 . 2014یونیو/حزیران  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسماء، قابلة وممارسة للتشویھ، المكال،  8
9 Qaderi, Husnia. “Situation Analysis on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) in Yemen,” June 2008, p. 4.-Al  
 . 2014أغسطس/آب  15المھرة،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم أسامة، 10
11 wallchart.pdf, p.2.-Population Reference Bureau, “Female Genital Mutilation/Cutting,” http://www.prb.org/pdf08/fgm  
 المصدر السابق. 12
 المصدر السابق. 13
14 : The Facts,” Program for Applied Technology in Health (PATH), “Female Genital Mutilation

undated,http://www.path.org/files/FGM-The-Facts.htm   2104نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 
15 World Health Organization, “Eliminating Female Genital Mutilation,” 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p. 4.  
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 14و 5تم للفتیات بین سن الفتیات إلى سن الخامسة، أما في النصف اآلخر من تلك البلدان فإن عملیات التشویھ ت
وقد تم اإلبالغ عن الممارسة في الشرق األوسط أیضاً في عمان واألردن وكردستان العراق وفلسطین  16سنة.

 18وثمة اعتقاد بممارسة التشویھ في بعض أجزاء آسیا، وخاصة في بعض مجتمعات مالیزیا وإندونیسیا. 17والیمن.
 19لتشویھ في مجتمعات المھاجرین في أمریكا الشمالیة وأوروبا وأسترالیا.وفي بقیة مناطق العالم، توجد تقاریر عن ا

وقد وجدت دراسة، أجرتھا في انجلترا وویلز مؤسسة أبحاث وتنمیة صحة المرأة (فوروارد) أن ما یقرب من النصف 
خضوعھن فتاة وسیدة في المملكة المتحدة، ومعظمھن من المھاجرین، إما خضعن للعملیة أو یحتمل  24012ضمن 

   20لھا.
  

  االنتشار في اليمن

الدیموغرافي والصحي استقصاًء ممثالً على المستوى الوطني، أجرتھ وزارة الصحة العامة والسكان  2013یعد مسح 
سنة قد خضعن لشكل من  49-15بالمئة من جمیع السیدات في الفئة العمریة  19أسرة. ووجد المسح أن  19517على 

   22مسوح سابقة معدالت انتشار وطنیة مماثلة. كما وجدت 21أشكال الختان.
  

- ویتباین انتشار الممارسة على حسب مستوى تعلیم المرأة، مما یوحي بأن االنتشار مرتبط أیضاً بالمستوى االجتماعي
بالمئة من  18بالمئة من السیدات المحرومات من التعلیم، و 22االقتصادي للوالدین. ففي المسح األخیر قرر أكثر من 

كما  23بالمئة من الحاصالت على تعلیم ثانوي فأعلى، أنھن خضعن للختان. 11حاصالت على التعلیم األساسي، وال
شوھد ھذا التباین أیضاً في المسوح السابقة. وقالت جمیع الضحایا اللواتي أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش 

تعلیم أو على التعلیم االبتدائي فقط. ووجدت  المقابالت إن آباءھن حصلوا على تعلیم محدود، ولم تحصل أمھاتھن على
المسوح السابقة أیضاً أن األمھات اللواتي لدیھن أطفال أكثر یرجح معھن احتمال تعریض ابنة واحدة على األقل 

   25كما بینت المسوح وجود عالقة بین مستوى التعلیم والمعرفة بھذه الممارسة أیضاً. 24للختان.
  

                                                           
16 United Nation’s Children’s Fund, “Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and Exploration of the 

http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf, July 2013, Dynamics of Change,”   یونیو/حزیران  3(تمت الزیارة في
2014 .(  

17 new -“Progress in Sexual and Reproductive Health Research: Female genital mutilationganization, World Health Or
knowledge spurs optimism,” vol. 72, (2006), p. 2.  

18 ew n-“Progress in Sexual and Reproductive Health Research: Female genital mutilationWorld Health Organization, 
knowledge spurs optimism,” vol. 72, (2006), p. 3.  

19 World Health Organization, Female Genital Mutilation, Fact Sheet No. 241, 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/  

20 October l Mutilation in England and Wales,” FORWARD, “A Statistical Study to Estimate the Prevalence of Female Genita
2007, http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/fgm/research,   2014یونیو/حزیران  4(تمت الزیارة في.( 

ي"، ، التقریر األول2013وزارة الصحة العامة والسكان والجھاز المركزي لإلحصاء في الیمن، "المسح الوطني الصحي الدیموغرافي  21
 .28ص. 

بالمئة،  21معدالً قدره  2003بالمئة، ووجد مسح صحة األسرة الیمنیة في  23معدالً قدره  1997وجد المسح الصحي الدیموغرافي لسنة  22
 بالمئة. 15إلى معدل یبلغ  2012وتوصل مسح الیونیسیف الوطني لرصد الحمایة االجتماعیة في 

، التقریر األولي"، 2013مركزي لإلحصاء في الیمن، "المسح الوطني الصحي الدیموغرافي وزارة الصحة العامة والسكان والجھاز ال 23
  .29ص. 

 .166"، ص.2003وزارة الصحة العامة، "مسح صحة األسرة الیمنیة  24
 .166-165المصدر السابق، ص.  25
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 2003اتجاه نحو تناقص شیوع التشویھ لدى السیدات األصغر سناً، فوجد مسح وقد بینت مسوح عدیدة وجود 
 23- 21تعرضن للتشویھ، مقارنة بـ 29-15بالمئة من السیدات في الفئة العمریة  17الدیموغرافي الصحي أن أقل من 

والفتیات دون  بالمئة من السیدات 19أن  2012فأكبر. ووجد مسح للیونیسیف من سنة  30بالمئة من سیدات الفئة 
  26بالمئة في من بلغن العشرین أو تجاوزنھا. 25-23العشرین مختتنات، بینما ترتفع النسبة إلى 

 
  

انتشار ختان اإلناث حسب المرحلة العمریة والحالة الشخصیة ومستوى 
  2013 التعلیم، الیمن

نسبة السیدات   السن
  المختتنات

  عدد السیدات في العینة

15-19  16,4%  6342  
20 -24  16,8%  5197  
25-29  16,4%  4634  
30 -34  20,5%  3225  
35-39  23,1%  2761  
40-44  22,1%  1807  
45 -49  22,8%  1468  

  
  الحالة الشخصیة

  8870  %16,3  لم تتزوج قط
  16564  %19,7  سبق لھا الزواج

  
  مستوى التعلیم

  10705  %22,5  حرمت من التعلیم
  9339  %18,0  تعلیم أساسي
  3767  %11,3  تعلیم ثانوي
  1623  %11,9  تعلیم أعلى

المصدر: وزارة الصحة العامة والسكان، "المسح الوطني الدیموغرافي والصحي 
  .39، ص.2014"، مایو/أیار 2013

 
 
 
  

                                                           
26 UNICEF National Social Protection Monitoring Survey 2012  
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  التوزيع الجغرافي

ئة بالم 1تبایناً واسعاً في االنتشار بین مختلف المحافظات، من أقل من  2013أظھر المسح الدیموغرافي الصحي لسنة 
بالمئة في محافظة حضرموت  80في محافظات البیضاء، والجوف، وشبوة، وصنعاء، والمحویت، والضالع، إلى 

  27بالمئة في محافظة المھرة. 85و
 
  

 2013انتشار ختان اإلناث على حسب المحافظة ومحل اإلقامة، اليمن 

نسبة السیدات   المحافظة
  المختتنات

  عدد السیدات في العینة

  95  %84,7  المھرة
  1427  %79,9  حضرموت

  3261  %62,3  الحدیدة
  520  %21,5  ریمة
  921  %14,5  عدن
  1670  %13,5  ذمار
  3512  %13,2  تعز

  1374  %7,7  حجة
  183  %7,3  مأرب

  2739  %6,2  إب
  551  %5,1  أبین

  2487  %4,8  مدینة صنعاء
  678  %3,9  لحج

  823  %3,0  صعدة
  852  %1,4  عمران
  1265  %0,8  صنعاء

  528  %0,6  شبوة
  641  %0,5  الضالع
  181  %0,4  الجوف

  623  %0,3  المحویت
  1101  %0,0  البیضاء

                                                           
، التقریر األولي"، 2013السكان والجھاز المركزي لإلحصاء في الیمن، "المسح الوطني الصحي الدیموغرافي وزارة الصحة العامة و 27

 .40ص. 
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  محل اإلقامة
  8619  %17,1  حضري

  16815  %19,2  ریفي
المصدر: وزارة الصحة العامة والسكان، "المسح الوطني الدیموغرافي 

  .39، ص.2014"، مایو/أیار 2013والصحي 
  

لقادري، الرئیسة السابقة لمركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمیة بجامعة وقد قالت الدكتورة حسنیة ا
كشفت عن أنھ في أعقاب مرسوم بحظر  2004صنعاء، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا شاركت في دراسة عام 

مجاورة إلجراء ممارسة التشویھ في المنشآت الطبیة، بدأ العدید من السیدات في أخذ بناتھن إلى سلطنة عمان ال
وقالت واحدة من الضحایا في المھرة لـ  28العملیة. وقد دأبت األسر في عمان على طلب النوع الثالث من التشویھ.

ھیومن رایتس ووتش إنھا شھدت العملیة تتم علناً في عمان تحت إشراف طبي من أطباء مدربین من الرجال 
ن، بحسب خبرتھا الشخصیة، فإن اإلجراء المعتاد ھو أن تسأل والسیدات. وقالت إنھ بعد والدة رضیعة أنثى في عما

الممرضة األم إن كانت ترغب في تشویھ ابنتھا، وإذا وافقت األم فإن العملیة تتم في یوم الوالدة نفسھ أو في الیوم 
  29التالي. وقد اختارت بعض سیدات المھرة أن تلدن في عمان حتى یتم إجراء التشویھ ھناك.

  
إلى أن احتمال تعرض سیدات المناطق الریفیة للتشویھ یزید قلیالً  2013الدیموغرافي الصحي لسنة ویشیر المسح 

بالمئة). وقالت أحالم صوفان، محللة الدور االجتماعي العاملة  17بالمئة في مقابل  19عن سیدات المناطق الحضریة (
العمل على تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في مع صندوق األمم المتحدة للسكان، وھو الھیئة األممیة الرائدة في 

  تبعث على القلق: 2013الیمن، قالت إن نتائج مسح 
  

تاریخیاً، كنا ننظر إلى التشویھ كمشكلة ساحلیة، إال أن ھذا المسح أظھر امتداد الممارسة إلى 
یثیر أشد  الجبال في مناطق مثل تعز وإب. لم نر التشویھ یمارس ھناك من قبل، ولذا فھو تطور

   30القلق.
  

وفي السنوات األخیرة ھاجر كثیر من الیمنیین من أرجاء البالد لالستقرار في العاصمة صنعاء، ویبدو أن بعضھم قد 
جلب معھ ھذه الممارسة، فقامت عائالت من مناطق االنتشار الواسع بمفاتحة أطباء بعیادات خاصة في صنعاء، 

  31طالبین منھم إجراء العملیة.
  

ت ذكرى النقیب، من اللجنة الوطنیة للمرأة، لـ ھیومن رایتس ووتش واقعة شھدتھا في عیادة خاصة في وقد رو
2011 :  

  

                                                           
، مقابلة 2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب جامعة صنعاء، صنعاء،  28

 . 2014أغسطس/آب  14شفى الغیداء، المھرة، ھیومن رایتس ووتش مع مھا، قابلة، مست
 15. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم أسامة، المھرة، 2014أغسطس/آب  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم فؤاد، المھرة،  29

 . 2014أغسطس/آب  16. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود، رجل من أھل المنطقة، المھرة، 2014أغسطس/آب 
أبریل/نیسان  2ھیومن رایتس ووتش مع أحالم صوفان، محللة النوع االجتماعي في صندوق األمم المتحدة للسكان، صنعاء،  مقابلة 30

2014 . 
 . 2014أبریل/نیسان  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع د. أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، صنعاء،  31
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كنت أجلس بغرفة االنتظار في عیادة خاصة مع ابنتي ذات العامین، التي كانت مریضة، عندما 
"نعم، أدخلي سكرتیر العیادة إن كانت العیادة تجري الختان. فرد السكرتیر:  وسألتدخلت سیدة 

ابنك"، فردت السیدة بأن اإلجراء البنتھا. فقال السكرتیر إن ھذا أیضاً ممكن وعلیھا أن تحضر 
الطفلة. وفور مغادرة السیدة، ذھبت إلیھ وسألتھ إن كانت العیادة تجري ختان اإلناث كثیراً. فقال: 

وزارة الصحة التي  "إننا نجریھ لألشخاص القادمین من حضرموت والمھرة". فأخبرتھ بتعلیمات
  32تحظر الممارسة في المنشآت الحكومیة، فكان رده ھو أنھم لو تقیدوا بتلك التعلیمات ألفلسوا.

  

  أسباب التشويه عالمياً 
تتم ممارسة التشویھ للعدید من األسباب االجتماعیة والثقافیة المختلفة، ویشیر الكثیرون من ممارسیھ إلى تجذره في 

ثھ من جیل إلى جیل. وتوحي األبحاث بوجود ارتباط وثیق بین األصل العرقي وتشویھ األعضاء ثقافتھم المحلیة وتوار
فقد یعمل التشویھ بمثابة مؤشر على الھویة الثقافیة، مما یؤدي إلى إیجاد حافز قوي الستمرار  33التناسلیة األنثویة.

   34الممارسة، خاصة إذا شعر المجتمع بالتعرض للضغط أو التھدید.
  

عوامل ثقافیة أخرى من انعدام المساواة بین الجنسین داخل المجتمع الذي ینظر إلى المرأة باعتبارھا مستودع  وتنبع
شرف العائلة. وفي تلك المواقف قد ینشأ اعتقاد بضرورة التحكم في الرغبات الجنسیة للفتیات منذ وقت مبكر للحفاظ 

تمعات أخرى تعتبر الممارسة ضروریة لضمان الوفاء على عذریتھن ومنع التصرفات المغایرة لألخالق. وفي مج
  الزوجي ومنع السلوك الجنسي الذي یعتبر منحرفاً. 

  
وفي بعض األماكن یتم تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة أیضاً ألسباب صحیة وتجمیلیة، فقد یظن الناس أن األعضاء 

ظیفة. وربما یؤدي ھذا االعتقاد إلى تقلیل فرص الفتاة في التناسلیة األنثویة قذرة، فتعتبر الفتاة غیر المشوھة غیر ن
الزواج إذا لم تتعرض للتشویھ. كما یعتبر التشویھ أیضاً من عوامل جاذبیة الفتیات. وفي شمال السودان على سبیل 

  35المثال یوجد اعتقاد بأن التبتیك یكفل المالسة، التي تعتبر من عالمات الجمال.
  

اعتقاد بوجود رابط بین التشویھ واإلیمان الدیني. وال یختص التشویھ بأیة دیانة بعینھا ـ فھو  وفي مجتمعات عدیدة ینشأ
یتم في مجتمعات تدین باإلسالم والمسیحیة والیھودیة، وكذلك وسط المؤمنین بالدیانات التقلیدیة. لكن لعل األھم ھو أن 

ال یمارس تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في ف 36أغلبیة المسلمین والمسیحیین والیھود ال یمارسون التشویھ.
  37السعودیة وباكستان ومعظم البلدان األخرى التي تدین أغلبیتھا باإلسالم.

  
وترتبط فكرة افتقار الفتیات غیر المشوھات للنظافة، على نحو وثیق، بالمعتقدات المجتمعیة عن خطورة الشھوة 

الل األدبیات الدینیة. ویقول الدكتور سامي الذیب أبو ساحلیة، باحث الجنسیة األنثویة، وھو ما یمكن إدامتھ من خ
الشریعة اإلسالمیة الذي كتب مطوالً عن التشویھ األنثوي والذكوري، إن "الوقوع في الحرام" ھو األكثر شیوعاً بین 

تشھد باألستاذ الدكتور عبد التبریرات التي یقدمھا مؤیدو التشویھ األنثوي. وفي كتابھ، "الختان باسم یھوه أو هللا"، یس
                                                           

 . 2014أبریل  20یر التنمیة، اللجنة الوطنیة للمرأة، صنعاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ذكرى النقیب، ممثلة مد 32
33 “Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting,” 2005, UNICEF, Innocenti Research Center, 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf  2014تشرین الثاني نوفمبر/ 5(تمت الزیارة في .( 
34 World Health Organization, “Eliminating Female Genital Mutilation,” 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p.6.  
 المصدر السابق.  35
 .60المصدر السابق، ص.  36
37 vol. 12, no. 1, (July Pediatrics, hics, “Female Genital Mutilation,” American Academy of Pediatrics, Committee of Bioet

1998), pp. 153-156  
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الرحمن العدوي من جامعة األزھر اإلسالمیة في القاھرة بمصر، الذي یقول إن التشویھ األنثوي یساعد المرأة على أن 
"تلتزم الحیاء والعفة". ویتذرع العدوي بأنھ "في الشرق حیث یسود مناخ حار، یسھل استثارة الفتاة إذا لم تكن مختتنة، 

   38الحیاء ویجعلھا فریسة لغرائزھا الجنسیة، إال من رحم ربي".مما ینزع عنھا 
  

وفي كردستان العراق، صرح المال محمد أمین عبد القسار، كبیر رجال الدین في جرمین وإمام المسجد األكبر في 
 39ت سیئة".كالر، بأن الفتاة تبلغ أسرع في الطقس الحار، ومن ثم فإن ممارسة التشویھ "تتیح للفتاة أال تظھر سلوكیا

كما تقترح نوال السعداوي، نصیرة المرأة الرائدة في مصر، وھي أیضا طبیبة وطبیبة نفسیة، في كتابھا "الوجھ 
المخفي لحواء: المرأة في العالم العربي"، تقترح أن سبب التشویھ في المجتمعات التقلیدیة في الشرق األوسط وشمال 

ذریة. وتقرر أنھ "خلف الختان یكمن االعتقاد بأن الشھوة الجنسیة تقل بإزالة أفریقیا یرجع إلى األھمیة المعلقة على الع
   40أجزاء من األعضاء التناسلیة األنثویة الخارجیة".

  
وال یرد في القرآن نفسھ ذكر لختان اإلناث أو الذكور، رغم أن بعض مدارس الفقھ اإلسالمي وضعت قواعد لختان 

لمثال، وبحسب بعض تفسیرات المدرسة الشافعیة في الفقھ، یعد الختان فرضاً فعلى سبیل ا 41الذكور وتشویھ اإلناث.
ورغم أن تشویھ اإلناث غیر مذكور في القرآن إال أن الحدیث یذكر النبي محمد  42على الذكور واإلناث سواًء بسواء.

فقھاء إلى أن النبي لم وھو یقول المرأة كانت تمارس تشویھ الفتیات: "أخفضي وال تنھكي"، مما یشیر بحسب ھؤالء ال
ویتذرع بعض الفقھاء بأنھ إذا لم یكن النبي قد حرم تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة  43یكن یعارض تشویھ الفتیات.

  44في حیاتھ فإنھم ال یستطیعون تحریمھ اآلن.
  

، فھو لیس فریضة لكن عدداً من دارسي اإلسالم أوضحوا وجھة نظرھم التي ترى أن التشویھ منقطع الصلة باإلسالم
، 2012وفي تقریر نشره صندوق األمم المتحدة للسكان في  45دینیة ویرجع من حیث األصل إلى ممارسات جاھلیة.

طعن الدكتور محمد سلیم العوا، األمین العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمین، في صحة المصادر التي یكثر استعانة 
ساھم رئیس جامعة األزھر األسبق أحمد  2013وفي  46دیث لصالح التشویھ.بعض الدارسین بھا لتفسیر القرآن والح

                                                           
38 , To Mutilate in the Name of Jehovah or Allah: Legitimization of Male and Female CircumcisionDeeb, -Sami A. Abu Sahlieh al

chapter 3, (St. Sulpice: published by the author, July 1994), 
http://www.fgmnetwork.org/authors/samialdeeb/Mutilate/Chapter3.html 2014نوفمبر/تشرین الثاني  11 (تمت الزیارة في.( 

مایو/أیار  31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع المال محمد أمین عبد القسار، كبیر رجال الدین وإمام المسجد األكبر في كالر، كالر،  39
2009. 

40 , (New York: Zed Books, 2007), p. 50.The Hidden Face of Eve: Women in the Arab WorldSaadwai, -Nawal el  
 للشریعة اإلسالمیة مصدران رئیسیان للتفسیر: القرآن أو النص المقدس، والسنة، أو األحادیث المأخوذة عن النبي محمد.  41
 ة مدارس فقھیة: الشافعیة والحنبلیة والحنفیة والمالكیة. یعتنق المسلمون السنة واحدة من أربع 42
مایو/أیار  31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع المال محمد أمین عبد القسار، كبیر رجال الدین وإمام المسجد األكبر في كالر، كالر،  43

 , والحدیث ھو قول أو فعل منسوب للنبي محمد. 2009
مایو/أیار  31 محمد أمین عبد القسار، كبیر رجال الدین وإمام المسجد األكبر في كالر، كالر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع المال 44

 ”,Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam، وانظر أیضاً 2009
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf, pp. 18, 19.  

 ”,Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islamانظر  45
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf; UNICEF, “Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical 

overview and exploration of the dynamics of change,” July 2013, http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf 
(accessed August 14, 2014), p.8; Global Women’s Shura Council, “Female Genital Cutting: Harmful and Un-Islamic,” July 

2010, http://www.wisemuslimwomen.org/pdfs/shura_council_fgc_digest.pdf (accessed August 20, 2014), p.4  
46 Awa, “FGM in the context of Islam,” UNFPA, 2012, -Mohamed Selim al

http://egypt.unfpa.org/Images/Publication/2012_05/d9174a63-2960-459b-9f78-b33ad795445e.pdf  14(تمت الزیارة في 
  ). 2014س/آب أغسط
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وقد نشر ذلك التقریر  47عمر ھاشم، ومفتي الدیار المصریة السابق علي جمعة، في تقریر یتوصل إلى استنتاج مشابھ.
ألزھر، وھي جامعة بالمشاركة بین الیونیسیف والمركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة التابع لجامعة ا

قام محمد وسام  2013مرموقة ومركز من مراكز العلوم اإلسالمیة لدى السنة. عالوة على ھذا، في یونیو/حزیران 
خضر مدیر دار اإلفتاء التابعة لجامعة األزھر (كمركز ألبحاث الشریعة)، وممثل مفتي الدیار المصریة شوقي عبد 

   48الجھود لوقف ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة. الكریم عالم، بالمناداة ببذل المزید من
  

عقد في مصر مؤتمر دولي عن تشویھ اإلناث، برعایة لفیف من أبرز علماء  2006نوفمبر/تشرین الثاني  24وفي 
اإلسالم في أنحاء العالم، فكان من أھم الحضور السلطان عبد القادر محمد حمد من جیبوتي، والسلطان علي مراح 

وصرح الشیخ الراحل محمد سید طنطاوي، شیخ الجامع األزھر، بأن "ختان الفتیات مجرد إرث  49نفري من إثیوبیا.ح
  وصدر في ختام المؤتمر بیان یقول:  50ثقافي في بعض البلدان لیست لھ صلة بتعالیم اإلسالم".

  
اإلسالم التي تحظر  یناشد المؤتمر جمیع المسلمین أن یتوقفوا عن ممارسة ھذه العادة، وفق تعالیم

اإلضرار بأي إنسان... كما یذّكر المؤتمر جمیع المؤسسات التعلیمیة واإلعالمیة بدورھا في أن 
تشرح للناس اآلثار الضارة لتلك العادة بغیة القضاء علیھا... ویدعو المؤتمر المؤسسات القضائیة 

مجتمعات وتبناھا بعض  إلى إصدار قوانین لحظر وتجریم ھذه العادة ... التي ظھرت في عدة
   51المسلمین رغم عدم النص علیھا في القرآن أو السنة.

  
بأن غیاب اإلجماع بین مدارس الفقھ اإلسالمي التقلیدیة  2010وصرح المجلس العالمي لشورى النساء المسلمات في 

رضة لھذه الممارسة، في تفسیر القرآن والحدیث بشأن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، ووفرة الفتاوى المعا
والتناقض بین التشویھ ومعظم المقاصد الستة للشریعة اإلسالمیة، وضعف القیاس على ختان الذكور، تشیر كلھا إلى 

   52خطأ تبریر التشویھ وانعدام مشروعیتھ على أسس دینیة بحتة.
  

ً  12تبنت مصر قانوناً لمنع التشویھ في أعقاب وفاة فتاة عمرھا  2008وفي عام   2007.53في صعید مصر في  عاما
ثم أصدر المجلس األعلى للبحوث اإلسالمیة، التابع لألزھر، بیاناً یفید بأن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة "لیس لھ 

                                                           
47 Hameed Ragab, “Executive Summary: Female Circumcision, Between the Incorrect -Gamal Serour and Ahmed Ragaa Abd El

Use of Science and the Misunderstood Doctrine,” 2013, UNICEF/ International Islamic Center  
for Population Studies & Research, http://www.unicef.org/egypt/Final_English_FGM_summary(1).pdf   14(تمت الزیارة في 

  ).2014أغسطس/آب 
48 , June 23, Egypt IndependentYoum, “Mufti’s deputy reiterates: Female circumcision prohibited by religion,” -Al Masry al

2013, http://www.egyptindependent.com/news/mufti-s-deputy-reiterates-female-circumcision-prohibited-religion  تمت)
  ). 2014أغسطس،آب  14الزیارة في  

49 Islamic,” July 2010, -Global Women’s Shura Council, “Female Genital Cutting: Harmful and Un
http://www.wisemuslimwomen.org/pdfs/shura_council_fgc_digest.pdf  7), ص.2014أغسطس/آب  20(تمت الزیارة في.  

50 Press Services, (Johannesburg), November 29, 2006, -Emad Mekay, “Egypt, Will FGM Fatwa make a difference?,” Inter
http://www.ipsnews.net/2006/11/rights-will-fgm-fatwa-make-a-difference/   2014فمبر/تشرین الثاني نو 5(تمت الزیارة في.(  

51 Azhar University, -FGM, Cairo Conference, al-Women’s UN Report Program and Network (WRURN), Female Genital Mutilation
“Recommendations of the Conference - The Same Value as a Fatwa,”   

http://www.target-human-rights.com/HP-08_fatwa/index.php?p=fatwaAzhar&lang=en&   نوفمبر/تشرین  5(تمت الزیارة في
  ).2014الثاني 

52 Islamic,” July 2010, -Global Women’s Shura Council, “Female Genital Cutting: Harmful and Un
http://www.wisemuslimwomen.org/pdfs/shura_council_fgc_digest.pdf   2014أغسطس/آب  20(تمت الزیارة في .(  

53 .Egypt IndependentYoum, “Mufti’s deputy reiterates,” -Al Masry al 
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ووصفت دار اإلفتاء  54أساس في الشریعة اإلسالمیة أو في أحكامھا الجزئیة، كما أنھ مضر وال یجب ممارستھ".
ووجد التقریر المشترك للیونیسیف واألزھر في  2009.55بأنھ مضر، في بیان علني في التابعة لألزھر التشویھ 

عالوة على ھذا، وبحسب التقریر المشترك، فإن  56أن التشویھ یمثل خطورة على حیاة الفتاة الخاضعة لھ. 2013
 یجوز العبث بھا، ویدحض الممارسة تنتھك المبدأ اإلسالمي الذي یعرف جسم اإلنسان بأنھ صنیعة هللا الكاملة التي ال

من ثم مقبولیة التشویھ كـ"عملیة تجمیلیة". ویشدد التقریر على آیات قرآنیة مختلفة تكفل مبدأ االكتمال والكمال الممیز 
كما شدد محمد وسام خضر، مدیر دار  57لما خلقھ هللا، وھو المبدأ الذي یدفع التقریر بأن التشویھ ینتھكھ بالضرورة.

ة لألزھر وممثل مفتي الدیار المصریة شوقي عبد الكریم عالم، على اإلجماع وسط علماء األزھر على اإلفتاء التابع
أما الدكتور یوسف القرضاوي، رئیس االتحاد العالمي  58اآلثار الصحیة السلبیة لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة.

 2010ینایر/كانون الثاني  12وفي  59رسة".لعلماء المسلمین، فقد أعلن أنھ "في صف المؤیدین لحظر ھذه المما
كما أصدر اتحاد  60من األئمة والعلماء. 33أصدر علماء الدین في موریتانیا فتوى تعارض تشویھ اإلناث وقع علیھا 

، تشدد على المخاطر 2010یونیو/حزیران  16علماء المسلمین في إقلیم كردستان العراق فتوى بشأن التشویھ في 
   61ي تشویھ اإلناث.الصحیة الكامنة ف

  
ومع كل ھذا فإن االعتقاد بأن التشویھ فریضة دینیة یعمل على تعزیز مبررات استمراره في المجتمعات اإلسالمیة 

   62التي یمارس فیھا، ویبرز أھمیة الدور الذي یمكن للقادة الدینیین القیام بھ في إنھاء ھذه الممارسة.
  

  أسباب التشويه في اليمن
ممارسات التقلیدیات للتشویھ ومسؤولو الحكومة ورجال الدین الذین أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش قدم السیدات وال

المقابالت، قدموا تبریرات متباینة لھذه الممارسة، وھي تبریرات یمكن تقسیمھا إلى أربعة فئات رئیسیة: التبریرات 
  رة، والتبریرات التي تدفع بالحاجة إلى منع االنحالل. المستندة إلى التقالید، والمستندة إلى اإلسالم، والمتذرعة بالطھا

                                                           
54 UNICEF, “Fresh progress toward the elimination of female genital mutilation and cutting in Egypt (News note),” July 2, 

2007, http://www.unicef.org/egypt/media_3875.html   2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في.(  
55 Islamic,” July 2010, -Global Women’s Shura Council, “Female Genital Cutting: Harmful and Un

http://www.wisemuslimwomen.org/pdfs/shura_council_fgc_digest.pdf   2014أغسطس/آب  20(تمت الزیارة في.(  
56 7; -Hameed Ragab, “Executive Summary: Female Circumcision,” 2013, pp.6-and Ahmed Ragaa Abd ElGamal Serour 

“Female Circumcision (FGM/C): between the Incorrect Use of Science and the Misunderstood Doctrine,” UNICEF press 
release, October 8, 2013, http://www.unicef.org/egypt/media_8542.html   2014أغسطس/آب  14(تمت الزیارة في.(  

57 UNICEF and International Islamic Center for Population Studies & Research, “Female Circumcision, Between the Incorrect 
Use of Science and the Misunderstood Doctrine (Arabic),” 2013, http://www.unicef.org/egypt/arabic/FGM_FINAL_Book.pdf 

  .15- 13)، ص. 2014أغسطس/ىب  14(تمت الزیارة في 
58 .Egypt IndependentYoum, “Mufti’s deputy reiterates,” -Al Masry al  كما قام عدد یتخطاه الحصر من علماء المسلمین اآلخرین

ي والشیخ شلتوت والشیخ سید سابق والدكتورة سعاد صالح، والعالم الیمني محمد بشجب التشویھ ـ ومنھم العلماء المصریین ابن حجر العسقالن
 UNICEF, “Femaleمیالدیة في األندلس.  978الشوكاني، والجزائري الشیخ أبو بكر الجزائري، ویوسف ابن عبد هللا البر، العالم المولود سنة 

Circumcision, Between the Incorrect Use of Science and the Misunderstood Doctrine (Arabic),” 2013, p. 17.  
59 Islamic,” July 2010, -Global Women’s Shura Council, “Female Genital Cutting: Harmful and Un

http://www.wisemuslimwomen.org/pdfs/shura_council_fgc_digest.pdf   7)، ص.2014أغسطس/آب  20(تمت الزیارة في.  
60 , January 22, 2010, Reutersrent Prieur and Abdoulaye Massalatchi, “W. African Genital Cutters Face Fatwa, Jail,” Lau 60

http://www.reuters.com/article/idUSLDE60L13C   2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .(  
ضاء التناسلیة األنثویة لكنھا لیست حاسمة"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش، "أقلیم كردستان العراق: فتوى إیجابیة عن تشویھ األع 61

  ).2014أغسطس/آب  14(تمت الزیارة في   http://www.hrw.org/ar/news/2010/07/18-0، 2010یولیو/تموز  18
ntiers in Reproductive Health Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi, The Population Council’s Froانظر أیضاً  62

Program, “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam,” 2008, 
http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/FGM_Islam.pdf   2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .(  
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، تذرعت 2001محافظات أجریت معھن مقابالت إلعداد دراسة وزارة الصحة سنة  5سیدة في  2163ومن أصل 
بالمئة بالعادات  35بالمئة بمبررات دینیة، و 57بالمئة منھن بالطھارة والعفة كمبرر للممارسة، واستشھدت  86

   63بالمئة بضرورة صیانة عفاف السیدات والفتیات. 14ووالتقالید، 
  

وقالت الدكتورة أروى الربیعي لـ ھیومن رایتس ووتش إن أھم الدوافع الكامنة خلف الممارسة، بحسب خبرتھا، ھي 
وقالت الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي إنھ بینما تزعم  64الواجب الدیني المفترض وفكرة أنھا تحسن النظافة.

الت كثیرة وجود مبرر دیني، إال أنھا تعتقد في وجود غرض واحد للممارسة، أال وھو قمع الرغبات الجنسیة عائ
   65للفتیات.

  
  وقد أبدت واحدة من الضحایا إحباطھا من التبریر األخیر: 

  
یعتقد البعض أن المرأة غیر المختتنة ستصبح منحلة، لكن ھذا غیر معقول. أعتقد أن سلوك المرأة 

بممارستھا لالختیار وملكة الحكم. وإذا أرادت امرأة أن تمضي في طریق الخطأ فسوف  یتحدد
   66تفعل بغض النظر عن كونھا مختتنة من عدمھ. ستجد سبالً لھذا ولو حبسوھا في غرفة نومھا.

  
الدینیة، وقال حمود علي الساعدي، وكیل وزارة األوقاف واإلرشاد لشؤون اإلرشاد، وھي الوزارة المعنیة بالشؤون 

وقال إن العدید من  67قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن أصل التشویھ ھو المدرسة الفقھیة الشافعیة داخل اإلسالم السني.
فقھاء الشافعیة یعتبرون التشویھ فریضة على السیدات والفتیات. بینما ترى مدارس فقھیة أخرى، مثل الحنفیة 

ا غیر جائزة بالمرة. كما أن طائفة الشیعة الزیدیة، التي تمثل نحو ثلث والمالكیة، إما أن الممارسة اختیاریة أو أنھ
كما قال إن ھذا یفسر ارتفاع انتشار الممارسة في المحافظات ذات األعداد  68سكان الیمن، ال تمارس تشویھ اإلناث.

   69ا یقرب من الصفر.الكبیرة من السكان الشافعیین، بینما یصل انتشارھا في المناطق ذات األغلبیة الزیدیة إلى م
  

  وقد جاء جمیع الضحایا الذین أجرینا معھم المقابالت ألجل ھذا التقریر من مجتمعات تتبع الفقھ الشافعي. 
  

قالت الدكتورة حسنیة القادري إنھا شھدت أئمة في الحدیدة، حیث أغلبیة السكان من الشافعیة، یستخدمون خطبھم لحث 
م مطالبتھم اآلن بالنوع األول أو الثاني، بدال من الثالث كما من قبل. وقالت لـ الناس على إجراء تشویھ اإلناث، رغ

ھیومن رایتس ووتش إنھا أجرت في حضرموت مقابالت مع أزواج وزوجات قالوا إن تشویھ األعضاء التناسلیة 
  األنثویة ھو فریضة دینیة. 

  

                                                           
63 ’s Health, “Female circumcision results of a study of selected areas of Yemen,” MoPHP and the Pacific Institute for Women

June 2001, p. 21.  
 .2014أبریل/نیسان  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، صنعاء،  64
 10وكیلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان، صنعاء، مقابلة ھیومن رایتس وتش مع الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي،  65

 . 2014أبریل/نیسان 
 . 2014أغسطس/آب  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم ھالل، من الضحایا،  66
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، ویوجد معظم الزیدیة في الشمال وخاصة في صعدة وحجة وذمار وما حولھا، 1962التي تزعم االنتساب إلى النبي محمد، شمال الیمن حتى 
-http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2014/mena/theفة إلى تجمع سكاني كبیر في صنعاء. إضا

huthis-from-sadaa-to-sanaa.aspx p. 1  
 .2014یولیو/تموز  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حمود علي الساعدي، وكیل وزارة األوقاف واإلرشاد لشؤون اإلرشاد، صنعاء،  69
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قابالت في المھرة قلن إن تشویھ اإلناث أقرب إلى ومع ذلك فقد قالت القادري إن بعض السیدات اللواتي أجرت معھن م
الممارسة الثقافیة، إضافة إلى كونھ ممارسة تحمي السیدات ـ فقد قالت لھا أمھات إن "الفتیات تنضجن بسرعة كبیرة" 

م وقالت إحدى الممارسات في المھرة لـ ھیومن رایتس ووتش إن القادة الدینیین للمدرسة الشافعیة من أھ 70بسبب الحر.
  71المروجین للممارسة، حیث یصفونھا بانتظام بأنھا فریضة.

  
غیر أن الجذور الدینیة للتشویھ لیست محل اتفاق بین الجمیع، فقد أكدت لمیاء اإلریاني، رئیسة المجلس األعلى 

بأن الناس قد لألمومة والطفولة، أنھ ال صلة لإلسالم بتشویھ اإلناث، بل ھو مشتق من العادات والتقالید، رغم اعترافھا 
وبحسب ذكرى النقیب من اللجنة الوطنیة للمرأة، فإن تشویھ  72یخلطون بین أسباب الممارسة ویستشھدون بالدین.

   73اإلناث لیس ممارسة قبلیة في الحدیدة وعدن، لكنھ كذلك في حضرموت والمھرة.
  

ھیومن رایتس ووتش ھو أنھ لیس للتشویھ  وبین الیمنیین غیر الممارسین للتشویھ، كان الرأي الغالب الذي تم إبداؤه لـ
جذور تاریخیة في الیمن، فقد جلبھ إلى المناطق الساحلیة مھاجرون أفارقة. كما اعتنق نفس الرأي أطباء ومسؤولون 

وقررت سھیر اسطلبة ، خبیرة تشویھ اإلناث في الیمن، أن "معظم المتعلمین في الیمن  74في وزارة الصحة ونشطاء.
ه العادة، وینسبونھا إلى جیوب ساحلیة سكانیة محدودة، یعیش فیھا مھاجرون أفارقة". لكن اسطلبة ینكرون وجود ھذ

قالت أیضاً: "لقد كشف عملي المستمر على ھذه الظاھرة على مدار ستة سنوات أن تشویھ اإلناث عمیق الجذور في 
  75الیمن".

  
سة تختص بھا المرأة وحدھا، وتعمل على إدامتھا. وفي الیمن كما في غیره، ینظر كثیرون إلى تشویھ اإلناث كممار

وعادة ما تتخذ األمھات أو غیرھن من القریبات القرار المتعلق بما إذا كانت بناتھن ستخضعن للتشویھ وفي أي 
 3توقیت، كما تقوم ممارسات تقلیدیات بتنفیذه، وال یتم مناقشة العملیة مع رجال العائلة على اإلطالق تقریباً. وقد قالت 

من العاملین بالرعایة الصحیة إن الممارسة في الیمن محصورة في أیدي األمھات والجدات. وفي  3ممارسات و
وقالت ضحیة أخرى لـ  76حالتین تحدثت بعض السیدات عن حاالت قامت فیھا الجدة بتشویھ حفیدتھا بدون علم ابنتھا.

  ھیومن رایتس ووتش: 
  

تن ابنتي الثانیة إال أن الكبرى مختتنة. بعد والدتھا كنت مریضة لي ابنتان وأنا أنتظر الثالثة، ولم أخ
وطریحة الفراش. وكانت أمي تعتني بھا، فأخذتھا للختان سراً بدون إبالغي. وعرفت فیما بعد، بعد 

  77فوات األوان.
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 .2014أغسطس/آب  16صیة بخیت، رئیسة اتحاد نساء الیمن فرع المھرة، المھرة، 

75 Qaderi, Husnia. “Situation Analysis on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) in Yemen,” June 2008, p. 9-Al.  
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع 2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سارة، قابلة، مستشفى الغیداء، المھرة،  76
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كان اآلباء فیھا وقد قدم حمود علي الساعدي وغیره ممن أجریت معھم المقابالت ألجل ھذا التقریر أمثلة لعدة عائالت 
وقال الساعدي إنھ  78یعارضون الممارسة، إال أن األمھات والجدات في العائلة أصررن على تشویھ بناتھن الولیدات.

یعرف حاالت لم یعلم اآلباء فیھا بخضوع بناتھم للمارسة إال بعد سنوات. وقالت الدكتورة حسنیة القادري إنھا أجرت 
بناتھا وتربین في اإلمارات العربیة المتحدة: وكان األب یعارض الممارسة إال أن  مقابلة مع قریب عائلة یمنیة ولدت

  79األم أخذت البنات الثالث إلى الیمن وأخضعتھن للتشویھ سراً.
  

  وقال رجل من المھرة لـ ھیومن رایتس ووتش: 
  

بنات صغیرات وكلھن مختتنات. وكان الرأي األخیر في إخضاعھن للختان من عدمھ  3عندي 
حماتي. لو كان األمر بیدي لما ختنت بناتي، لكنھ تقلید متجذر لدرجة أن االمتناع عنھ یعد عیباً، ل

ومن الصعب أن یقف المرء ضد مجتمعھ وقبیلتھ. كنت أللقى النبذ والمقاطعة. وأنا أعرف كثیرین 
سھ، من رجال المھرة الذین یشاطرونني شعوري لكن علیھم التعایش مع األمر، ومنھم والدي نف

  80الذي یقول إنھ شخصیاً یرید رؤیة ھذه الممارسة تنتھي، لكن مخالفة العادات والتقالید خط أحمر.
  

سیدة من المستجیبات إذا كن یفضلن استمرار  1267بسؤال  2001وقد قامت دراسة وزارة الصحة من سنة 
الصحي طرح نفس  2003سح إال أن م 81بالمئة منھن بضرورة استمرارھا. 71الممارسة أو وضع حد لھا: فقال 

بالمئة فقط بضرورة استمرارھا. وقد أشارت الدراسة إلى اتجاھات ترتكز على  32السؤال على السیدات، فقال 
مستوى التعلیم ومحل إقامة المستجیبات: فكانت األمیات أشد تأییداً للتشویھ من المتعلمات، والریفیات أشد تأییداً من 

بالمئة إنھا تخالف تعالیم  41بالمئة إنھا عادة سیئة، وقال  68ت للممارسة، قال ومن بین المعارضا 82الحضریات.
  83اإلسالم.

  
بأنھن ناقشن  2003بالمئة من المستجیبات اللواتي كن متزوجات في توقیت مسح صحة األسرة لسنة  37وأفاد 

بالمئة من  22فیة). وكان بالمئة في المناطق الری 36بالمئة في المناطق الحضریة و 41التشویھ مع أزواجھن (
بالمئة أخریات أن أزواجھن  22السیدات، بحسب تقدیرھن، یعتقدن أن أزواجھن یؤیدون استمرار التشویھ، بینما اعتقد 

رجالً  517بالمئة من بین  42، قام 2001یرغبون في القضاء على الممارسة. وفي دراسة لوزارة الصحة من سنة 
  84ضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة.أجریت معھم مقابالت بتأیید الق
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 . 2014أغسطس/آب  16ة ھیومن رایتس ووتش مع محمود، رجل من المنطقة، المھرة، مقابل 80
81 MoPHP and the Pacific Institute for Women’s Health, “Female circumcision results of a study of selected areas of Yemen,” 

June 2001, p. 20.  
 .168، ص.2003وزارة الصحة، مسح صحة األسرة  82
 .169، ص. 2003وزارة الصحة، مسح صحة األسرة  83
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June 2001, p. 20.  



 

   22  لقب

بالمئة من الرجال یوافقون على إنھاء الممارسة،  65أوضحت جمعیة اإلصالح االجتماعي الخیریة أن  2008وفي 
بالمئة یوافقن على إنھاء الممارسة،  46بالمئة. ووسط الجدات كان  56وأن عدد األمھات المؤیدات إلنھائھا یصل إلى 

  85بالمئة من المراھقات في وضع حد لھا. 67ویرغب 
  

وقالت سارة، وھي قابلة بمستشفى الغیداء في المھرة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا شاھدت تناقصاً في أعداد السیدات 
الخاضعات للتشویھ على مدار العقد الماضي، وخاصة وسط اللواتي عانین من صعوبات في الوالدة ولم یردن لبناتھن 

وقالت إحدى الممارسات لـ  87كما شھد عاملون آخرون بالحقل الطبي على حدوث تناقص. 86ناة مماثلة.التعرض لمعا
عملیة تشویھ أسبوعیاً، إال أن ممارسة أخرى تجري العملیة منذ  17ھیومن رایتس ووتش إنھا ما زالت تجري نحو 

، وإنھا شھدت تناقصاً حثیثاً على 2014عملیات فقط خالل الشھور الستة األولى من  5عاماً قالت إنھا أجرت  55
 88مدار العقد الماضي.

  

  تفاصيل عملية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في اليمن
  متى تتم العملية

بالمئة من الفتیات  99عادة ما یتم تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في الیمن بعد الوالدة بقلیل. وتشیر البیانات إلى أن 
وقالت جمیع  89بالمئة قبل إتمام الشھر األول. 93خضعن للعملیة خالل العام األول، مع تشویھ  الخاضعات للتشویھ

الضحایا اللواتي أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش المقابالت إنھن خضعن للتشویھ خالل األربعین یوماً األولى من 
شویھ خالل األربعین یوماً األولى من الوالدة. وقالت الدكتورة أروى الربیعي إن الفتیات بحسب خبرتھا تخضعن للت
   90الوالدة، رغم إجراء العملیة في حاالت قلیلة لفتیات في سن تصل إلى الثالثة.

  
ورغم ندرة ھذا إال أن التشویھ یتم أحیاناً في سن أكبر في الیمن. وقد قالت الدكتورة حسنیة القادري، الرئیسة السابقة 

لـ ھیومن رایتس ووتش إن سیدات من مناطق االنتشار المنخفض للتشویھ،  لمركز بحوث ودراسات النوع االجتماعي،
عند زواجھن برجال من مناطق االنتشار المرتفع، كن یجبرن أحیاناً على الخضوع للعملیة حتى تتم الزیجة، ولو في 

  91سن الثالثین.
  

  وقالت أمل، الممارسة التقلیدیة من المھرة: 
  

                                                           
85 Quarter, from  rdAlmahrah Governorates: 3Hoddeidah, Aden & -CSSW, “Progress Report of Abandonment of FGM in Al

1/10/09-31/12/09,” December 31, 2014, p. 3. 
  . 2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سارة، قابلة، مستشفى الغیداء، المھرة،  86
 . 2014أغسطس/آب  41مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سعد عوض باشبیب، اختصاصي النساء، مستشفى الغیداء، المھرة،  87
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نورا، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر،  88

 . 2014أغسطس/آب  12فاطمة، الممارسة التقلیدیة للتشویھ، الحدیدة، 
ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب  . مقابلة166، ص.2003وزارة الصحة، مسح الصحة والسكان  89

أغسطس/آب  14. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مھا، قابلة، مستشفى الغیداء، المھرة، 2014أبریل/نیسان  16حامعة صنعاء، صنعاء، 
 .2014أغسطس/آب  16. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم عزت، من الضحاي، المھرة، 2014

 .2014أبریل/نیسان،  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، صنعاء،  90
 .2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  91
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أیام من الوالدة، خالل الشھر األول في بعض الحاالت. إال  یتم إحضار معظم الفتیات في غضون
أنني صادفت حالة نادرة تم فیھا إحضار فتاة في الثانیة عشرة لختانھا. وعندھا أصررت على 

   92موافقتھا قبل إجراء العملیة. وسارت األمور جیداً ولم تقاوم.
  

  السیدات بعائالتھن خضعن للتشویھ. وقد قالت كل ضحیة من اللواتي أجریت معھن المقابالت إن جمیع 
  

  من الذي يجري العملية

بالمئة من السیدات الخاضعات  90، أن 1999، واستقصاء صحي من 1997وجد المسح الدیموغرافي الصحي لسنة 
  93بالمئة على أیدي أطباء أو ممرضات أو قابالت. 10للتشویھ في الیمن خضعن لھ على أیدي ممارسات تقلیدیات، و

  
أن نحو ثلث البنات الخاضعات للتشویھ في ذلك الوقت تمت لھن  2003لمسح الدیموغرافي الصحي لسنة ووجد ا

بالمئة خضعن للتشویھ بید ممارس طبي (طبیب/ممرضة/قابلة) والباقیات  12العملیة بأیدي ممارسات تقلیدیات، و
  94بأیدي أقارب أو مزینات أو "غیرھم".

  
ة االجتماعیة بحضرموت، إنھا صادفت قابالت مرخصات تجرین ممارسة وقالت فاطمة محمد قابول، األخصائی

التشویھ داخل منازل العائالت، إضافة إلى الدایات التقلیدیات، وفي حاالت قلیلة رجاالً ممن یجرون ختان الذكور 
كما قال  96أما الممارسات اللواتي أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش المقابالت فقد شملن قابالت مرخصات. 95أیضاً.

أحد القادة المجتمعیین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یعرف أطباء یجرون التشویھ، وقالت إحدى الممارسات إن األطباء 
وقالت ممارسة أخرى إنھا تجري العملیة في المستشفى المحلي الذي تعمل بھ،  97ھم الذین دربوھا على كیفیة إجرائھ.

وزارة الصحة الذین أجرینا معھم المقابالت أنكروا حدوث الممارسة إال أن مسؤولي  98بدون علم مشرفي المستشفى.
   99في مستشفیات عامة على اإلطالق.

  
في المھرة، صادفت حاالت ألمھات وجدات یجرین  2008وأثناء البحوث المیدانیة للدكتورة حسنیة القادري في 

   100بإجراء العملیة.التشویھ، كما تحدثت خمسة من الضحایا في المھرة عن قیام أمھات وجدات 

                                                           
 . 2014أغسطس/آب  14یدیة للتشویھ، المھرة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل، الممارسة التقل 92
 2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  93
 . 167، ص.2003وزارة الصحة، مسح الصحة والسكان  94
 . 2014یونیو/حزیران  26ماعیة غیر مرخصة، الشحر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فاطمة محمد قابول، أخصائیة اجت 95
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم، 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نورا، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر،  96

 26لة وممارسة للتشویھ، المكال، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسماء، قاب2014یونیو/حزیران  26قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر، 
  .2014یونیو/حزیران 

. مقابلة ھیومن رایتس 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسن محمد عوض الربكي، قائد مجتمعي، الشحر،  97
 . 2014یونیو/حزیران  26ووتش مع مریم، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر، 

 .2014یونیو/حزیران  26ع نورا، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش م 98
یونیو/حزیران  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتور عبد هللا سالم بن غوث، المدیر العام لمكتب صحة حضرموت الساحلیة،  99

یونیو/حزیران  26ة الشحر، الشحر، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سعید سالمین المعلم، مدیر التوعیة الصحیة بمكتب صح2014
2014 . 

. مقابلة 2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  100
ثم، من الضحایا، . مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم ھی2014أغسطس/ىب  16ھیومن رایتس ووتش مع أم عمار، من الضحایا، المھرة، 

. مقابلة ھیومن 2014أغسطس/آب  16. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم معاد، من الضحایا، المھرة، 2014أغسطس/آب  16المھرة، 
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منھن في السعودیة فلم  4ونعمة سعد قنزع ھي دایة تقلیدیة من قریة بمحافظة الحدیدة ولھا خمس بنات، ولدت 
تخضعن للتشویھ. قالت نعمة إن السیدة التي تجري التشویھ في قریتھا تعرف بلقب "الریسة". وقد تدربت الریسة على 

ریب من أمھاتھن. وقالت إن تدریب الممارسات ینتج ببساطة عن مشاھدة أیدي أمھات، كن بدورھن قد تلقین التد
   101أمھاتھن ثم إجراء نفس العملیة للرضیعات.

  
  أما أمل، الممارسة من المھرة، فقالت: 

  
دربتني على إجراء الختان سیدة بدویة، كانت تقول إنھ تقلید ھام یجب أن أتعلمھ وأحافظ علیھ. 

غة في االستئصال، مع تحذیري من مخاطر القطع العمیق. وكانت وأكدت على ضرورة عدم المبال
  102تجربتي األولى على ابنتي، وبعد ذلك دربتھا على إجراء الختان.

  
بأحد فنادق المكال في  1997وقالت طبیبة لـ ھیومن رایتس ووتش إن وزارة الصحة عقدت دورة تدریبیة في 

لواجب استئصالھ بحیث یتوافق مع "الختان اإلسالمي". فكانوا حضرموت، لتعلیم العاملین بقطاع الصحة المقدار ا
وقالت ممارستان إن  103یعلمون الممارسات قطع مساحة من الجلد تعادل ظفر اإلصبع من الشفرین الصغیرین.

عقدت دورة تدریبیة مشابھة لكافة المشتغلین بالرعایة الصحیة حول المقدار الواجب استئصالھ  2007الوزارة في 
وقد طلبت ھیومن رایتس ووتش من وزارة الصحة  104ق مع اإلسالم، وكان التدریب یتم بأیدي أطباء وأئمة.للتواف

  تأكید حدوث التدریب من عدمھ، حسب المزاعم، لكنھا لم تتلق أي رد. 
  

ورغم اعتراف الممارسات الثالث اللواتي أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش المقابالت بالعواقب المحتملة لتشویھ 
ألعضاء التناسلیة األنثویة، بما فیھا فقدان الشھیة الجنسیة، وبأنھ یشكل ضرباً من العنف بحق المرأة، إال أنھن جمیعاً ا

وقلن جمیعاً إن عملیات التشویھ اللواتي أجرینھا لم تؤد واحدة منھا إلى  105أكدن عدم وجود آثار سلبیة للتشویھ.
ال تكون السیدة مختتنة، یصعب علیھا إتمام الجماع مع زوجھا...  وقالت إحداھن: "أحیاناً حین 106مضاعفات طبیة.

وقالت أخرى: "أنا مختتنة ولم أتعرض ألي مشاكل. حیاتي الزوجیة  107فأعضاؤھا التناسلیة قد تعوق أعضاء الرجل".
  108طبیعیة تماماً وقد وضعت العدید من األطفال بشكل طبیعي وبدون مضاعفات".

  

                                                                                                                                                                             
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم محمد، من الضحایا، الشحر، 2014أغسطس/آب  15رایتس ووتش مع أم فؤاد، من الضحایا، المھرة، 

 . 2014یونیو/حزیران  25. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لمیس حسن الحامدي، محامیة وناشطة، المكال، 2014یران یونیو/حز 26
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع فاطمة، 2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نعمة سعد قنزع، دایة، الحدیدة،  101

 . 2014آب أغسطس/ 12ممارسة تقلیدیة، الحدیدة، 
 . 2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل، ممارسة تقلیدیة للتشویھ، المھرة،  102
 . 2014یونیو/حزیران  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أمل مبروك جمعان بامذاف، اختصاصیة النساء، المكال،  103
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 2014یونیو/حزیران  26تشویھ، الشحر، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نورا، قابلة وممارسة لل 104

 .2014یونیو/حزیران  25أسماء، قابلة وممارسة للتشویھ، المكال، 
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم، 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نورا، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر،  105

 25. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسماء، قابلة وممارسة للتشویھ، المكال، 2014یونیو/حزیران  26للتشویھ، الشحر،  قابلة وممارسة
 .2014یونیو/حزیران 

. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 2014یونیو/حزیران  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أسماء، قابلة وممارسة للتشویھ، المكال،  106
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نورا، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر، 2014یونیو/حزیران  26مارسة للتشویھ، الشحر، مریم، قابلة وم

. مقابلة ھیومن 2014أغسطس/آب  12. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع فاطمة، ممارسة تقلیدیة، الحدیدة، 2014یونیو/حزیران  26
 .2014أغسطس/آب  14لیدیة للتشویھ، المھرة، رایتس ووتش مع أمل، ممارسة تق

 .2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل، ممارسة تقلیدیة للتشویھ، المھرة،  107
 .2014أغسطس/آب  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نور، ممارسة تقلیدیة للتشویھ، المھرة،  108
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ن للعملیة، قالت اثنتان إنھن إذا لم یفعلن فإن العائالت ستلجأ إلى الدایات التقلیدیات وعند سؤالھن عن سبب إجرائھ
وقالت واحدة إنھا تمتھن إجراء التشویھ األنثوي ألنھ مصدر  109األقل مھارة، فتعرض حیاة الرضیعات للخطر.

لعجز في مواجھة الطلبات رزقھا، وزعمت ھي وممارسة أخرى أنھما تریدان التوقف عن التشویھ، لكنھما تشعران با
   110الكثیرة التي تأتیھما من العائالت إلجراء العملیة.

  
دوالر  4,65-2,33لایر یمني ( 1000- 500وقالت الممارسات اللواتي أجریت معھن المقابالت إنھن تقتضین 

  انت األسرة فقیرة: أمریكي) في مقابل العملیة، وقالت اثنتان إنھما تجریان العملیة بدون مقابل أو بأجر أقل إذا ك
  

األسرة ھي التي تقرر ما تدفعھ لي. والبعض یدفع نقداً، بینما یعرض آخرون مالبس أو بخور أو غیر ذلك من الھدایا. 
  111وفي حاالت كثیرة تزورني سیدات كنت قد ختنتھن قبل زواجھن، ومعھن ھدیة.

  

  العملية
وقال باقي الذین  112یات تتم في المنزل أو في عیادة خاصة.قالت الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي إن غالبیة العمل

أجریت معھم مقابالت ممن شھدوا عملیات تشویھ إنھا تتم في منزل أسرة الرضیعة أو بمنزل الممارسة. وقالت إحدى 
  113الممارسات إنھا أحیاناً ما تجري العملیة في المستشفى المحلي الذي تعمل بھ بغیر علم رؤسائھا.

  
بالمئة من الحاالت  71، استخدم القائمون بالعملیة الشفرات في 2003ح الدیموغرافي الصحي لسنة وبحسب المس

  114بالمئة منھا. 20والمقصات في نحو 
  

وقالت الدكتورة حسنیة القادري لـ ھیومن رایتس ووتش إن األمھات الشابات اللواتي أجرت معھن مقابالت قلن في 
دة الستخدامھا في العملیة، بینما قالت األمھات األكبر سناً إنھن شعرن بالفخر أحیان كثیرة إنھن اشترین شفرات جدی

   115الستخدام الشفرات التي یستخدمھا أزواجھن في الحالقة.
  

وقالت أخرى إنھا تمسح شفرتھا بالكحول  116وقالت إحدى الممارسات إنھا لم تتخذ أیة إجراءات لتعقیم معداتھا.
سكب "الكلوروكس" على شفرتھا، أي سائل التبییض الشائع المحتوي على الكلور، ثم وقالت ثالثة إنھا ت 117لتعقیمھا.

وقالت رابعة إنھا تستخدم شفرة جدیدة في كل مرة تجري فیھا العملیة، بدون اتخاذ  118تغمرھا في الماء المغلي.
ب أمھا، استخدمت وقالت إحدى الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش إن الممارسة، بحس 119خطوات لتعقیمھا فیما یبدو.

                                                           
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم، 2014یونیو/حزیران  26للتشویھ، الشحر،  مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نور، قابلة وممارسة 109

 .2014یونیو/حزیران  26قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر، 
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آخرین ممن أجرت معھم ھیومن رایتس  9و 21وقالت بقیة الضحایا الـ 120الماء المغلي لتعقیم شفرتھا قبل تشویھھا.
  ووتش المقابالت إن الممارسات، بحسب خبرتھن، أخفقن في تعقیم معداتھن.

  
   ووصفت لنا مریم، وھي قابلة وممارسة للتشویھ في حضرموت، اإلجراء الذي تتبعھ:

  
في البدایة أقوم بتعقیم المنطقة التي سأقطعھا عن طریق المسح بالكحول، ثم أقطع جزءاً من 

الشفرین الصغیرین باستخدام مقص وملقط، وأضع الیود على الجرح وأغطیھ بالشاش. وبعد 
  121ساعتین أنظفھ بالقطن والماء.

  
ركم، والقطن، والبیض، وزیت السمسم، في وقد تحدثت أخریات من الضحایا والممارسات عن استخدام الملح، والك

أن بعض المجتمعات تستخدم العدید من المواد  2008ووجدت دراسة اتحاد النساء الیمني في  122أعقاب االستئصال.
المختلفة منھا البن، والملح، والسمن المذوب، والقطن، والصمغ العربي، والبول، والجراد المطحون، وخلطات من 

طن والبلح، والدھان المطھر والشیح، والزیت والبیض، والسكر والبیض، والزیت والماء، الكحل والكركم، والق
  123والقطن والطین ومسحوق الكركم.

  
وقد قالت واحدة فقط من بین الممارسات اللواتي  124وعادة ما ال یتم استخدام أي مخدر بسبب صغر سن الرضیعة.

  لشروع في استخدام مخدر:أجرت معھن ھیومن رایتس ووتش المقابالت إنھا تنوي ا
  

إنني أجري عملیات الختان ھنا في منزلي وأستخدم المقص الجراحي لالستئصال. كما أحرص 
على تعقیم المقص مسبقاً بغلیھ في مزیج من الماء والصابون، ثم أضیف الدیتول. وال أستخدم 

مھ أطباء التخدیر لكنني أنوي الشروع في استخدام المخدر الموضعي الرشاش الذي یستخد
  125األسنان. وبعد القطع أضیف الیود المطھر وبعض الكركم لمنع العدوى.

  
   126قالت إحدى الضحایا إن الممارسات في قریتھا یقمن أحیاناً بتدلیك البصل أو الكمون على الجلد لتخدیره قبل القطع.

  
مرخصات یستخدمن التخدیر،  وقالت فاطمة محمد قابول، األخصائیة االجتماعیة في حضرموت، إنھا شاھدت قابالت

ولم تستخدم التخدیر أي من القابالت أو الممارسات اللواتي أجریت معھن  127ولكن لیس غیرھن من الممارسات.
  128المقابالت، باستثناء واحدة قالت إنھا تستخدمھ إذا كانت الفتاة أكبر من سن السابعة.
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123 Genital Mutilation: A religious and Cultural Perspective,” 2008, p. 31.YWU, “Female  
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 العواقب الصحية لعملية تشويه األعضاء التناسلية األنثوي
ً
  ة عالميا
وھو یحدث أضراراً جسیمة  129تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة لیست لھ ضرورة طبیة كما ال یمكن الرجوع عنھ.

  130بصحة المالیین من الفتیات والسیدات ولھ آثار مباشرة وطویلة المدى على صحتھن البدنیة والجنسیة والعاطفیة.
 

  العواقب الصحية البدنية
نثوي عواقب عدیدة، حادة ومزمنة، على الصحة البدنیة، ومنھا تبعات تتعلق بالصحة لكل أنواع التشویھ األ

أما العواقب األكثر مباشرة فتشمل الوفاة وخطر الوفاة جراء النزیف والصدمة جراء األلم ومستوى  131اإلنجابیة.
دودیة الوصول إلى الرعایة اإلصابة الذي یصاحب العملیة. ویمثل النزیف الغزیر تھدیداً خاصاً للحیاة في سیاق مح

الصحیة الطارئة. كما یمكن أن تحدث عدوى خطیرة، خاصة عند استخدام أدوات غیر معقمة مثل الشفرات. ویتزاید 
خطر العدوى مع استخدام نفس الشفرة على عدد من الفتیات. وقد ینتج أیضاً االحتباس البولي الحاد نتیجة التورم 

   132وااللتھاب حول الجرح.
  

ن العواقب طویلة المدى فقر الدم، وتكون األكیاس، واأللم أثناء الجماع، واختالل الوظائف الجنسیة، وفرط وتتضم
الحساسیة في المنطقة التناسلیة. كما تبین أبحاث أحدث أن السیدات اللواتي خضعن ألي نوع من أنواع التشویھ، بما 

ناء الوالدة. وتتعرض الحوامل لخطر أكبر من حیث فیھ استئصال البظر، معرضات بشكل أكبر لخطر المضاعفات أث
االحتیاج إلى جراحة قیصریة أو شق العجان، وربما تتعرضن لنزیف ما بعد الوالدة. ولكل أنواع التشویھ األنثوي 

أیضاً آثار سلبیة على األجنة، حیث تواجھ الخاضعات للتشویھ خطراً أعلى من حیث والدة طفل میت. وربما یعاني 
والدة من موت الموالید، كما قد یولدون بأوزان أقل. وتتزاید المضاعفات المتعلقة بالوالدة على حسب نطاق حدیثو ال

   133عملیة التشویھ.
  

وقد ارتبط تشویھ اإلناث أیضاً بالعقم، الذي قد یعزى إلى عدد من األسباب، تشمل العدوى أو قصور اإلیالج أثناء 
 دة والخصوبة فیھا أھم أدوار المرأة، كثیراً ما تُحمل المرأة مسؤولیة العجز الجماع. وفي المجتمعات التي تمثل الوال

   134عن اإلنجاب. وقد یؤدي ھذا إلى نبذ السیدة العاقر من زوجھا وعائلتھ.
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  العواقب الصحية الجنسية
دى األنثى. ویشكل ینطوي تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة على إزالة جزئیة أو تامة لألعضاء التناسلیة الخارجیة ل

البظر والشفرین الصغیرین والكبیرین ما یعرف بالفرج. ویغطي البظر غطاء معروفا بالقلفة. أما جزء الحشفة من 
البظر، الظاھر من الخارج، فھو عضو جنسي متخصص یؤدي وظیفة االستثارة الجنسیة للمرأة وإتمام المتعة. أي أن 

والمھبل عضو تناسلي  135ئیسیة التي تنبع منھا ھزة الجماع بكل أشكالھا".البظر یمثل "منطقة الشھوة األنثویة الر
ومن ثم فإن إزالة البظر تفسد االستجابة  136یحتوي على أقل القلیل من الطاقة الحسیة الالزمة لالستجابة الجنسیة.

والمخصص للمتعة ال الجنسیة األنثویة السویة، و"تزیل العضو الجنسي األنثوي الرئیسي، الزاخر باألطراف العصبیة 
وتشرح ناھد طوبیا، الجراحة والناشطة الحقوقیة السودانیة، أن "تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة یزیل  137غیر".

   138األعضاء الجنسیة لدى المرأة بدون المساس بأعضائھا اإلنجابیة".
  

البظر والشفران الصغیران مزودان وللتشویھ األنثوي عواقب وخیمة على صحة المرأة الجنسیة والجنسیة النفسیة، ف
بمستقبالت عصبیة حسیة كبرى، وتتركز ھذه األلیاف والمستقبالت العصبیة في طرف البظر. وعند خضوع الفتیات 
الصغیرات الستئصالھ، أو ألي شكل آخر من أشكال التشویھ، فإن ھذه المستقبالت العصبیة تتضرر وتؤدي في كثیر 

   139اء التناسلیة الخارجیة، والتأثیر في االستجابة الجنسیة األنثویة.من األحیان إلى اختالل األعض
  

وتبین الدراسات الموثقة لعواقب التشویھ الصحیة الجنسیة أنھ عند خضوع سیدات ألي شكل من أشكال التشویھ فإنھن 
واألنسجة المفقودة من قد یتعرضن أللم بدني أثناء الجماع، ویفتقدن المتعة الحسیة للمعاشرة الجنسیة. "إن المكونات 

   140أعضاء السیدة الجنسیة لھا آثار سلبیة على رغبتھا واستثارتھا الجنسیة، وعلى شعورھا بالمتعة والرضا الجنسي".
  

ومن المعروف أن الجوانب النفسیة للعالقة الجنسیة تؤثر في االستجابة الجنسیة ـ وھذا أیضاً من عواقب التشویھ 
ثي وكالید النفوردـسمیث، في كتاب "صحة المرأة عالمیاً وحقوق اإلنسان"، أن األنثوي. وتشرح بادمیني مور

بل وقد تنشأ مشكالت نفسیة جنسیة بسبب األلم  141"صدمة الختان قد یظل لھا أثر دائم في حیاة المرأة الجنسیة".
فتقاد الشھیة واالستمتاع المرتبط بالعملیة، أو ألم الحیض، أو ألم الجماع الناجم عن العملیة. كما أن تكرر نوبات ا

   142الجنسي أثناء الجماع قد تؤدي إلى مضاعفات صحیة نفسیة جنسیة.
  

  العواقب الصحية النفسية والعاطفية
وتشیر األبحاث التي تولت فحص األثر الناجم عن التشویھ على الصحة النفسیة والعاطفیة، تشیر إلى أن التشویھ یسبب 

التي قد تصل إلى المرض النفسي. وقد تنتج العواقب النفسیة للتشویھ عن فقدان  درجات مختلفة من المصاعب العاطفیة
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الثقة أو الشعور بالخیانة من عضو مقرب في األسرة. وفي أغلب األحیان تكون األمھات أو العمات أو الجدات في 
لمكان الذي یذھبن إلیھ وما صحبة الفتیات عند الذھاب إلى منزل الممارسة التقلیدیة للتشویھ، بدون أي علم مسبق عن ا

سیتم عملھ بھن. وفي حاالت أخرى تقوم قریبات مقربات أو جارات بإجراء العملیة لبناتھن بدالً من الممارسة 
   144وقد أفادت دراسات أخرى أیضاً بشعور السیدات بالغضب وقلة الحیلة. 143التقلیدیة.

  
وأشكال الرھاب، وكرب ما بعد الصدمة، والمشاكل كما ربط باحثون بین التشویھ األنثوي واالكتئاب، والقلق، 

وترتفع احتماالت اإلصابة بكرب ما بعد الصدمة وسط الفتیات  145النفسجسمیة، وغیرھا من المشاكل الصحیة النفسیة.
والسیدات اللواتي خضعن ألشكال التشویھ األكثر قسوة، كما یتزاید انتشار كرب ما بعد الصدمة عند تعرض الفتاة أو 

ة لمضاعفات جسیمة جراء العملیة. وقد یحدث كرب ما بعد الصدمة أیضاً حین تعمل بعض المؤثرات على السید
   146استعادة الضحیة للعملیة. وربما تأتي ھذه المؤثرات أثناء الجماع، أو الفحص الطبي النسوي، أو حتى أثناء الوالدة.

  
للتشویھ نتیجة للصدمة أو للمضاعفات البدنیة التي ألمت وكثیراً ما تكون اآلالم المزمنة لدى السیدات اللواتي خضعن 

كما یؤدي األلم المزمن  147بھن أثناء العملیة، وتشتمل ھذه المضاعفات على العدوى، وآالم الحیض، ومتاعب التبول.
یمة بالفتیات والسیدات إلى الشعور بالكرب والحزن. ونتیجة لھذا قد تتزاید مشاعر العزلة االجتماعیة وانعدام الق

وكما وجد أحد التقاریر فإن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة قد یكون "مصدراً للھویة الشخصیة  148والذنب.
والجمعیة". وقد أفادت سیدات خضعن للعملیة بخبرة من مشاعر التمكین والقبول االجتماعي، أما اإلخفاق في 

ي لھؤالء السیدات. ویشتمل ھذا على مشاعر اإلقصاء الخضوع للعملیة فقد یؤدي، من جھة أخرى، إلى النبذ االجتماع
   149والخزي والوصم وفقدان الشرف والمكانة االجتماعیة.

  

  عواقب تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على الفتيات والسيدات اليمنيات
ف أشكالھ إلى أقساھا، كما وصفنا بعالیھ، أكدت األبحاث من أنحاء العالم أن تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، من أخ

لھ عواقب سلبیة على صحیة الفتیات والسیدات. ویفید عاملون بالقطاع الصحي في الیمن بأن الصورة في الیمن ال 
  تختلف عن ھذا. 

  

                                                           
143 Sexual and Relationship l implications,” James Whitehorn et al., “Female genital mutilation: cultural and psychologica

Therapy, vol. 17, no. 2, 2002, pp. 161- – 170.  
144 Lev, “Attitudes Toward and Perceived Psychosocial Impact of Female Circumcision as -Krenawi and Rachel Wisel-Alean Al

Practiced Among the Bedouin-Arabs of the Negev,” Fam Process 38 (1999): 431, accessed June 6, 2014,  
 Alice Behrendt and Steffen Moritz, “Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems after Female Genitalانظر كمثال  145

Mutilation,” American Journal of Psychiatry, vol. 162, (2005), pp.1000-1002; Mohammed El-Defrawi, et al., “Female Genital 
Mutilation and its Psychosexual Impact,” Journal of Sex and Marital Therapy, vol.27, no. 5, (October 2001), pp. 465-473; 

James Whitehorn et al., “Female Genital Mutilation: Cultural and Psychological Implications,” Sexual and Relationship 
Therapy, pp. 161-170.  

146 Sexual and Relationship James Whitehorn et al., “Female Genital Mutilation: Cultural and Psychological Implications,” 
Therapy, pp. 161-170.  

147 tcome,” 2006, World Health Organization, “Female Genital Mutilation and Obstetric Ou
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/fgm-obstetric-study-en.pdf?ua=1 (accessed June 6, 2014), pg. 6.  
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الدیموغرافي الصحي، أفادت أغلبیة من السیدات بتعرض  2003فعند سؤالھن عن المضاعفات الطبیة في مسح 
بالمئة من  67اعفات جراء التشویھ. وكان النزیف أكثر المضاعفات شیوعاً، حیث ذكرتھ بناتھن لنوع من أنواع المض
 36بالمئة) والتورم ( 32بالمئة) ثم صعوبة التبول ( 51بالمئة) ثم الحمى أو العدوى ( 55األمھات، یلیھ األلم الشدید (

  بتعرض بناتھن لمضاعفات "متواترة".  بالمئة من السیدات 12وفي المجمل، أفادت  150بالمئة). 21بالمئة) والصدید (
  

واستشھد الضحایا واألطباء الذین أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش المقابالت بالنزیف وااللتھاب ومشاكل الحیض 
واأللم والنزیف الشدید أثناء الجماع والوالدة، والعقم وافتقاد القدرة على االستثارة الجنسیة باعتبارھا العواقب الرئیسیة 

  ھ اإلناث، بما في ذلك االكتئاب النابع أحیاناً من ھذه العواقب. لتشوی
  

من النزیف في  80سیدة تعرضت للتشویھ، عانت  88أنھ من بین  2008ووجدت دراسة اتحاد نساء الیمن في 
وقالت أم لخمسة أطفال، كانت حامال في توقیت المقابلة مع ھیومن رایتس ووتش: "حین أعاشر زوجي  151أعقابھ.
مرات، وأنا  5بألم شدید، لكن الوالدة أسوأ وأسوأ. وبعد الوالدة تنشأ تمزقات تحتاج للخیاطة. وقد تكرر ھذا  أشعر

  152خائفة مما سیحدث حین ألد مرة أخرى".
  

كما قال جمیع من أجریت معھم المقابالت من العاملین بالرعایة الصحیة إنھم شاھدوا العدید من المریضات المصابات 
الت طبیبة واحدة إن ثلث مریضاتھا الخاضعات للتشویھ تقریباً تصبن بعدوى متكررة، وبعضھن وق 153بتكیسات.

عقیمات، بینما تصاب أخریات بخراریج، وفي أحیان نادرة تشاھد سلس البول، الذي یحدث إذا أدى التشویھ إلصابة 
  154العضلة العاصرة.

  
  وقالت إحدى الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش: 

  
یوماً. وقامت الممارسة بضم الشفرین الصغیرین معاً واستئصال  20عمي وعمرھا اختتنت ابنة 

الباقي. وفي سن السابعة قررت العائلة إن مظھرھا قبیح فاستدعت الممارسة لقطع كل شيء. وھي 
  155اآلن في الحادیة عشرة ولدیھا تكیس كبیر. أخذناھا إلى الطبیب لكننا ال نعرف ماذا سیحدث لھا.

  
   156فتیات تصبن بالصدمة في أعقاب العملیة. 3الممارسات إنھا شھدت ما ال یقل عن  وقالت إحدى

  
كن  2001سیدة أجریت معھن المقابالت ألجل دراسة وزارة الصحة عام  1146بالمئة من  72ومع ھذا كلھ فإن 

خضعن للتشویھ بالمئة بأن بناتھن  79سیدة، ردت  972یعتقدن أن تشویھ اإلناث لیست لھ آثار صحیة، ومن بین 
  وقالت أم عزت، واحدة من الضحایا في المھرة، لـ ھیومن رایتس ووتش:  157ألنھن لم یعتقدن أنھ سیؤثر في صحتھن.

                                                           
 . 168، ص. 2003وزارة الصحة، المسح الدیموغرافي الصحي  150
151 al Mutilation: A religious and Cultural Perspective,” 2008, p. 29YWU, “Female Genit  
  . 2014أغسطس/آب  27مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم ولید، من الضحایا، الحدیدة،  152
 . 2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتور سعد عوض باشبیب، اختصاصي النساء، مستشفى الغیداء، المھرة،  153
 . 2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر مكتب الصحة والسكان، الحدیدة،  154
 . 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم محمد، من الضحایا، الشحر،  155
 . 2014یونیو/حزیران  26مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم، قابلة وممارسة للتشویھ، الشحر،  156
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نوع الختان الذي یمارس في المھرة غیر ضار وینطوي على إزالة جزء شدید الضآلة من البظر، 
أكبر من النسیج، أو إذا لم یتحل  لكن المشاكل تقع في األنواع األخرى من الختان حیث تزال أجزاء

الشخص الذي یقوم بالعملیة باالنتباه الالئق. كما أننا نحرص على إجراء الختان والرضیعة صغیرة 
   158أیام. 3جدا، ال تزید عن 

  
  وقالت أمل، ممارسة التشویھ من المھرة: 

  
القطع الجائر،  االحتیاط أمر ضروري في الختان، فالمشاكل والمضاعفات ال تقع إال في حاالت

عندما تقوم الممارسة بإزالة البظر والشفرین. وھذا النوع شائع في بعض مناطق المھرة. أحیاناً ما 
یأتي أناس من تلك المنطقة ویطلبون مني إزالة كل شيء، لكنني أرفض. فأنا ال أجري إال النوع 

 الذي یزال فیھ طرف البظر فقط...
ل أو مضاعفات عند إجراء العملیة. في مرة واحدة فقط لم یسبق لي أنا شخصیاً مواجھة مشاك

نزفت الفتاة بعد العملیة فشعرت أمھا بالخوف. لكنني مسحت المنطقة بالیود المطھر والكركم، 
   159فأصبحت الفتاة بخیر.

  
 ثم أن نقص الرعایة الصحیة في العدید من المناطق الریفیة بالیمن، وبخاصة رعایة الطوارئ، یجعل من التشویھ
عملیة منطویة على خطر الموت. عند قطع رضیعات في مناطق ریفیة وتعرضھن لنزیف جسیم، فإن احتماالت 

وصولھن إلى الرعایة التي تنقذ حیاتھن بعیدة، فقد تكون منازلھن بعیدة عن أقرب مستشفى بحیث یتعذر إنقاذھن إذا 
   160نشأت مضاعفات.

  
المرتبطة بالتشویھ ـ حیث ال توجد سیاسة تلزم المستشفیات بتسجیل وألن الحكومة ال تحتفظ بسجالت رسمیة للوفیات 

ما إذا كان سبب وفیات الفتیات مرتبطا بالتشویھ ـ فإن عدد الفتیات اللواتي فقدن حیاتھن بسبب ھذه الممارسة غیر 
  معلوم. 

  
ب التشویھ. وقالت إن معظم فتیات في قریتھا بسب 6أو  5قالت نعمة سعد قنزع لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا تتذكر وفاة 

الحاالت التي شھدتھا أدت إلى النزیف، الذي تتصدى لھ األمھات في المعتاد بوضع ثالثة أوراق على الجرح. وقال 
  عدد آخر ممن أجریت معھن المقابالت إنھم على علم بوفیات ناجمة عن التشویھ. 

  
  وقالت أمل لـ ھیومن رایتس ووتش: 

  
سنوات، قامت فیھا  3لختان. وكنت على معرفة شخصیة بحالة منذ سمعت بحاالت وفاة بسبب ا

الممارسة العجوز كلیلة البصر بقطع شریان. ونزفت الفتاة حتى الموت بسرعة كبیرة. وقد تكثر 

                                                                                                                                                                             
157 MoPHP and the Pacific Institute for Women’s Health, “Female circumcision results of a study of selected areas of Yemen,” 

June 2001, p. 27-28.  
 . 2014أغسطس/آب  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم عزت، من الضحایا، المھرة،  158
 . 2014أغسطس/آب  14رایتس ووتش مع أمل، ممارسة التشویھ التقلیدیة، المھرة، مقابلة ھیومن  159
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع أم ولید، من 2014یونیو/حزیران  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم قاسم، من الضحایا، المكال،  160

 . 2014أغسطس/آب  11وتش مع أم محمود، من الضحایا، الحدیدة، . مقابلة ھیومن رایتس و2014أغسطس/آب  27الضحایا، الحدیدة، 
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حاالت النزیف إذا لم تتم العملیة بحرص. وعند حدوث نزیف شدید فباإلمكان محاولة خیاطة 
   161على الجرح حتى یتوقف النزیف.الجرح أو وضع الیود وممارسة الضغط 

  
  وقد قامت ضحیة من المھرة بقتل ابنتھا بطریق الخطأ أثناء التشویھ: 

  
عاماً، مختتنات. كنت أجري لھن الختان بنفسي.  18بنات، وكلھن عدا األخیرة، التي تبلغ  5عندي 

  162یطاردني.وصرت من أشد معارضیھ بعدما توفیت إحدى بناتي بسبب العملیة. إن قتلي البنتي 
  

ویرجح تزاید خطر العدوى عند قیام الممارسات التقلیدیات باستخدام شفرات غیر نظیفة، وھو إجراء شائع في الیمن، 
أو عند استخدام الشفرة نفسھا لقطع عدة فتیات. وبما أن العدوى ال توثق إال عند التماس السیدات للرعایة الطبیة فمن 

المضاعفات. وحتى حینما تلتمس السیدات والفتیات الرعایة الطبیة فإن وزارة الصعب التحقق من نطاق امتداد ھذه 
الصحة والسكان لم تجھز سیاسات أو إرشادات لمساعدة المستشفیات والعیادات على التوثیق والرصد المنھجیین 

  للعواقب الصحیة لتشویھ اإلناث. 
  

لة بالمعاشرة الجنسیة ألن اآلالت كثیرا ما تكون وقد یتزاید خطر فیروس نقص المناعة وغیره من األمراض المنقو
غیر معقمة، كما تعید الممارسات استخدام الشفرات. ویمكن تكرر القطع والخیاطة أثناء الوالدة، وتزاید فرص 

   163التمزقات والتھتكات أثناء الجماع.
  

ى مشكلة االلتصاق التلقائي للجلد وألن تشویھ اإلناث في الیمن یتم في سن صغیرة جداً فإن من المشاكل الطبیة األخر
المؤدي إلى إغالق فتحة [المھبل]، وھو ما رآه جمیع المشتغلین بالرعایة الصحیة الذین أجریت معھم المقابالت أثناء 

  عملھم. قالت الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة أمراض النساء في صنعاء، لـ ھیومن رایتس ووتش: 
  

سنة، نصف صومالیة ونصف یمنیة، مع زوجھا  16تاة في عمر منذ شھرین جاءت إلى عیادتي ف
الذي كان نصف یمني ونصف نیجیري، بعد أسبوعین من زواجھما ـ وكانا زوجین في غایة الفقر. 
كان یشكو من أنھ حین یحاول النوم معھا، تصرخ وتبكي من األلم. وحاول اإلیالج لكنھ لم یستطع 

ما دام عاجزاً عن إتمام الزیجة فإنھ یرید تطلیقھا. ففحصت  بسبب الضیق الشدید للفتحة. وقال إنھ
الفتاة، التي أصرت على استحالة الطالق ـ حیث أنھ سیمثل فضیحة لعائلتھا. وعند الفحص أدركت 
أنھا خضعت للنوع الثالث من تشویھ اإلناث وھي رضیعة. وبعد العملیة حدث التصاق تلقائي للجلد 

ضآلة بحیث یستحیل الجماع. وحتى البول كان یخرج من الفتحة وصارت الفتحة المتبقیة من ال
الصغیرة نفسھا. فأجریت جراحة بدون مقابل لتوسیع الفتحة، وأثناء الجراحة اكتشفت أن سنوات 

  164من تعذر النظافة الشخصیة قد أدت إلى التھابات وعدوى خطیرة.
  

  صاق: وقالت إحدى الممارسات إنھا بدورھا طلب منھا إصالح حاالت الت
  

                                                           
 .2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل، ممارسة التشویھ التقلیدیة، المھرة،  161
 . 2014أغسطس/آب  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم فؤاد، من الضحایا، المھرة،  162
163 ysis on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) in Yemen,” June 2008, p. 4.Situation AnalQaderi, Husnia. “-Al  مقابلة

  .2014أغسطس/آب  11ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر مكتب الصحة والسكان، الحدیدة، 
 .2014أبریل/نیسان،  2، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، صنعاء 164
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إنني أستخدم مرود الكحل (المیل) لمباعدة الشفرین في حاالت حدوث االلتصاقات، وقد رأیت حالة 
أشھر اختتنت في عمان ولم یتخذ الشخص الذي أجرى العملیة االحتیاطات  6رضیعة عمرھا 

الصحیحة ووضع الفازلین على الجرح بعد العملیة، مما أدى إلى التصاق الشفرین. وفیما بعد 
  165صیبت الطفلة بالتھابات وأحضرتھا أسرتھا لي حتى أوسع الفتحة.أ

  
وقالت الدكتورة حسنیة القادري إن أكثر ما سمعتھ من الشكاوى كان من النزیف، وااللتصاق التلقائي، الذي قالت إنھ 

ت احتجن إلى جراحة یتفاقم بفعل المنتجات الطبیعیة المختلفة التي توضع بعد العملیة. وقد أجرت مقابالت مع عدة فتیا
إلتمام الجماع بعد الزواج، وكذلك مع جراح من حضرموت كان یجري تلك الجراحات بانتظام لفتیات. وقد قال 

  166لزوجتھ إنھ ال یرید إخضاع بناتھ للعملیة، لكنھا ھي وأمھا أصرتا ورتبتا أمر إجراء العملیة بغیر علمھ.
  

یتس ووتش: "رأیت عدة حاالت لفتیات بدأن الحیض ولكن بدون أن وقالت القابلة وھبة بنت عبد هللا لـ ھیومن را
  167ینزفن، بسبب االلتصاق التلقائي. واحتجن للجراحة".

  
وقالت الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي إنھا شھدت حاالت عدیدة من االلتصاق التلقائي تتطلب الجراحة حتى یصبح 

  168الجماع ممكناً.
  

 169یشتد نزیف الضحایا أثناء الحمل، وھو األمر الذي یعاني األطباء للتغلب علیھ.وبسبب االلتصاقات كثیراً ما 
بالمئة فقط من الوالدات في الیمن تتم في منشآت طبیة فإن ھذا یمثل تحدیاً للقابالت غیر  30وبالنظر إلى أن 

   170المؤھالت لوقف النزیف، ویمثل خطراً على أرواح السیدات الالتي تلدن.
  

أروى الربیعي لـ ھیومن رایتس ووتش إن أوسع اآلثار الجانبیة للتشویھ التي شاھدتھا انتشاراً ھي فقدان  قالت الدكتورة
 2008وقد وجدت دراسة من  171الشھیة الجنسیة، الذي كثیراً ما أدى بحسب قولھا إلى تعقیدات زوجیة خطیرة.

م إجراء االستقصاء علیھن قد أفدن بالعجز سیدة خاضعة للتشویھ ت 600بالمئة من  45أجراھا اتحاد نساء الیمن أن 
   172عن التمتع بالعالقة الجنسیة.

  
وقالت الدكتورة حسنیة القادري، الرئیسة السابقة لمركز بحوث ودراسات النوع االجتماعي، إنھا أجرت مقابالت مع 

رضن في المھرة وحضرموت، وكن یرفضن الزواج لسماعھن بأنھن سیتع 2008شابات خاضعات للتشویھ في 
  173للمشاكل نتیجة العجز عن أرضاء األزواج جنسیاً.

  

                                                           
 .2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمل، ممارسة التشویھ التقلیدیة، المھرة،  165
 .2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  166
 .2014أغسطس/آب  11ت عبد هللا، قابلة، الحدیدة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وھبة بن 167
 .2014أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي، وكیلة وزارة الصحة لقطاع السكان، صنعاء،  168
یولیو/تموز  7ناھج والتوجیھ، صنعاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع علي الحیمي، وكیل وزارة التربیة والتعلیم لقطاع الم 169

2014 . 
 .16، ص. 2014، مایو/أیار 2013وزارة الصحة، المسح الدیموغرافي الصحي  170
 .2014أبریل/نیسان،  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، صنعاء،  171
172 d Cultural Perspective,” 2008, p. 31.YWU, “Female Genital Mutilation: A religious an  
 .2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  173
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وقالت إحدى الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش إن السیدات الخاضعات للتشویھ "تعشن تحت ضغط وخوف دائمین، 
   174متمنیات أال تغرب الشمس فال یحین وقت الجماع".

  
معھ مقابلة في المھرة قال لھا: "عندي وقالت الدكتورة حسنیة القادري لـ ھیومن رایتس ووتش إن رجالً أجرت 

ثالجتان في البیت، واحدة للطعام واألخرى زوجتي". وقالت إن كثیرات من السیدات أبدین الحسد للسیدات غیر 
  وقال رجل من المھرة لـ ھیومن رایتس ووتش:  175المختتنات في شمال الیمن.

  
، ال تشعر زوجتي باإلثارة الجنسیة أشعر بأن الختان یؤثر في األزواج إلى حد بعید. ففي حالتي

ألنھا مختتنة مما یؤثر في قدرتنا على االستمتاع بالعالقة الجنسیة. إنني أسمع من أصدقائي الرجال 
من محافظات أخرى عن حیاتھم الزوجیة النشطة المشبعة، فأشعر باالستیاء والحزن ألنني ال 

في اتخاذ زوجة أخرى من خارج المھرة. أستطیع التمتع بخبرة مماثلة. بل إنني أفكر أحیاناً 
والكثیرون من أصدقائي الرجال في المھرة یعبرون عن نفس الشكوى، بل وأسمع أن بعض 

الزوجات یقلن ألزواجھن أن یستمنوا. وھناك رجال یتخذون طریقاً مختلفاً ویحاولون إرضاء 
یان كثیرة. إن أحد ملذاتھم الجنسیة خارج إطار الزواج، مع سیدات من خارج المھرة في أح

أصدقائي یردد باستمرار إنھ مستعد لدفع أي مبلغ من المال إلصالح ختان زوجتھ بالجراحة أو 
بأي إجراء. ویقول إنھ یحب زوجتھ كثیراً ویتمنى لو استطاعا التنعم بحیاة جنسیة مشبعة. كنت أؤید 

مزید عن آثاره الضارة الختان قبل زواجي، لكن بعدما رأیت تأثیره على زواجي وبعد معرفة ال
  176على النساء، صرت أعارضھ شخصیاً وبشدة.

  
قالت الدكتورة أحالم بن بریك، مدرسة طب المجتمع في كلیة الطب بجامعة المكال في حضرموت، لـ ھیومن رایتس 

مع  بالمئة منھم إن التشویھ یؤثر على عالقتھم الجنسیة 32ووتش إنھا أجرت دراسة وسط الرجال المحلیین، فقال 
بالمئة بأنھم لن یتزوجوا من سیدات أو فتیات خضعن للتشویھ بسبب أثره السلبي على العالقة  58زوجاتھم، بینما أفاد 

  177الجنسیة.
  

كما أن ثمة ارتباطاً ھاماً بین ممارسة التشویھ والزواج المبكر وزواج األطفال في الیمن، أحد البلدان القلیلة بمنطقة 
قیا التي لم تحدد سناً أدنى للزواج. ومن الصعب الحصول على إحصائیات دقیقة عن الشرق األوسط وشمال أفری

سیدات في الفئة العمریة  5أظھر أن واحدة من كل  2013معدالت الزواج المبكر، لكن مسحاً أجرتھ الیونیسیف في 
   178كانت متزوجة وھي في الخامسة عشرة. 15-49
  

فیتنام المصلي، كثیراً ما یتم تبریر الممارستین بـ"حمایة" الفتیات، وأن  وبحسب الدكتورة حسنیة القادري، والدكتورة
وكما أشارت  179الدافع وراءھما ھو الخوف من تھدید الفتاة لشرف العائلة عن طریق ممارسة الجنس قبل الزواج.

                                                           
 . 2014أغسطس/آب  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم فؤاد، من الضحایا، المھرة،  174
 .2014أبریل/نیسان  16لدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ا 175
 . 2014أغسطس/آب  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمود، رجل من أھل المنطقة، المھرة،  176
 . 2014یونیو/حزیران  25 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أحالم بن بریك، مدرسة طب المجتمع بكلبة طب جامعة المكال، 177
178 UNICEF and The Republic of Yemen, “Situation Analysis of Children in Yemen 2014”, 2014, 

http://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Final(1).pdf (accessed August 4, 2014), p. 228. 
UNICEF, “Yemen Baseline Survey Report,” July 2013, p. 96.  

. مقابلة 2014أبریل/نیسان  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامعة صنعاء، صنعاء،  179
 . 2014یونیو/حزیران  25ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة فیتنام القادري، اختصاصیة النساء، المكال، 
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قالت إنھا تعتبر  لمیاء اإلریاني لـ ھیومن رایتس ووتش فإن الممارستین تنتقصان من الحقوق الجنسیة للفتیات. وقد
  180زواج األطفال وتشویھ اإلناث أھم اثنتین من قضایا حقوق الطفل التي تواجھ الیمن حالیاً.

  
وقالت القابلة وھبة بنت عبد هللا لـ ھیومن رایتس ووتش إن تشویھ اإلناث في خبرتھا یمكنھ أحیاناً أن یمنع زواج 

أقل قلقاً من ارتكابھن للخطأ وبالتالي فإنھا ال تتعجل  األطفال، فقالت إن "العائالت التي تختن بناتھا تكون
  181تزویجھن".

  
وقالت واحدة من الضحایا إنھ بعض النظر عن أسباب الممارستین فإن اجتماعھما معا ھو األخطر، فالفتاة الصغیرة 

   182الخاضعة للتشویھ أكثر عرضة للنزیف الشدید أثناء الجماع واحتماالت وفاتھا جراء ھذا أعلى.
  
بحسب اإلمام غالب علي حسن الواقدي، الذي یعمل بوزارة األوقاف، فإن زواج األطفال والتشویھ كالھما یھدد و

الحمل والوالدة الصحیین، وكثیراً ما یؤدیان إلى الطالق. قال الواقدي إن الكثیرین من الرجال في خبرتھ، وخاصة 
الجنسیة عن طریق الزنا، طلقوا زوجاتھم الخاضعات للتشویھ أولئك الذین تمنعھم معتقداتھم الدینیة من التماس المتعة 

كما ذكر آخرون ممن أجریت معھم المقابالت تشویھ اإلناث كسبب  183لعجزھم عن تحقیق الرضا الجنسي معھن.
  184للطالق.

  
شویھ ورغم عدم اعتراض اإلمام حمود علي الساعدي على تشویھ اإلناث من حیث المبدأ، إال أنھ قال إن كل أنواع الت
التي تمارس في الیمن حالیاً تخالف الصورة التي یجیزھا اإلسالم، الذي ال یسمح إال بقطع صغیر في حجم ظفر 

وقد وصف تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، كما یمارس في الیمن، بأنھ شكل من أشكال العنف ضد  185اإلصبع.
  لسواء. المرأة وانتھاك لإلسالم وللقیم اإلنسانیة األساسیة على ا

  
  وقالت إحدى الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش: 

  
لم أتزوج بعد، لكن حین أنجب فتاة فلن أختنھا. إنني ضد الممارسة ألنني رأیت بعیني أن ابنة عمي 

الرضیعة اضطرت لدخول المستشفى لوقف النزیف بعد الختان. إننا ال نعرف إن كانت ھذه 
أن علینا تجنب الممارسات التي یرجح أن یزید ضررھا الممارسة صواباً أم خطأً، لكنني أعتقد 

  186على نفعھا.
    

                                                           
  .2014یولیو/تموز  8ن رایتس ووتش مع لمیاء اإلریاني، األمینة العامة للمجلس األعلى لألمومة والطفولة، صنعاء، مقابلة ھیوم 180
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم عبد هللا، 2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وھبة بنت عبد هللا، قابلة، الحدیدة،  181

  . 2014/آب أغسطس 11من الضحایا، الحدیدة، 
 . 2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أم محمود، من الضحایا، الحدیدة،  182
 . 2014أغسطس/آب  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع غالب علي حسن الواقدي، مسؤول اإلرشاد والتوعیة بوزارة األوقاف، الحدیدة،  183
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش 2014یونیو/حزیران  25حامیة وناشطة، المكال/ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لمیس حسن الحامدي، م 184

 . 2014یونیو/حزیران  26مع أم ھناء، من الضحایا، الشحر، 
 .2014یولیو/تموز  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حمود علي الساعدي، وكیل وزارة األوقاف واإلرشاد لشؤون اإلرشاد، صنعاء،  185
 . 2014أغسطس/آب  15تس ووتش مع أم ھالل، من الضحایا، المھرة، مقابلة ھیومن رای 186
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.IIتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ـ كقضية حقوقية  
  

بدأ االعتراف العالمي بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة كشكل من أشكال العنف ضد المرأة وكانتھاك لحقوق اإلنسان 
  في أوائل تسعینات القرن العشرین. 

  
اعترف المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فیینا بحقوق المرأة كجزء ال یتجزأ وال ینفصل عن حقوق  1993وفي 

اإلنسان، وأعلن المؤتمر عن ضرورة القضاء على  العنف المستند إلى النوع الجنسي، بما في ذلك العنف النابع من 
رابع للمرأة، مؤتمر بكین، دعا الحكومات إلى سن تشریعات ، دعا المؤتمر العالمي ال1995الثقافة. وبعد عامین، في 
   187تناھض التشویھ وإنفاذھا.

  
وفي العام  188اعترفت جمعیة الصحة العالمیة رسمیاً بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة كانتھاك حقوقي. 2001وفي 

ة األنثویة، الذي وصف التشویھ بأنھ ، تبنى الیمن إعالن القاھرة للقضاء على تشویھ األعضاء التناسلی2002التالي، 
  انتھاك للحقوق اإلنسانیة للفتیات والسیدات، وقرر اإلعالن أنھ: 

  
على الحكومات، بالتشاور مع المجتمع المدني، تبني تشریعات محددة تتصدى لتشویھ األعضاء 

یة للسیدات التناسلیة األنثویة، بغیة توكید التزامھا بوقف ھذه الممارسة وضمان الحقوق اإلنسان
  189والفتیات.

  
قامت لجنة حقوق الطفل، وھي الھیئة المكلفة بتفسیر اتفاقیة حقوق الطفل، بلفت االنتباه إلى تشویھ  2004وفي 

اإلناث، مشیرة إلیھ بوصفھ "ممارسة تقلیدیة ضارة". وشددت اللجنة على التزام البلدان بـ"حمایة المراھقات من كافة 
أقرت اللجنة بأھمیة دور األبوین وأولیاء  190ة" بما فیھا تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة.الممارسات التقلیدیة الضار

األمور في اتخاذ القرارات نیابة عن أطفالھم فیما یتعلق بتلك الممارسات، لكنھا ارتأت في النھایة أن الحكومات 
   191مسؤولة عن التصدي النتھاكات حقوق األطفال، من قبیل تشویھ اإلناث.

  
وعلى مدار السنوات العشر األخیرة، دعت ھیئات أممیة أخرى ومنھا وكاالت األمم المتحدة وھیئات معاھداتھا 

وجمعیتھا العامة، إلى وضع حد لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة، كما فعل المقررون الخواص المعینون من جانب 
الدولیة لتشویھ اإلناث كقضیة صحیة وكشكل من أشكال  مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. وتصدت األطر الحقوقیة

  العنف ضد المرأة واألطفال على السواء. 
  

                                                           
187 UN Fourth World Conference on Women, “Platform for Action,” U.N. Doc. A/CONF.177/20/REV.1, September 1995, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm   2014شرین الثاني نوفمبر/ت 5(تمت الزیارة في.(  
188 UN Commission on Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences,” E/CN.4/2002/83, January 31, 2002,http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=2920  تمت الزیارة)
  ). 2014/تشرین الثاني نوفمبر 5في  
189 The National Council of Childhood and Motherhood, “Cairo Declaration for the Elimination of FGM,” June 23, 2002, 

http://www.childinfo.org/files/fgmc_Cairodeclaration.pdf  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 
190 . “Report of the Committee on the Rights of the Child: Supplement Number 41,” 2004, p. 111.United Nations  
191 Centre to End Violence against Women Now, “Developing Legislation on Violence against Women and Girls, May 2011, 

http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1355776748.pdf,  2014یولیو/تموز  9(تمت الزیارة في.(  
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  الحق في الصحة
یلقى الحق في الصحة اعترافاً واسع النطاق في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ویعرب العھد الدولي الخاص بالحقوق 

عن "حق كل إنسان في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجسمیة  12االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في مادتھ رقم 
كما یستزید العھد فیقرر أن الحقوق المكفولة فیھ غیر تمییزیة وینبغي منحھا لجمیع  192والعقلیة یمكن بلوغھ".

   193األشخاص بصرف النظر عن السن أو الجنس أو اللون أو غیرھا من األسباب.
  

تصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وھي الھیئة األممیة التي ترصد تنفیذ العھد، قامت لجنة الحقوق االق 2000وفي عام 
التزامات الدول  14على الحق في أعلى مستوى یمكن بلوغھ من الصحة. ویفّصل التعلیق رقم  14بتبني التعلیق رقم 

الحكومات بمراعاة صحة كما یدلي التعلیق بإشارة محددة إلى التزام  194بـ"احترام وحمایة وتلبیة" الحق في الصحة.
السیدات والفتیات، بما في ذلك عن طریق تبني إجراءات مناسبة وفعالة للقضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة 

  195األنثویة.
  

وقد صرحت اللجنة بأن االلتزام بالحمایة یلزم الدول باتخاذ إجراءات كافیة لضمان عدم تدخل أطراف ثالثة في الحق 
كومات إلى تبني تشریعات أو اتخاذ إجراءات أخرى "لمنع األطراف الثالثة من إكراه السیدات في الصحة، ویدعو الح

على الخضوع لممارسات تقلیدیة، كتشویھ األعضاء التناسلیة على سبیل المثال، و .. لحمایة كافة الفئات المستضعفة 
 196لتعبیر عن العنف المرتبطة بالنوع".في المجتمع، وخاصة السیدات واألطفال والمراھقین .. بالنظر إلى أشكال ا

ووجدت اللجنة أن تلك االنتھاكات تشمل "اإلخفاق في حمایة السیدات من العنف أو في مالحقة الجناة، واإلخفاق في 
   197تثبیط االستمرار في اتباع الممارسات التقلیدیة أو الثقافیة الضارة".

  
م الدول بتبني إجراءات تشریعیة مناسبة في سبیل التحقق التام للحق أما االلتزام بالتلبیة، كما صاغھ التعلیق، فھو یلز

وتشمل تلك االلتزامات "تعزیز .. التثقیف الصحي، إضافة إلى حمالت المعلومات، وخاصة فیما یتعلق  198في الصحة.
م أیضاً القیام وتالحظ اللجنة أنھ "من المھ 199بالصحة الجنسیة واإلنجابیة، والممارسات التقلیدیة، والعنف األسري".

بإجراءات وقائیة وتعزیزیة وعالجیة لحمایة السیدات من أثر الممارسة الثقافیة التقلیدیة الضارة، واألعراف التي 
   200تحرمھن من حقوقھن اإلنجابیة الكاملة.

  
جال وتعمل معاھدات دولیة أخرى، مثل السیداو، على إلزام الدول بالقضاء على التمییز والعنف بحق المرأة في م

وقد أوصت لجنة السیداو، وھي الھیئة المسئولة عن  201الرعایة الصحیة لضمان الوصول إلى الخدمات الصحیة.

                                                           
 . 12العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة  192
 ).2(2المصدر السابق، الماة  193
194 mentation of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), “Substantive Issues Arising in the Imple

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” General Comment No. 14, The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/4 (2000), http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html  5(تمت الزیارة في 

 ).2014رین الثاني نوفمبر/تش
  . 22المصدر السابق، الفقرة  195
 .35المصدر السابق، الفقرة  196
 . 51المصدر السابق، الفقرة  197
 المصدر السابق.  198
 . 36المصدر السابق، الفقرة  199
 . 21المصدر السابق، الفقرة  200
 ).1(12السیداو، المادة  201



 

   38  لقب

، أصولت بوضع الحكومات 1999رصد تنفیذ االتفاقیة، في توصیتھا العامة بشأن المرأة والصحة التي تم تبنیھا في 
، المعنیة بختان اإلناث والتي 14امة للجنة السیداو رقم وتالحظ التوصیة الع 202وتنفیذھا لقوانین تحرم تشویھ اإلناث.

، أن على الدول أن تدرج في سیاساتھا الصحیة الوطنیة استراتیجیات مناسبة للقضاء على تشویھ 1990تم تبنیھا في 
بة وتدعوالتوصیة الدول إلى طلب المساعدة من وكاالت األمم المتحدة المناس 203اإلناث في الرعایة الصحیة العامة.

  204وإدراج إجراءات إلنھاء التشویھ في تقاریرھا المقدمة إلى اللجنة.
  

  الحق في الوصول إلى معلومات صحية صحيحة
تعترف لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بـ"الحق في التماس المعلومات واألفكار المتعلقة بالصحة 

ویترجم الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة  205ي الصحة.وتلقیھا وبثھا" كمكون ھام من مكونات تلبیة الحق ف
بالصحة إلى التزامات سلبیة وإیجابیة على عاتق الدولة، فمن جھة، تلتزم الدولة باالمتناع عن تحدید الوصول إلى 
  ة. المعلومات وعن تقدیم معلومات مغلوطة. ومن جھة أخرى، یتعین علیھا ضمان الوصول إلى معلومات كاملة ودقیق

  
وقد شرحت ھذه االلتزامات باستفاضة في عالقتھا بتشویھ اإلناث، في العدید من الوثائق الصادرة عن ھیئات رصد 

االتفاقیات والمقررین الخواص، وتعترف توصیة لجنة السیداو بشأن ختان اإلناث بالمعلومات كأداة محوریة في 
وبث البیانات المتعلقة بالتشویھ من جانب الجامعات  القضاء على التشویھ، كما تنوه بضرورة بذل الجھود لجمع

   206والروابط الطبیة والمنظمات غیر الحكومیة.
  

وتعترف لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأھمیة الوصول إلى المعلومات في تلبیة حق المرأة في 
لتي تحول بینھا وبین الوصول إلى الخدمات الصحة: "إن تلبیة حق المرأة في الصحة یتطلب إزالة جمیع الحواجز ا

   207الصحیة والتعلیم والمعلومات".
  

كما أن لجنة حقوق الطفل تدعو الدول إلى إجراء حمالت تثقیفیة بھدف تغییر المواقف من الممارسة، وكذلك حمالت 
وقد قررت اللجنة  208.تتصدى للتنمیط المتعلق بالنوع الجنسي الذي یساھم في الممارسات الضارة مثل تشویھ اإلناث

ضرورة إنشاء مراكز متعددة االختصاصات للمعلومات واإلرشاد، لتسھیل تقاسم المعلومات بشأن الممارسات الضارة 
  209بما فیھا تشویھ اإلناث.

  

                                                           
202 omen and Health, A/54/38/Rev.1, chap. I (1999), CEDAW Committee, General Recommendation No. 24, W

http://www.refworld.org/docid/453882a73.html  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 
ان اإلناث. وقد تشمل ھذه االستراتیجیات المسؤولیة الخاصة للمشتغلین بالرعایة الصحیة والقابالت التقلیدیات عن شرح اآلثار الضارة لخت 203

CEDAW Committee, General Recommendation No. 14, Female Circumcision, U.N. Doc. A/45/38 (1990), 
http://www.refworld.org/docid/453882a30.html  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 

  (ب) و(ج). 4المصدر السابق، الفقرتان  204
205 Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural  CESCR, “Substantive

Rights,” General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b  
او بشأن ختان اإلناث على تشجیع القادة الدینیین والمجتمعیین، ووسائل اإلعالم، على التعاون في التأثیر تعمل التوصیة العامة للجنة السید 206

  .CEDAW Committee, General Comment No. 14, para a (iii)على مواقف األشخاص في سبیل التخلي عن التشویھ. 
207 Attainable Standard of Health, E/C.12/2000/4 (2000), para. 21.CESCR, General Comment No. 14, The Right to the Highest   
208 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and Development in the Context of 

the Convention on the Rights of the Child, U.N. Doc. CRC/GC/2003/4, (2003), para. 20.  
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  الحق في التحرر من العنف
على تعریف العنف  ،1993یعمل إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

أي فعل عنیف تدفع إلیھ عصبیة الجنس ویترتب علیھ، أو یرجح أن یترتب علیھ، أذى أو معاناة  ضد المرأة بأنھ "
للمرأة ، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التھدید بأفعال من ھذا القبیل أو القسر أو 

على تعریف ختان  2وتنص المادة  210"..اء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصةالحرمان التعسفي من الحریة، سو
وإضافة إلى ھذا، یدعو اإلعالن الحكومات إلى حمایة  211اإلناث صراحة بأنھ شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

   212المرأة من أي شكل من أشكال العنف الذي یتم في نطاق األسرة أو في غیرھا من البیئات.
  

اإلعالن الحكومات على إدانة العنف ضد المرأة واالمتناع عن التذرع بالتفسیرات التقلیدیة أو الدینیة لتجنب ویحث 
بشأن  19وقد أوضحت لجنة السیداو في توصیتھا العامة رقم  213التزاماتھا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

بة، ال لمنع االنتھاكات فحسب، بل أیضاً في التحقیق في العنف ضد المرأة مسؤولیات الدول في ممارسة العنایة الواج
تلك األفعال والمعاقبة علیھا. وتشیر التوصیة إلى أفعال العنف التي تتم في الحیاة الخاصة أیضاً، من قبیل تشویھ 

   214اإلناث.
  

  الحق في الحياة والسالمة البدنية
حقوق اإلنسان، بما فیھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الحق في الحیاة مكفول بموجب العدید من المواثیق الدولیة ل

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاقیة حقوق الطفل. وتفسر لجنة حقوق اإلنسان الحق في الحیاة 
عداد ورغم عدم وجود إحصائیات تبین أ 215على أنھ ملزم للحكومات بتبني "إجراءات إیجابیة" للحفاظ على الحیاة.

السیدات والفتیات اللواتي فقدن حیاتھن نتیجة لتشویھ اإلناث، إال أن ھذا التقریر وغیره من األبحاث تبین وجود خطر 
ملموس للوفاة مرتبط بھذه الممارسة، حیث تتوفي سیدات عدیدات بعد العملیة بساعات قلیلة بسبب النزیف الذي تتعذر 

   216السیطرة علیھ أو العدوى.
  

وفاة سیدات وفتیات كنتیجة مباشرة للتشویھ، فقد یمثل التشویھ أیضاً عامالً مساھما أو مسبباً في الوفیات وإضافة إلى 
  وعلى الدول اتخاذ خطوات لمنع ھذه الخسائر في األرواح. 217المصاحبة للوالدة.

  
حق الشخص في الحریة أما الحق في السالمة البدنیة بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فیشمل 

   218واألمن. والتشویھ یھدد سالمة الفتاة البدنیة عند تثبیت الفتیات والسیدات ومباعدة سیقانھن بالقوة وقطع أجسادھن.

                                                           
210 UN Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW), December 20, 1993, G.A. res. 48/104, 48 U.N. 

GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), art. 1.  
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 (ج).4مصدر السابق، المادة ال 213
214 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Comment No. 19, Violence against Women, 

U.N. Doc. A/47/38 (1992)., para. 9  
215 ), (Sixteenth Session, 1982), April 30, UN Human Rights Committee, General Comment No. 6, The Right to Life (Article 6
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216 -“Changing a Harmful Social Convention,” http://www.unicefUNICEF, Innocenti Research Center, 

irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf, (accessed June 11, 2014), p. 16. 
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  الحق في عدم التمييز
د وتھدف ھذه البنو 219یمثل الحق في عدم التمییز والمساواة ركناً أساسیاً من أركان عدد من المواثیق الحقوقیة الدولیة.

إلى تحقیق المساواة الجوھریة ولیست الشكلیة فقط، بمعنى أن تقاس المساواة بتأثیر السیاسات والقوانین في حیاة المرأة 
 والرجل، ولیس بالحیاد الظاھري للسیاسة أو القانون بین الجنسین. 

  
ة واالجتماعیة والثقافیة، وقد أشارت لجنة السیداو ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق االقتصادی

أشارت كلھا إلى تشویھ اإلناث كممارسة تؤثر مباشرة في قدرة السیدات والفتیات على التمتع بحقوقھن اإلنسانیة على 
وقد قررت رادیكا كوماراسوامي،  220قدم المساواة مع الرجال، ومن ثم فھي تنتھك حقوقھن في عدم التمییز والمساواة.

ة بالعنف ضد المرأة في ذلك الوقت، في تقریرھا عن الممارسات الثقافیة داخل األسرة، أن المقررة الخاصة المعنی
"لتشویھ ھو أیضاً نتیجة لھیاكل السلطة البطریركیة التي تشرعن الحاجة إلى السیطرة على حیاة المرأة. وھو ینشأ عن 

یة، ولكن بغرائز جنسیة ال سبیل للسیطرة النظرة التنمیطیة إلى المرأة بوصفھا المسؤولة األولى عن األخالق الجنس
  221علیھا".

  

  الحق في التحرر من المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة
توصلت لجنتا حقوق اإلنسان ومناھضة التعذیب، كلتاھما، إلى صیاغة الصالت بین تشویھ اإلناث والحق في التحرر 

التي تحظر المعاملة القاسیة أو  7لجنة حقوق اإلنسان أن المادة وقررت  222من المعاملة القاسیة والالإنسانیة والمھینة.
الالإنسانیة أو المھینة ال تنطبق على المعاملة البدنیة وحدھا، بل أیضاً على السلوك الذي یسبب "المعاناة النفسیة 

   223للضحیة.
  

                                                                                                                                                                             
218 UN Human Rights Committee, General Comment no. 20, Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture 

and cruel treatment or punishment (Article 7), (Forty-fourth session, 1992), March 10, 1992, 
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .(  

انظر على سبیل المثال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، والسیداو. وتدعو السیداو  219
ءات مناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة. وتشمل تلك اإلجراءات تبني تشریعات تعدل أو تبطل القوانین أو الحكومات إلى اتخاذ إجرا

 . 2العادات أو الممارسات القائمة التي تمثل تمییزاً بین الجنسین، السیداو، المادة 
ا فیھ تشویھ اإلناث، ھي من أشكال التمییز ضد المرأة قررت لجنة السیداو في تقریر مقدم إلى كینیا أن كافة أشكال العنف ضد المرأة، بم 220

 CEDAW Committee, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discriminationومن ثم فھي انتھاك لالتفاقیة. 
against Women: Kenya,” CEDAWC/KEN/CO/6, August 10, 2007, 

http://www.refworld.org/publisher,CEDAW,CONCOBSERVATIONS,KEN,46d280ff6,0.html  نوفمبر/تشرین  5(تمت الزیارة في
). وقررت اللجنة أیضاً في تقریر مقدم إلى توغو أن "البرامج الشاملة للتعلیم ورفع الوعي التي تستھدف الرجال والسیدات على 2014الثاني 

یة تغییر أنماط السلوك االجتماعیة والثقافیة التمییزیة وإیجاد بیئة تمكینیة وداعمة للمرأة كافة مستویات المجتمع، بمن فیھم زعماء القبائل، بغ
 CEDAW Committee “Concluding comments of the Committee on the Elimination of ”.وھي تمارس حقوقھا اإلنسانیة". 

Discrimination against Women: Togo,” February 3, 2006, para. 15.  
221 UN Commission on Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 

consequences,” E/CN.4/2002/83, January 31, 2002, para. 14. 
یة والسیاسیة، الذي یقرر أنھ "ال یجوز من العھد الخاص بالحقوق المدن 7قررت لجنة حقوق اإلنسان أن تشویھ اإلناث ینتھك المادة  222

تي ترصد إخضاع أحد للتعذیب وال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامة". ولجنة مناھضة التعذیب ھي ھیئة الخبراء ال
 ,UN Human Rights Committee تنفیذ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة.

“Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 40 of the Covenant, Concluding observation of the 
Human Rights Committee: Gambia,” CCPR/CO/75/GMB, August 12, 2004, http://www.refworld.org/docid/42ce6c004.html 

(accessed November 5, 2014), para. 10.  
223 fourth session, 1992), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at -UN Human Rights Committee, General Comment 20, Article 7 (Forty

30 (1994).  
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البدنیة والكرامة اإلنسانیة للسیدات كما أبدت لجنة مناھضة التعذیب قلقھا من الممارسات التقلیدیة التي تنتھك السالمة 
ودعت اللجنة الحكومات إلى تبني التشریعات الكفیلة بحظر التشویھ ومعاقبة  224والفتیات، بما فیھا تشویھ اإلناث.

كما استحثت اللجنة الدول على تبني اإلجراءات الضروریة للقضاء على التشویھ، بما في ذلك من خالل  225مرتكبیھ.
وقد قرر مانفرید نوفاك، مقرر األمم المتحدة الخاص  226التعاون مع منظمات المجتمع المدني.حمالت رفع الوعي ب

المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة في ذلك الوقت، في تقریره 
نون یجیز الممارسة فإن تشویھ اإلناث بشأن تعزیز وحمایة جمیع حقوق اإلنسان: "من الواضح أنھ حتى لو وجد قا

یرقى إلى مصاف التعذیب، ووجود القانون في ذاتھ یشكل موافقة أو قبوالَ ضمنیاً من الدولة.. وفي الحاالت التي یتم 
فیھا التشویھ في عیادات خاصة بدون تعرض األطباء الذین یجرون العملیة للمالحقة، فإن الدولة توافق فعلیاً على 

   227ھي بھذا عرضة للمحاسبة".الممارسة و
  

وجدت ھیومن رایتس ووتش أن مقدمي الخدمات الصحیة في كردستان العراق تورطوا في إجراء  2009في 
ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة وترویج معلومات مغلوطة عنھا، وتوصل التحقیق إلى أنھ رغم إجراء التشویھ 

تلقى استھانة روتینیة من األطباء ومسؤولي الصحة الحكومیین. بأیدي القابالت إال أن انتشاره ومضاره كانت 
وخلصت ھیومن رایتس ووتش إلى تواطؤ العاملین بالصحة في كردستان العراق، من خالل إجراء التشویھ أو تقدیم 

  228معلومات ظاھرة الخطأ للمرضى عنھ، ومن خالل اإلخفاق في منع الممارسة بصفتھم كمسؤولین حكومیین.
 
  

                                                           
224 nder Article 19 of the Convention, UN Committee Against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties U

Concluding observations of the Committee Against Torture: Chad” CAT/C/TCD/CO/1, June 4, 2009, 
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,TCD,4a645fc02,0.html  5(تمت الزیارة ي 

 ).((تمتالزیارة لفي 2014نوفمبر/تشرنیس الثاني 
225 UN Committee Against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention, 

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Cameroon,” CAT/C/CR/31/6, February 11, 2004, 
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,CMR,4117402a4,0.html  1(تمت الزیارة في 

 para. 11.UN Committee Against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under). 2009سبتمبر/أیلول 
Article 19 of the Convention, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Kenya,” CAT/C/KEN/CO/1, 

January 19, 2009, http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,KEN,4986bc0bd,0.html  تمت)
 para. 27.UN Committee Against Torture, Consideration of Reports Submitted by States). 2009سبتمبر/أیلول  1الزیارة في 

Parties Under Article 19 of the Convention, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Togo,” 
CAT/C/TGO/CO/1, July 28, 2006, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/434/74/PDF/G0643474.pdf?OpenElement  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في.(  
226 UN Committee Against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention, 

Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Indonesia,” CAT/C/IDN/CO/2, July 2, 2008, 
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,IDN,4885cf822,0.html ( سبتمبر/أیلول  1تمت الزیارة في

2009), para. 16. UN Committee Against Torture, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the 
Convention, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Togo,” July 28, 2006, http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/434/74/PDF/G0643474.pdf?OpenElement, para. 27. UN Committee Against Torture, 
“Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention, Conclusions and 

recommendations of the Committee against Torture: Kenya,” January 19, 2009, 
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,CAT,CONCOBSERVATIONS,KEN,4986bc0bd,0.html, para. 27.  

227 UN Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment,” A/HRC/7/3, 15 January 2008, 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/101/61/PDF/G0810161.pdf?OpenElement, paras 44 and 53.  
، 2010ھیومن رایتس ووتش، "أخذوني ولم یخبروني بشيء: تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في كردستان العراق"، یونیو/حزیران  228

http://www.hrw.org/ar/reports/2010/06/16-0 
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  لى تشويه األعضاء التناسلية األنثويةالقضاء ع
ساھم االعتراف بتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة كانتھاك لحقوق اإلنسان في تطویر استراتیجیات عالمیة تستند إلى 

  الحقوق لمكافحة ھذه الممارسة. 
  

  التحركات األممية للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

تبنت  2001تحدة مراراً على دور الحكومات ومسؤولیتھا في القضاء على تشویھ اإلناث، ففي شددت ھیئات األمم الم
بشأن الممارسات التقلیدیة أو العرفیة التي تؤثر في صحة السیدات  56/128الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار 

التشویھ، بما فیھا إصدار وتفعیل  والفتیات. وقد استحث القرار الحكومات على تبني إجراءات مختلفة للقضاء على
   229التشریعات الوطنیة، والسیاسات والبرامج الكفیلة بالقضاء على الممارسة، ومالحقة مرتكبیھا.

  
تبنت مفوضیة األمم المتحدجة المعنیة بوضع المرأة قررات تھدف إلى القضاء على تشویھ اإلناث بحلول  2007وفي 

، قامت المفوضیة بلفت انتباه المجلس االقتصادي 2007ة وفي تقریر من سن 2010.230و 2008و 2007
وكان القرار یشدد على أن "تمكین الفتیات ھو  51/2.231واالجتماعي إلى قرار ینصب على إنھاء التشویھ، القرار 

فقد أبرزت مفوضیة األمم المتحدة المعنیة  2010و 2008أما في تقریري  232مفتاح كسر حلقة التمییز والعنف".
أیضاً مررت مفوضیة األمم  2008وفي  233رأة مسؤولیة الحكومات عن تبني تشریعات لحظر التشویھ.بوضع الم

   234المتحدة المعنیة بوضع المرأة قراراً یدعو الدول إلى حظر التشویھ وإنھاء اإلفالت من العقاب علیھ.
  

الحكومات إلى زیادة الجھود  كما أبدت لجنة حقوق اإلنسان قلقھا من استمرار التشویھ في المناطق الریفیة ودعت
ھیئات داخل األمم المتحدة بالتوقیع على بیان  10قامت  2010وفي  235لحظر التشویھ لألطفال والكبار على السواء.

  مشترك بشأن الحاجة إلى القضاء على تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة.
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متحدة قد مررت قراراً یطالب الدول بتكثیف كانت الجمعیة العامة لألمم ال 2012وبحلول دیسمبر/كانون األول 
دعا القرار الدول إلى وضع إطار للسیاسات الرامیة إلى حمایة السیدات  236الجھود العالمیة للقضاء على التشویھ.

والفتیات من التشویھ. كما استحث الدول على تعزیز "العملیات التمكینیة والتعلیمیة الحساسة للنوع الجنسي"، بما في 
طریق مراجعة المناھج المدرسیة وإعادة النظر فیھا، ودمج "الفھم الشامل ألسباب وعواقب العنف المستند  ذلك عن

إلى النوع والتمییز ضد المرأة في مناھج التعلیم والتدریب على كافة المستویات". كما طالب القرار الدول بتطویر 
ة، والقیام بإجراءات فعالة ومحددة لحمایة الالجئات برامج التعلیم والتدریب والمناصرة، النظامیة وغیر النظامی

والمھاجرات، وتنمیة مناھج موحدة لجمع البیانات حول كافة أشكال التمییز والعنف. ودعیت الدول أیضاً إلى 
ینایر/كانون الثاني كیوم دولي لعدم التسامح مطلقاً  6تخصیص موارد كافیة للقضاء على التشویھ. وقد حدد القرار یوم 

زاء تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث، وطلب من األمین العام لألمم المتحدة تقدیم تقریر متعمق ومتعدد التخصصات إ
   237بشأن األسباب الجذریة والعوامل المساھمة في ممارسة التشویھ.

  
ن غالبیة ، إلى أن الممارسة تظل سبباً للقلق العمیق، حیث أ2014یولیو/تموز  30وخلص التقریر، المنشور في 

الفتیات والسیدات، بحسب التقریر، تؤیدن التخلي عن الممارسة لكنھن ال یعلمن وإذا علمن فإنھن یضعن تقدیرات 
متدنیة لنسبة الصبیة والرجال الذین یعتقدون بدورھم في ضرورة إنھاء التشویھ. ورغم أن الدول تتبنى تشریعات 

سات ما یزال قاصراً على الصعید العالمي، والموارد المخصصة لتجریم التشویھ، إال أن إنفاذ التشریعات والسیا
   238لتنفیذھا ما تزال محدودة.

  
، أصدرت لجنة السیداو ولجنة حقوق الطفل تفسیراً شامالً اللتزامات الدول بمنع 2014نوفمبر/تشرین الثاني  5في 

شتملة على تشویھ اإلناث، إضافة إلى الممارسات الضارة المرتكبة بحق السیدات والفتیات والقضاء علیھا، وھي الم
   239الجرائم المرتكبة باسم ما یسمى بالِعرض، وزیجات األطفال والزیجات القسریة، وتعدد الزوجات.

  

  تقدم الدول في القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

شویھ اإلناث، قد مررت قانوناً أو بلداً في أفریقیا والشرق األوسط، من ذوي االنتشار المرتفع لت 26كان  2013حتى 
وثمة تباین واسع في القوانین والمرسومات الصادرة في البلدان  240أصدرت مرسوماً دستوریاً یناھض تلك الممارسة.

على المشتغلین بالطب والمنشآت الصحیة  015- 2005ففي موریتانیا، على سبیل المثال، یحظر األمر القانوني  26الـ
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لكن بلدان أخرى، كمصر وكینیا، تزید فتحظر على اآلباء وأولیاء األمور  241ملیات التشویھ.الحكومیة أن یجروا ع
  إخضاع أطفالھم للتشویھ. 

  
وقد اتخذت األمم المتحدة خطوات ملموسة لمساعدة الحكومات في القضاء على الممارسة. فعلى سبیل المثال تم تنفیذ 

والیونیسیف بشأن تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة األنثویة، وھو أحد البرنامج المشترك لصندوق األمم المتحدة للسكان 
، كان 2012بلداً أفریقیاً. وبحلول العام الخامس من التنفیذ، في  14أكبر البرامج العالمیة المتعلقة بالتشویھ، في 

الوطنیة وااللتزام على  البرنامج المشترك یدعم العدید من "المخرجات التكمیلیة" بما فیھا االستخدام الفعال للسیاسة
وقد عمل البرنامج على كفالة أنشطة تمكن السیدات والفتیات وتضغط على  242المستوى المحلي بالقضاء على التشویھ.

فتم تبني قوانین تحظر التشویھ في غامبیا وغینیا وموریتانیا ومنطقتین  243الحكومات لتبني تشریعات مناھضة للتشویھ.
   244مالیالند وبونتالند.من مناطق الصومال ـ ھما صو

  
أما مصر وكینیا وبوركینا فاسو، وھي من أوائل الدول التي شملتھا كفالة البرنامج، فقد اتخذت توجھات مختلفة 

فعلى سبیل المثال، قامت مصر وكینیا بتجریم الممارسة وبدآتا في فرض عقوبات، وقامت  245لمكافحة التشویھ.
النقاش حول الممارسة، وعقد دورات تدریبیة ألصحاب المصلحة األساسیین  بوركینا فاسو بإشراك أفراد المجتمع في

  وقادة المجتمع. 
  

، حیث أدانت ھیئة رصد 2000وتعرضت مصر النتقاد لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في سنة 
ت قصر تجریم التشویھ على المعاھدات مصر لسماحھا ألطراف ثالثة بإخضاع السیدات والفتیات للتشویھ، كما انتقد

، 2007وقد استجابت مصر النتقادات اللجنة في  246من یجرون العملیة خارج المستشفیات وبدون مؤھالت طبیة.
بتجریم ختان اإلناث ألي شخص یمارسھ، بمن  271عندما أصدرت وزارة الصحة والسكان المصریة القرار رقم 

تشویھ في قانون العقوبات المصري أیضاً، مع فرض السجن بحد تم تجریم ال 2008وفي  247فیھم المشتغلین بالطب.
   2008.248لسنة  126شھور وبحد أقصى سنتین. كما حظرت مصر الممارسة بموجب القانون  3أدنى 

  
عاماً بعد  13شھدت مصر أول مالحقة قانونیة على تشویھ اإلناث، إذ توفیت سھیر ابنة الـ 2014وفي مارس/آذار 

تمت تسویة االتھام بالقتل  249اجھ والدھا وطبیبھا المحاكمة سویاً بتھم تتعلق بممارسة التشویھ.الخضوع للتشویھ، وو

                                                           
 من الفصل الثاني. 12، المادة 2005لسنة  015- 2005القانون الجنائي للطفل في موریتانیا، األمر القانوني  241
242  2012, ,”Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating ChangeUNFPA and UNICEF, “Joint Programme on 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2013/UNICEF-
UNFPA%20Joint%20Programme%20AR_final_v14.pdf,  8)، ص.2014یولیو/تموز  9(تمت الزیارة في. 
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 .2008لسنة  126، قانون الطفل لوزارة الصحة والسكان رقم 2007لسنة  271القرار الوزاري المصري رقم  247
 رر. مك 242، الماة 2008قانون العقوبات المصري،  248
249 May 12, 2014, , BBC News OnlineEgypt: Deadly Risks, But Female Genital Mutilation Persists,” 
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 20الخطأ الناجم عن اإلھمال خارج المحكمة من خالل مبلغ مالي للعائلة، وتمت تبرئة الرجلین من بقیة التھم في 
   250.. وقد استأنفت النیابة الحكم منذ ذلك الحین2014نوفمبر/تشرین الثاني 

  
بحیث یغطي القصر إضافة إلى السیدات البالغات، ویعاقب  2001عدلت كینیا قانون حظر التشویھ لسنة  2011وفي 

وقد حاولت الحكومة الكینیة إنفاذ ھذه القوانین، فوجھت  251مواطني كینیا من ممارسي التشویھ خارج حدود البالد.
لللتشویھ بعد مساھمتھم في وفاة رحیمة لیسالي، البالغة من العمر  النیابة االتھام إلى اثنین من أولیاء األمور وممارسة

 15أنكر ولیا أمر رحیمة المسؤولیة، لكنھما ظال محتجزین منذ  2014.252أبریل/نیسان  13عاماً، في  13
 2014وحتى  2011.254قضیة تتعلق بتشویھ اإلناث في كینیا منذ  71وقد بلغت المحاكم  2014.253أبریل/نیسان 

  255قضیة منھا قد أدت إلى أحكام باإلدانة، وما زالت بقیة القضایا منظورة. 16كانت 
  

غیر أن تبني القوانین لیس سوى عنصر واحد في برامج التحركات الشاملة التي یتعین على الحكومات اتخاذھا للقضاء 
سة إلى التخفي، فیعرض فمقاربة التشویھ من زاویة اإلجراءات العقابیة وحدھا قد یدفع الممار 256على تشویھ اإلناث.

   257أرواح الفتیات والسیدات لخطر أكبر.
  

وتوحي األبحاث المجراة في بلدان یشیع فیھا التشویھ بضرورة المقاربة التي تتصدى للعوامل الكامنة التي تدیم 
وینطوي ھذا على جمع واقتسام معلومات موثوقة عن انتشار  258الممارسة وغیرھا من انتھاكات حقوق المرأة.

ممارسة والسیاق االجتماعي الذي تتم فیھ. إن برامج القضاء على الممارسة تقوم على نحو متزاید بتشجیع تدفق ال
المعلومات والتناقش على المستویین الوطني والمحلي بشأن تشویھ اإلناث مع إشراك الرجال والسیدات على السواء. 

                                                           
250 uilty verdict,” The Guardian, November 20, 2014,  “Egypt’s first female genital mutilation trial ends in not g 250

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/egypt-first-female-genital-mutilation-fgm-trial-not-guilty  تمت الزیارة في)
 ). 2014نوفمبر/تشرین الثاني  25
251 4.Children’s Act of Kenya, Act No. 8 of 2001, section 1 
252 “Two to Be Charged with Murder After FGM Victim Dies,” Reuters, April 23, 2014, 

http://www.trust.org/item/20140423144006-gr2tf/  2014یونیو/حزیران  3(تمت الزیارة في .( 
253 “Kenya Couple Deny Murder in FGM Case,” The Guardian, June 4, 2014, 

http://www.theguardian.com/society/2014/jun/04/kenya-couple-deny-murder-fgm-case  یونیو/حزیران  9(تمت الزیارة في
2014 .( 

254 “Two to Be Charged with Murder After FGM Victim Dies,” Reuters, April 23, 2014, 
http://www.trust.org/item/20140423144006-gr2tf/  2014نیو/حزیران یو 3(تمت الزیارة في.( 

  المصدر السابق.  255
256  August 2010, ,”UNICEF, Legislative Reform to Support the Abandonment of Female Genital Mutilation/Cutting

http://www.unicef.org/policyanalysis/files/UNICEF_-
__LRI_Legislative_Reform_to_support_the_Abandonment_of_FGMC_August_2010.pdf ,  یونیو/حزیران  6(تمت الزیارة في

2014 .( 
257 World Health Organization, Department of Women’s Health, Health Systems and Community Health, “Female Genital 

Mutilation, Programmes to Date: What Works and What Doesn’t,” 1999, 
http://libdoc.who.int/hq/1999/WHO_CHS_WMH_99.5.pdf  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في.( 

258 “Eliminating Female Genital Mutilation,” World Health Organization, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf, p.13. 

UNICEF, “Coordinated Strategy to Abandon Female Genital Mutilation/Cutting in One Generation: A Human Rights-Based 
Approach to Programming,” June 2007, 

http://www.childinfo.org/files/fgmc_Coordinated_Strategy_to_Abandon_FGMC__in_One_Generation_eng.pdf (accessed 
November 5, 2014), p. 28. 



 

   46  لقب

لى التخلي عن التشویھ، مع توكید ھذا االلتزام من خالل وكثیراً ما تھدف تلك التوجھات إلى حمل مجتمعات بأسرھا ع
   259تصرف علني ما

  
ضمت  1990أطلقت بوركینا فاسو حملة إذاعیة ضد ممارسة التشویھ، وتم تشكیل لجنة وطنیة في  1975وفي 

الوعي أعضاء من اتحاد النساء الوطني، وروابط القابالت والممرضات. وقد قامت ھذه اللجنة بفعالیات عامة لرفع 
ودورات تدریبیة مستھدفة للقادة التقلیدیین، والجمعیات اإلسالمیة، والكنائس المسیحیة، وروابط المرأة، والمشتغلین 

تم تبني قانون لحظر التشویھ،  1996بالصحة، والقابالت، والشرطة، والمعلمین، والشباب، ووسائل اإلعالم. وفي 
بحسب استقصاء دیموغرافي صحي، شھدت بوركینا فاسو  ،2010وفي  1997.260والعمل بھ في فبرایر/شباط 

   261بالمئة في تشویھ اإلناث فیما بین السیدات األصغر سناُ واألكبر سناً. 28خفضاً قدره 
  

، "أخذوني ولم یخبروني بشيء: تشویھ األعضاء 2010وقد قامت ھیومن رایتس ووتش، في تقریرھا الصادر سنة 
لعراق"، بدعوة الحكومة والبرلمان في إقلیم كردستان العراق المتمتع بحكم شبھ ذاتي، التناسلیة األنثویة في كردستان ا

إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمانحین، إلى اتخاذ خطوات إلنھاء ممارسة تشویھ اإلناث. وبعد ذلك بقلیل، في 
علماء المسلمین في كردستان، وھو أعلى أصدرت اللجنة العلیا للفتاوى الدینیة التابعة التحاد ال 2010یولیو/تموز  6

مرجعیة دینیة إلصدار الفتاوى واألحكام الدینیة، أصدرت فتوى تقرر أن تشویھ اإلناث ظھر قبل اإلسالم وال یعد من 
فرائضھ. ولم تحظر الفتوى تشویھ اإلناث صراحة، لكنھا شجعت اآلباء على عدم إخضاع بناتھم للعملیة بسبب عواقبھا 

  بیة. الصحیة السل
  

بقانون للعنف األسري بإقلیم كردستان العراق، واشتمل  2011أغسطس/آب  11عالوة على ھذا فقد تم العمل في 
من  60وبعد عام تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع أكثر من  262القانون على عدة بنود للقضاء على تشویھ اإلناث.

اء الحقوقیین، فوجدت أن الحكومة اإلقلیمیة سكان القرى ورجال الشرطة ومسؤولي الحكومة والمحامین والنشط
شرعت في إجراء حمالت توعیة ودورات تدریبیة للقضاة وفي إصدار أوامر للشرطة بشأن مواد القانون المختص 

وقد  263بالعنف المنزلي، رغم أنھا فیما یبدو لم تتخذ حتى اآلن خطوات مشابھة إلنفاذ الحظر المفروض على التشویھ.
حكومیة ومنھا منظمة وادي األلمانیة العراقیة غیر الحكومیة المعنیة بحقوق اإلنسان، إلى رفع سعت منظمات غیر 

الوعي العام بأحكام قانون العنف األسري المناھضة لتشویھ اإلناث، وبآثار التشویھ، من خالل تشجیع "مجتمعات 
ن ممثلیھا بطلب الرفض العلني للتشویھ خالیة من التشویھ". وینطوي ھذا على التقدم إلى شیوخ المجتمعات وغیرھم م

   264والتوقیع على وثائق لجعل مناطقھم خالیة من التشویھ.

                                                           
259 -“Changing a Harmful Social Convention,” http://www.unicefEF, Innocenti Research Center, UNIC

irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf, pp. 13-14.  
260 g United States Department of State, “Burkina Faso: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cuttin

(FGC),” June 1, 2001, http://www.refworld.org/docid/46d57874c.html  2014یونیو/حزیران  11(تمت الزیارة في .(  
261 National Institute of Statistics and Demography, “Burkina Faso: Demographic and Health and Multiple Indicator Cluster 

Survey,” (“Burkina Faso: Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples”), 2010, 
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR256/FR256.pdf, (accessed July 10, 2014), p. 291.  

 5(تمت الزیارة في  http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdfقانون العنف األسري،  262
  ). 2014نوفمبر/تشرین الثاني 

، 2012أغسطس/آب  29"كردستان العراق تتھاون في حظر تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  263
http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/29-0 

264 -villages-https://westasia.hivos.org/news/kurdish4, free,” June 13, 201-Hivos, “Kurdish villages declare themselves FGM
declare-themselves-fgm-free  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 
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، قامت حكومة كردستان اإلقلیمیة، والمجلس األعلى لشؤون المرأة، والیونیسیف، وتحالف 2014في سبتمبر/أیلول 
م المتحدة للسكان، بنشر نتائج أول استقصاء ھارتالند الدولي، ووادي، بالتعاون مع سیدات األمم المتحدة وصندوق األم

وخلصت  265"للمعرفة والمواقف والممارسات" بشأن األسباب الجذریة لتشویھ اإلناث في إقلیم كردستان العراق.
إلى أن حملة رفع الوعي العام بشأن تشویھ اإلناث یبدو أن أثرھا كان  2014الدراسة التي تمت في سبتمبر/أیلول 

بالمئة ممن أجریت معھم المقابالت بأنھم سمعوا بحملة التوعیة  64في مكونھا المتلفز ـ حیث أفاد إیجابیاً، وخاصة 
  266بالمئة من ھؤالء المستجیبین بأنھم علموا بھا من التلفاز. 86العامة بشأن التشویھ، مع تصریح 

  
   

                                                           
265 Ever Survey of FGM in Northern Iraq,” September 7, 2014, -UNICEF, “UNICEF and Partners Release First

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2583:unicef-and-partners-release-first-ever-survey-of-
fgm-in-northern-iraq&Itemid=605&lang=en  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .(  

266 ctice among Households in the Iraqi UNICEF, “Female Genital Mutilation (FGM): A survey on Knowledge, Attitudes, and Pra
Kurdistan Region,” September 2014, 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=627_4e86df8e9347eac7a6c677ec87eb
2e25&lang=en  2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في .( 
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.IIIاإلجراءات المحلية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  
  

ل على ھذه القضیة منذ ثمانینات القرن العشرین وقد بدأت أخیراً أرى قبوالً وسط إنني أعم
  267المجتمعات للتخلي عن ھذه الممارسة. إننا نملك فرصة ھائلة في الوقت الحاضر.

  
ومع ذلك  268الیمن دولة طرف في المعاھدات الدولیة الرئیسیة التي تحمي حقوق السیدات والفتیات وتحظر تشویھھن.

  م یتخذ خطوات كافیة للقضاء على ھذه الممارسة. فإنھ ل
  

وعلى الیمن تبني إطار شامل یضم قوانین لحظر التشویھ، وتوقیع عقوبات مناسبة عندما یتم تجاھل الحظر. وعلیھ 
تبني وتنفیذ سیاسات تشمل جمع البیانات، واستراتیجیة تواصلیة تنشر القضایا المعنیة على أوسع نطاق، وخدمات 

وطبیة للسیدات والفتیات، واآللیات الوقائیة الضروریة، وخدمات لحمایة الفتیات المعرضات للخطر.  اجتماعیة
ولضمان الفعالیة، سیحتاج إطار السیاسة إلى تعاون بین مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات الحكومیة المعنیة 

ت التقلیدیة التي تدیم الممارسة، من خالل ومنظمات المجتمع المدني، وإلى توجھ متعدد الجوانب یتصدى للمبررا
  برامج مع العائالت، ورجال الدین، والممارسات التقلیدیات لختان اإلناث. 

  

  إنشاء إطار للتشريعات والسياسات
لیس لدى الیمن قانون یحظر تشویھ اإلناث، إال أن جھوداً مختلفة كانت تبذل على مدار العقد الماضي للحد من 

، أصدرت وزارة الصحة العامة قراراً یحظر إجراء 2001سبیل المثال، في ینایر/كانون الثاني الممارسة. فعلى 
تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في المنشآت الصحة الحكومیة والخاصة، مع أنھ لم یفرض عقوبات على 

   269المخالفین.
  

عوبة رصد تنفیذه في المنشآت وبحسب مسؤولین صحیین، لم یظھر القرار فعالیة في وقف التشویھ بسبب ص
وكمثال، قالت الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة أمراض النساء بأحد المستشفیات العامة في صنعاء، لـ  270الطبیة.

ھیومن رایتس ووتش إن الزوار كثیراً ما یسألونھا إن كانت تجري العملیة، وحین ترفض یلجأون إلى العیادات 

                                                           
ووتش مع صبحیة أحمد راجح، رئیسة فرع الحدیدة باتحاد نساء الیمن، ومع مریم عمر الحاج، مسؤولة المشروعات مقابلة ھیومن رایتس  267

 . 2014أغسطس/آب  11التنفیذیة بفرع الحدیدة باتحاد نساء الیمن، 
268 Res. 2200A (XXI), 21 U.N. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. 

GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, acceded by Yemen 
on February 9, 1987. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), adopted December 16, 1966, 

G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force January 
3, 1976, acceded by Yemen on February 9, 1987. Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted November 20, 1989, 

G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force September 2, 1990, 
ratified by Yemen on May 1, 1991. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 
adopted December 18, 1979, G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, entered into force 

September 3, 1981, acceded by Yemen on May 30, 1984  
269 2015,” -Strategy 2011UNFPA and MOPHP, “Ministry of Public Health and Population: Yemen National Reproduction Health 

February 2011, http://yemen.unfpa.org/demo/uploaded/Yemen%20NRHS%202011-
2015%20Final%20English%20version%20_1.pdf, (accessed July 16, 2014), p. 9. 

  المصدر السابق.  270
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ولم یكن حسن عبد الرحمن المتوكل، القاضي بمحكمة الغیداء، إضافة إلى  271م بھذا.الصحیة الخاصة المستعدة للقیا
مسؤولي وزارة الصحة العامة، على علم بقضیة واحدة وصلت إلى المحاكم بسبب القرار أو بشأن تشویھ اإلناث 

الصحة أنھ رغم  لصندوق األمم المتحدة للسكان باالشتراك مع وزارة 2011كما أظھر تقریر من سنة  272بصفة عامة.
   273بالمئة من جمیع المنشآت الصحیة ظلت تجریھا. 12الجھود المناھضة لتحویل التشویھ إلى ممارسة طبیة، فإن 

  
إال أن الیمن ظل یبذل الجھود لتقویة التشریعات التي تحظر  2001ورغم مصاعب تنفیذ القرار الوزاري لسنة 

تقدیم مشروع قانون األمومة المأمونة إلى البرلمان، وكان قامت ھیئة من وزارة الصحة ب 2008التشویھ، ففي 
المشروع یھدف إلى حمایة صحة السیدات قبل الزواج وأثناءه. واستثار المشروع نقاشاً حامیاً طوال سنوات، بسبب 
د بنود تحظر "التدخل الجراحي في األعضاء التناسلیة لإلناث" ما لم یكن ضروریاً ألسباب مشروعة أو جراحیة. وق

اعترض العدید من أعضاء البرلمان على تلك البنود، محتجین بأنھا تعارض الشریعة التي تسمح بتدخالت جراحیة من 
قبیل ختان اإلناث. ومن ثم فقد صوت أعضاء البرلمان برفض البند، والسماح باستمرار ممارسة التشویھ. وتم تبني 

  2014.274مارس/آذار  31اإلناث، في  قانون األمومة المأمونة، بدون البند الذي یحظر تشویھ
  

ثم استعاد النقاش حول قانون لحظر التشویھ حیویتھ أثناء مؤتمر الحوار الوطني، وقام الفریق المعني بالتنمیة 
  المستدامة، في تقریره النھائي، بتوصیة الحكومة بـ: 

  
الصحیة الضارة باألطفال خاصة ختان تسریع تبني النصوص التشریعیة التي تجرم الممارسات 

اإلناث، وفرض رقابة على األطباء والعاملین في المھن الطبیة حول مساھمتھم في تغذیة ھذه 
فاعلیة  أكثر توعیة وسائل وانتھاج الظاھرة ھذه بمخاطر المجتمعي الوعي الممارسات، ورفع

  275وإشراكاً لقطاعات المجتمع ومرجعیاتھ الدینیة.
  

: "تجریم االعتداء على السالمة 94ق الحقوق والحریات في المؤتمر بالحظر الجنائي في توصیتھ رقم كما أوصى فری
   276البدنیة (ختان اإلناث)...".

  
، بتقدیم 2014واستجابة لتلك التوصیات، قام وزراء الشؤون االجتماعیة والعمل، والشؤون القانونیة، في أبریل/نیسان 

إلى رئیس الوزراء محمد باسندوة. ویتصدى مشروع قانون حقوق الطفل لقضایا  مسودة جدیدة لقانون حقوق الطفل
ھامة من قبیل الزواج المبكر وتجنید األطفال وعمالة األطفال. كما یسعى المشروع إلى حظر تشویھ اإلناث، مقرراً أن 

ومن شأن المشروع  277إلناث.للطفل الحق في "التمتع بالصحة" وینبغي حمایتھ من أشكال العنف كافة، بما فیھ تشویھ ا

                                                           
 . 2014أبریل/نیسان  2نعاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أروى الربیعي، اختصاصیة النساء، ص 271
؛ مقابلة ھیومن 2014أغسطس/آب  14مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسن عبد الرحمن المتوكل، قاضي بمحكمة الغیداء، المھرة،  272

؛ مقابلة ھیومن 2014یونیو/حزیران  26رایست ووتش مع سعید سالمین المعلم، مدیر التوعیة الصحیة بمكتب صحة الشحر، الشحر، 
 .2014یونیو/حزیران  25تس ووتش مع الدكتور عبد هللا سالم بن غوث، المدیر العام لمكتب صحة حضرموت الساحلیة، رای
273 2015,” -UNFPA and MOPHP, “Ministry of Public Health and Population: Yemen National Reproduction Health Strategy 2011

February 2011, http://yemen.unfpa.org/demo/uploaded/Yemen%20NRHS%202011-
2015%20Final%20English%20version%20_1.pdf, (accessed July 16, 2014), p. 9. 

274 Taj, “Parliament Discusses Safe Motherhood Law,” (“-Anwar alالنواب یناقشون مشروع قانون األمومة المأمونة, Yemen Now”), 
March 24, 2014, http://yemennow.net/news57510.html  2014یولیو/تموز  18(تمت الزیارة في .(  

  . 57وثیقة الحوار الوطني الشامل، التقریر النھائي للفترة الثانیة لفریق التنمیة المستدامة، ص.  275
 .11وثیقة الحوار الوطني الشامل، التقریر النھائي للفترة الثانیة لفریق الحقوق والخریات، ص.  276
 (ب). 13، المادة 2014ع قانون حقوق الطفل لسنة مشرو 277
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ألف وملیون لایر  300أن یفرض عقوبات جنائیة بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى ثالث، أو بغرامة تتراوح بین 
وحتى مثول ھذا التقریر للطبع لم یكن مجلس الوزراء قد  278دوالر أمریكي) لمخالفة أحكامھ. 4700- 1400یمني (

   279لمان للمناقشة والتبني.وافق على المشروع وال أحالھ إلى البر
  

قالت الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا تعتبر أن تبني قانون یحظر تشویھ اإلناث تحدیداً 
وقالت لمیاء اإلریاني، رئیسة المجلس األعلى لألمومة  280ھو عنصر ال غنى عنھ للقضاء على الممارسة في الیمن.

أن یعمل أي قانون على فرض عقوبات، وإال فلن یؤدي إلى تغییر في الممارسة. كما قالت إن  والطفولة، إن من المھم
العقبة الرئیسیة في وجھ تبني القانون في الیمن ھي أن قضیة حقوق الطفل تتشابك مع السیاسة الحزبیة والمقایضات 

قیام وزارة الصحة العامة بتعدیل قرار سنة السیاسیة. ومن قبیل الخطوة الوسیطة، لحین تبني القانون، تقترح اإلریاني 
  281بحیث یضیف عقوبة على مرتكبي اإلجراء في المنشآت الصحیة العامة والخاصة. 2001

  
وإذن فإن وجود تشریع محدد یحظر التشویھ ھو خطوة محوریة لترقیة التزام الیمن بحقوق السیدات والفتیات، وعلى 

  التشریع أن یتضمن المكونات التالیة: 
  

عریف قانوني لتشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة یغطي أشكالھ كافة، استناداً إلى المصطلحات التي أشارت ت •
 إلیھا منظمة الصحة العالمیة.

 النص الصریح على حظر جمیع أنواع التشویھ للفتیات والسیدات الراشدات على غیر رضى منھن.  •

  282ومدى العقوبات وشدتھا المحتملة.التحدید الواضح لموضع المسؤولیة بموجب القانون،  •
  

وینبغي أیضاً في القانون الذي یحظر التشویھ أن یشتمل على مكون للتوعیة العامة من شأنھ تثقیف المجتمعات بشأن 
األحكام الجدیدة، خاصة عند فرض عقوبات جنائیة. عالوة على ھذا فإن على القانون أن یضمن تمتع السیدات بالحق 

القرارات الخاصة بأجسامھن، وأن یضمن اكتمال الظروف التي تتیح للسیدات إبداء الرضا. والرضا الكامل في اتخاذ 
وعلى ما یشكل  283عن علم یتطلب إبداء الرضا بالخضوع لتدخل طبي "في حریة، بغیر تھدید أو إغراء غیر الئق".

والدینیة في قدرة المرأة على اختیار الرضا عن علم أیضاً أن یدخل في حسبانھ تأثیر الضغوط االجتماعیة والثقافیة 
  284الخضوع للعملیة بحریة.

  

                                                           
 (ب).242المصدر السابق، المادة  278
، 2014أبریل/نیسان  27"على الیمن وضع نھایة لزواج األطفال"، بیان إخباري لـ ھیومن رایتس ووتش،  279

http://www.hrw.org/ar/news/2014/04/27-0  2014یولیو/تموز  16(تمت الزیارة في .(  
أبریل/نیسان  10ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي، وكیلة وزارة الصحة لقطاع السكان، صنعاء،  مقابلة 280

2014. 
 .2014یولیو/تموز  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لمیاء اإلریاني، األمینة العامة للمجلس األعلى لألمومة والطفولة، صنعاء،  281
282 ve Rights, “Female Genital Mutilation: An Advocate’s Guide to Action, A Matter of Human Rights,” Center for Reproducti

2006, http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/FGM_final.pdf (accessed November 5, 2014), 
pp. 24-25. See also The National Council of Childhood and Motherhood, “Cairo Declaration for the Elimination of FGM,” June 

23, 2002, http://www.chldinfo.org’files/fgmc_Cairodeclaration.pdf. 
283 t of Mental Health Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the ImprovemenUN General Assembly, “

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/wgrefa11.htm A/RES/46/119, 1991Resolution 46/119, December 17, Care,”  
  ).2014نوفمبر/تشرین الثاني  5(تمت الزیارة في 

284 Reproductive Rights, “Female Genital Mutilation: An Advocate’s Guide to Action,” 2006,  Center for
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/FGM_final.pdf, p.25.  
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ولكن حتى في وجود القانون، سیكون ضمان اإلنفاذ في الیمن أمراً في غایة الصعوبة، فبما أن التشویھ یتم في المجال 
ن ثم فإن وم 285الخاص، داخل المنزل في أحیان كثیرة، فإن من الصعب على الحكومة أن تتوصل إلى وقف الممارسة.

أي تغییر تشریعي یحظر التشویھ من شأنھ اإلفادة من إنشاء ھیئة حكومیة تحدد لھا صالحیة استقبال الشكاوى من 
  المشاركین في التشویھ، والتحقیق فیھا، وإحالة المعلومات إلى النیابة حسب مقتضى الحال. 

  
حالیاً على القیام بھذا الدور في الیمن، فبینما تحتفظ ویبدو أن وحدة حمایة األسرة التابعة لوزارة الداخلیة ھي األقدر 

وزارتا الصحة العامة وحقوق اإلنسان بخطوط ساخنة للمشتكین، إال أن قدراتھما محدودة على التصرف فیما 
تستقبالنھ من شكاوى. إن وزارة الصحة تحیل المتصلین إلى مختلف منظمات المجتمع المدني أو مؤسساتھ القادرة 

احتیاجاتھم، أما وزارة حقوق اإلنسان، عند تلقي شكاوى من العنف ضد المرأة على خطھا الساخن أو لدى  على تلبیة
قسم الشكاوى، فإنھا تحیلھا إلى اتحاد النساء الوطني للمساعدة، وھو ھیئة غیر حكومیة. ولم تبلغ أي من الوزارات 

المدیرة العامة لوحدة حمایة األسرة لـ ھیومن وقد قالت  286الثالث عن تلقي شكوى متعلقة بالتشویھ في أي وقت.
وثمة حاجة إلى بذل جھود لرفع الوعي فیما  287رایتس ووتش إن وحدتھا نادراً ما تتلقى شكاوى من العنف ضد المرأة.

  یخص آلیات الشكاوى وبشأن أھمیة ومزایا اإلبالغ عن حاالت االنتھاكات. 
  

  نشر المعلومات الصحيحة
حوري علیھا القیام بھ في ضمان وصول المرأة إلى معلومات صحیحة وحدیثة عن تشویھ وللحكومة أیضاً دور م

اإلناث، وعلیھا أن تھدف إلى تصحیح الخرافات والمعلومات المغلوطة الباقیة عن التشویھ في المجال العام. وقد 
السیدات غیر الحوامل،  اقترحت الدكتورة الشوافي أن إجراء دراسة اكلینیكیة لمقارنة انتشار أعراض معینة بین

اللواتي خضع نصفھن للتشویھ ولم یخضع لھ نصفھن اآلخر، ستقطع شوطاً بعیداً على طریق إثبات العواقب الصحیة 
ویمكن تشجیع آخرین، وبینھم المشتغلین بالطب والمعلمین، على المساعدة في ضمان حصول  288لتلك الممارسة.

الصحیة للتشویھ. وكما قرر المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة: السیدات على معلومات صحیحة بشأن العواقب 
"ینبغي حصول السیدات على حق الوصول المتساوي، بالقانون والفعل، إلى معلومات عن القضایا الصحیة الجنسیة 

   289واإلنجابیة".
  

  نشر المعلومات من خالل العاملين في القطاع الصحي
على التزامات العاملین في القطاع الصحي بنشر معلومات صحیحة بشأن العواقب ویجب على الحكومة الیمنیة التشدید 

قال العاملون بالرعایة  290الصحیة للتشویھ، ووضع سیاسات وبروتوكوالت مالئمة في المستشفیات والعیادات.
إال إذا  الصحیة الذین أجرت معھم ھیومن رایتس ووتش المقابالت إنھم ال یتحدثون مع المرضى عن تشویھ اإلناث

سألھم المرضى عنھ، وإنھم ال یثیرون القضیة من تلقاء أنفسھم مع األمھات الجدیدات وغیرھن. ویمكن لألطباء 

                                                           
  .2014أبریل/نیسان  16ة صنعاء، صنعاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة حسنیة القادري، المدرسة بكلیة طب حامع 285
 . 2014یولیو/تموز  7مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع غادة اإلرباني، من اتحاد نساء الیمن، صنعاء،  286
 7عاء، مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع سعاد محمد القطیفي، المدیرة العامة لوحدة حمایة األسرة التابعة لوزارة الداخلیة، صن 287

 . 2014یولیو/تموز 
أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة نجیبة عبد الغني الشوافي، وكیلة وزارة الصحة لقطاع السكان، صنعاء،  288

2014. 
289 of physical UN Commission on Human Rights, “The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard 

and mental health,” Paul Hunt, U.N. Doc. E/CN.42004/29, February 16, 2004, UN Doc. A/HRC/7/11/Add.1, March 4, 2008 
https://www.unfpa.org/derechos/documents/rapporteur_health_2004.pdf (accessed November 5, 2014 ), para. 28.  

  .2014أغسطس/آب  11ووتش مع الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر مكتب الصحة والسكان، الحدیدة، مقابلة ھیومن رایتس  290
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والممرضات وغیرھم من العاملین بالقطاع الصحي القیام بدور ھام كأدوات للتغییر، بجوار الممارسات التقلیدیات 
  للتشویھ، للقضاء على تلك الممارسة. 

  
المشتغلین بالطب ضمان وصول السیدات والفتیات إلى معلومات صحیحة بشأن العواقب الصحیة  ویتعین على

للتشویھ، وتقدیم تلك المعلومات. كما أن علیھم تقدیم العالج الطبي الكافي للفتیات والسیدات اللواتي خضعن للتشویھ، 
العاطفي. وعلیھم أیضاً تسجیل الوفیات وتوفیر خدمات العالج النفسي والتحویل للضحایا اللواتي تتعرضن للكرب 

الناجمة عن التشویھ مع إدراجھ كسبب للوفاة. في الوقت الحاضر، إذا جيء برضیعة إلى مستشفى أو مركز صحي في 
أعقاب عملیة تشویھ وھي تنزف حتى الموت فإن األطباء قد یدرجون التشویھ في التقریر الطبي، إال أنھم یذكرون 

ونتیجة لھذا ال یوجد سبیل لقیاس العدد الدقیق للفتیات اللواتي توفین بسبب ھذه الممارسة في  النزیف كسبب للوفاة.
   291الیمن. 

  
وكما الحظت الدكتورة أشواق محرم فإنھ، بعد ازدیاد أعداد الطبیبات بمن فیھن اختصاصیات أمراض النساء، لم یعد 

حیة للتشویھ مع أطبائھم كما كان األمر حین كانوا یلیق بالسیدات أن تشعرن بالحرج من إثارة بعض العواقب الص
جمیعھم تقریباً من الرجال، فھذا یوفر فرصة إلطالع المریضات على العواقب الطبیة للتشویھ ودعوتھن إلى االمتناع 

   292عن تشویھ بناتھن والتسبب في معاناتھن.
  

  نشر المعلومات الصحية في المدارس
اھج في وزارة التربیة والتعلیم، كان منھج األحیاء للصف التاسع (حیث یبلغ سن بحسب خالد العبسي، نائب مدیر المن

عاماً) یحتوي على نبذة عن تشویھ اإلناث، تصفھ بأنھ "أحد العادات السیئة التي تمارس في بعض  12الطلبة نحو 
وزارة إنھم خشوا من أن ، وقال العاملون بال2008المناطق الریفیة"، بغیر تقدیم تفاصیل. وأزیلت ھذه اإلشارة في 

   293إدراج الموضوع قد یشجع البعض على تبني الممارسة.
  

قال علي الحیمي، وكیل الوزارة لقطاع المناھج والتوجیھ بوزارة التربیة والتعلیم إن طلبة المدارس الیمنیة یتلقون 
س ووتش إن المعلمین ال یتلقون القلیل من المعلومات الصحیة عن القضایا اإلنجابیة بصفة عامة. وقال لـ ھیومن رایت

أي تدریب في ذلك الموضوع. ومع ذلك فإن بعض القضایا الحقوقیة، ومنھا حقوق المرأة، تدرج في المناھج، وإنھ من 
ومن شأن إدراج معلومات عن  294الممكن توسعة المناھج بحیث تغطي أشكال العنف ضد المرأة ومنھا تشویھ اإلناث.

یة، وبالتحدید في المحافظات ذات االنتشار الواسع، أن یمثل خطوة ھامة بالنسبة للیمن في التشویھ في المناھج الدراس
رفع الوعي وضمان الوصول إلى المعلومات. ویتضمن ھذا التعامل المناسب مع الموضوع في المدارس االبتدائیة، 

  بالنظر إلى انخفاض معدالت حضور الفتیات في المدارس الثانویة. 
  

                                                           
 .2014أغسطس/آب  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر مكتب الصحة والسكان، الحدیدة،  291
 .2014أغسطس/آب  11مكتب الصحة والسكان، الحدیدة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر  292
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي الحیمي، وكیل وزارة التعلیم لقطاع المناھج والتوجیھ، ومع خالد العبسي، نائب مدیر المناھج في  293

مستشار إدارة المناھج بوزارة التعلیم، صنعاء، وزارة التعلیم، ومع یحیى السراج، مدیر التخطیط والتنسیق بوزارة التعلیم، ومع حازم القلبي، 
 11. مقابلة ھیومن رایتس ووتش الھاتفیة مع یحیى السراج/ مدیر التخطیط والتنسیق بوزارة التعلیم، صنعاء، 2014أغسطس/آب  28

 . 2014سبتمبر/أیلول 
توجیھ، ومع خالد العبسي، نائب مدیر المناھج في مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي الحیمي، وكیل وزارة التعلیم لقطاع المناھج وال 294

نعاء، وزارة التعلیم، ومع یحیى السراج، مدیر التخطیط والتنسیق بوزارة التعلیم، ومع حازم القلبي، مستشار إدارة المناھج بوزارة التعلیم، ص
 .2014أغسطس/آب  28
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التقدم في المدارس الیمنیة بالفعل، فقام اتحاد نساء الیمن فرع الحدیدة بإطالق مشروعات تھدف إلى وقد تحقق بعض 
التفاعل مع الطلبة في المدارس الثانویة ومع معلمیھم بشأن رفع الوعي باآلثار الصحیة السلبیة لتشویھ اإلناث. وفي 

الطلبة للتصدي للموضوع من خالل الفنون أعقاب ھذه المشروعات، شاھد االتحاد مبادرات تلقائیة من بعض 
  295والمسرح.

  
ومع ذلك فقد قال اتحاد النساء لـ ھیومن رایتس ووتش إن ثمة مجاالً لبذل المزید، فبكل مدرسة أخصائي نفسي 

واجتماعي یمكن تدریبھ لمناقشة التشویھ بشكل ممنھج مع الطلبة، على سبیل المثال. ومن الممكن أیضاً لمدرسي 
كل صف، المحتاجین إلى تدریب بشأن أثر التشویھ وكیفیة مفاتحة الطلبة في الموضوع، أن یناقشوا  الفصول في

عالوة على ھذا فإن المعلمین یستطیعون إثارة قضیة تشویھ اإلناث مع اآلباء أثناء  296الموضوع مع طلبتھم.
   297اجتماعاتھم السنویة االعتیادیة.

  

  واليدنشر المعلومات من خالل موظفي تسجيل الم

 2005یوجد بالیمن واحد من أدنى معدالت تسجیل الموالید في العالم. وبحسب الیونیسیف، لم تسجل البالد فیما بین 
بالمئة ال  3بالمئة من موالید المناطق الریفیة، و 11بالمئة فقط من جمیع الموالید. ولم یسجل سوى  17سوى  2012و

لى الرغم من ھذا فإن وحدات السجل المدني التابعة لوزارة الداخلیة وع 298غیر من موالید الخمس األفقر من السكان.
  تستطیع القیام بدور ھام في نشر المعلومات لآلباء عن مخاطر التشویھ عند تسجیل مولوداتھم من الفتیات. 

  

  تعبئة الدعم إلنهاء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
ي في تشجیع ودعم المبادرات المجتمعیة إلنھاء التشویھ، وینبغي لتلك یتعین على الحكومة الیمنیة أن تقوم بدور محور

المبادرات أن تنصب على األحزاب السیاسیة ذات األسس الدینیة، واألئمة، ورجال الدین، والشباب واألمھات 
  والرجال، والممارسات التقلیدیات للتشویھ. 

  

  إشراك رجال الدين
شركاء في أیة حملة حكومیة للقضاء على ممارسة التشویھ، فالصعوبة یمكن لرجال الدین أن یصبحوا من أھم ال

الكبرى في مكافحة التشویھ في الیمن تنبع من األحزاب والمؤسسات القائمة على أساس دیني، التي ترفع أصواتھا 
في  2004بمعارضة حظر الممارسة. وقد قالت الدكتورة حسنیة القادري إنھا سمعت، أثناء الدراسة التي أجرتھا في 

الحدیدة، بعض الشخصیات الدینیة والسیاسیة من حزب اإلصالح السني یجھرون بمناصرة التشویھ على أسس 
وبحسب صیة بخیت، رئیسة اتحاد نساء الیمن، فرع المھرة، كانت أشد معارضة أثناء ورش العمل التي  299دینیة.

                                                           
ة باتحاد نساء الیمن، ومع مریم عمر الحاج، مسؤولة المشروعات مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صبحیة أحمد راجح، رئیسة فرع الحدید 295

 .2014أغسطس/آب  11التنفیذیة بفرع الحدیدة باتحاد نساء الیمن، 
مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صبحیة أحمد راجح، رئیسة فرع الحدیدة باتحاد نساء الیمن، ومع مریم عمر الحاج، مسؤولة المشروعات  296

 .2014أغسطس/آب  11دیدة باتحاد نساء الیمن، التنفیذیة بفرع الح
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298 2012,–UNICEF, “At a glance: Yemen,” total birth registration 2005  امسة الذین تم تسجیلھم في توقیت یقیس نسبة األطفال دون الخ
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ات إلى حزب اإلصالح، اتھمن عضوات االتحاد یقیمھا االتحاد على مدار األعوام الماضیة تأتي من سیدات منتمی
  300بالعمل لحساب "الكفار".

  
ومع ذلك فإن آخرین من القادة الدینیین تصدوا لمناھضة التشویھ، بما في ذلك في مناظرات على التلفاز الوطني. ومن 

لعلني للممارسة. وقد شأن توفیر المعلومات عن مضار التشویھ لرجال الدین أن یقطع شوطاً بعیداً في تقلیص الدعم ا
قال اإلمام غالب على حسن الواقدي لـ ھیومن رایتس ووتش إن األئمة یتمتعون بفرصة فریدة إلثارة قضیة التشویھ مع 

قواعدھم االجتماعیة في النقاشات التي تعقد یوم الجمعة في المساجد عقب الخطبة. "وقد بدأ كثیر من األئمة في 
   301د علمي، لم یعد أحد في منطقتي یمارس التشویھ".منطقتي في القیام بھذا، وعلى ح

  
، دعا الشیخ الیمني الشھیر علي سالم سعید بكیر إلى التحلي 2006یونیو/حزیران  3وفي فتوى تم اإلعالن عنھا في 

   302بضبط النفس، وإن لم یدن التشویھ صراحة.
  

قامت اللجنة الوطنیة للمرأة  2012تشویھ، ففي وقد بذل المسؤولون جھوداً إلشراك أعضاء المجتمع الدیني المؤیدین لل
بافتتاح ورش عمل مع أفراد مختلفین، ومنھم عاملین بوزارة األوقاف واإلرشاد. وكان من توصیات إحدى ورش 
العمل أن تصدر القیادات الدینیة الیمنیة فتوى بإدانة ممارسة التشویھ. واقترحت ذكرى النقیب من اللجنة الوطنیة 

وم كل حزب سیاسي بترشیح ممثلین للمشاركة في فریق متعدد األحزاب لدراسة القضیة من المنظور للمرأة أن یق
الدیني، وإذا تم االتفاق على أن التشویھ لیس من اإلسالم فعلیھم عندئذ أن یطلبوا من مفتي الیمن إصدار فتوى بإدانة 

   303التشویھ.
  

إن الوزارة لم تتخذ قط موقفاً علنیاً بمناھضة التشویھ، نظراً  وقال حمود علي الساعدي، من وزارة األوقاف واإلرشاد،
  304لعدم وجود اتفاق بین رجال الدین في الیمن على أنھ خطأ.

  
 2008ورغم غیاب موقف وزاري فقد حاولت وزارة األوقاف واإلرشاد إطالق سلسلة من الدورات التدریبیة في 

إال أنھا تخلت عن البرنامج حین انتھت النقاشات إلى طریق  لحث األئمة على التوقف عن تأیید ممارسة التشویھ،
مسدود. وفي رأي الساعدي أنھ إذا كان لرابطة علماء الیمن أن تصدر فتوى لمناھضة التشویھ فإن أثرھا سیكون 

ا مرجعیة كبیراً، وستفتح الطریق لقیام وزارة األوقاف واإلرشاد باستئناف دوراتھا التدریبیة السابقة، مدعومة بفتوى لھ
  305وال یسھل على األئمة معارضتھا.

  
بلداً، ومنھا الیمن، لمكافحة تشویھ  17أطلق الیونیسیف وصندوق األمم المتحدة للسكان مبادرة عالمیة في  2014وفي 

إمام للتناقش في التشویھ، وكان  100األعضاء التناسلیة األنثویة. واشتمل المشروع على العمل مع رجال الدین، فجمع 
كما  306مأمول أن تتم تصفیة للنفوذ وسط األئمة لصالح إنھاء التشویھ في دوائرھم المحلیة من خالل خطب الجمعة.ال

أدار فرع الحدیدة التحاد نساء الیمن العدید من الدورات التدریبة المشابھة مع األئمة الذین اعتبرھم إیجابیین. وقالت 
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 . 2006زیران یونیو/ح 3الشیخ علي سالم سعید بكیر، فتوى  302
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ة من األئمة الذین غادروا التدریب غیر مقتنعین بمضار إحدى عضوات الفرع لـ ھیومن رایتس ووتش إن أربع
  307التشویھ قد غیروا رأیھم وصاروا من معارضیھ بعد حضور دورات تدریبیة مطولة قدمھا الیونیسیف في صنعاء.

  
قام  2010أما الجھود األخرى التي بذلت إلشراك األحزاب السیاسیة المستندة إلى أسس دینیة فقد اعتبرت فاشلة. في 

یونیسیف باالشتراك مع الجمعیة الخیریة لإلصالح االجتماعي بتنظیم سلسلة من ورش العمل لألخصائیین ال
االجتماعیین في حضرموت والمھرة، لكن توجھ الجمعیة اإلسالموي، بحسب النقیب والقادري، منع الحضور من تبني 

   308ة األنواع الشائعة من تشویھ اإلناث.موقف مشترك یدین التشویھ، مما نتج عنھ تسلط النقاشات على تخفیض درج
  

وقد قامت الدكتورة أشواق محرم، نائبة مدیر مكتب الصحة بالحدیدة وإحدى أبرز النشطاء المناھضین للتشویھ، 
  بوصف خبرتھا لـ ھیومن رایتس ووتش كواحدة من الساعین إلى تثقیف األئمة حول موضوع تشویھ اإلناث: 

  
ألئمة بشأن التشویھ منذ بضعة سنوات، وفي نھایة التدریب اقترب مني أحد األئمة وقال إنھ أجریت تدریباً مدتھ یومین ل

اقتنع بعرضي لدرجة أنھ یرید مني ختان بناتھ. ففقدت النطق. ثم قلت لھ إنني ال أستطیع ھذا اآلن، لكن علیھ العودة بعد 
وع التالي عند عودتھ كنت قادرة على أسبوع. وخالل ذلك األسبوع قرأت كل نص دیني عن التشویھ، وفي األسب

   309مقارعتھ الحجة الدینیة بالحجة. وھو اآلن من أكبر معارضي التشویھ، وما زالت بناتھ غیر مختتنات.
  

  إشراك المجتمع: الشباب واألمهات والرجال
ألعضاء ینبغي للحكومة الیمنیة أن تشرك الشباب واألمھات والرجال للحصول على الدعم بغرض إنھاء تشویھ ا

  التناسلیة األنثویة. 
  

، 2017إلى  2014وتھدف المبادرة العالمیة للیونیسیف وصندوق األمم المتحدة للسكان، المستمرة في الیمن من 
تھدف ضمن غایات أخرى إلى رفع الوعي بقضیة التشویھ داخل نطاق المجتمع الواسع. وقد نجحت حتى اآلن في 

ناقشة زواج األطفال والتشویھ. وقالت أحالم صوفان، محللة النوع الجمع بین الشباب في إب وحضرموت لم
االجتماعي في صندوق األمم المتحدة للسكان التي تضطلع حالیاً بدور رائد في أعمال األمم المتحدة المتعلقة بالتشویھ 

  في الیمن، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش: 
  

التقلیدیة والثقافیة، والشباب ھم صانعو  من الصعب أن نغیر آراء الجیل القدیم بسبب معتقداتھم
التغییر في أي مجتمع، ولذا یركز علیھم صندوق األمم المتحدة للسكان، وأملنا أن ھؤالء الذین 
حضروا مجموعاتنا النقاشیة وجلسات رفع الوعي سیعودون إلى مجتمعاتھم المحلیة لمناصرة 

  310حظر الممارسة في تلك المجتمعات.
  

نیة القادري إن الدورات التدریبیة التي تشرك أمھات شابات في سیاق یشعرن فیھ بطمأنینة كافیة وقالت الدكتورة حس
تسمح بمناقشة األمور الحساسة قادرة في خبرتھا على تحقیق فعالیة كبیرة. ففي تلك السیاقات یمكن للمدربات شرح 

رغبتھن في ابتالء بناتھن باأللم والمشاكل  األثر السلبي للتشویھ على حیاة أمھاتھن، وتحدي السیدات من ناحیة سبب
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المشابھة. كما رأت أیضاً إن إشراك سیدات غیر مشوھات من شمال الیمن كمدربات سیكون مفیداً حیث أنھن 
   311ستخاطبن السیدات المشاركات كنظیرات لھن.

  
االت الوالدة عند سیدات وقالت الدكتورة أشواق محرم لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا تحضر مع زمالئھا بانتظام احتف

محلیات وتحدثھن عن تشویھ اإلناث، وإن ھذا قد أدى إلى نتائج في تغییر آراء السیدات وتحویلھن إلى معارضات 
   312للتشویھ.

  
ویتعین أیضاً استھداف الرجال لتشجیع وتعبئة معارضي التشویھ وتغییر آراء مؤیدیھ. قالت الدكتورة حسنیة القادري لـ 

، قال من أجرت معھم المقابالت من آباء 2008وتش إنھ في أثناء بحث میداني في المھرة في ھیومن رایتس و
وأزواج إنھم ال یعترضون على إیقاف التشویھ. كما أبدى بعض الشباب الذین أجریت معھم المقابالت ألجل ھذا 

ا لم تخضع للتشویھ. وفي التقریر في حضرموت والمھرة الرغبة في العثور على زوجة من الشمال ـ والمقصود أنھ
نقاشات جماعیة مع رجال من حضرموت، قال كثیرون إنھم ال یریدون تشویھ بناتھم. إال أن ھیومن رایتس ووتش 

وجدت أیضاً أن بعض الرجال یواصلون تأیید الممارسة ویقاومون القضاء علیھا، إذ قالت واحدة ممن أجریت معھن 
   313أصر على تشویھ بناتھما، وقالت أخرى إن والدھا أصر على تشویھھا. المقابالت في المھرة إن زوجھا ھو الذي

  
قامت اللجنة الوطنیة للمرأة بتمویل أربع منظمات غیر حكومیة إلطالق طیف من مشروعات رفع الوعي  2001في 

الصحي في الحدیدة، وتتضمن محاضرات لجمعیات حقوق المرأة، ونقاشات لمجموعات بؤریة، ومنابر للضحایا 
بالمئة فقط من المشاركین كانوا على علم  26تقدیم روایات شخصیة. وعند تقییم وقع العمل، وجدت المنظمة أن ل

بالمئة مع إتمام التدریب. عالوة على ھذا  39بالعواقب الصحیة السلبیة للتشویھ قبل الدورة التدریبیة، بینما علم بھا 
بالمئة  15رسة التشویھ قبل التدریب، إال أن العدد انخفض إلى بالمئة من المشاركین كانوا یؤیدون مما 36فرغم أن 

  بالمئة. 72بالمئة إلى  52عند إتمامھ. وارتفع عدد الراغبین في إنھاء الممارسة من 
  

كما أوحت األبحاث األخیرة في الیمن بأن اإلعالنات العامة التي تدلي بھا مجتمعات كاملة عن نبذ التشویھ قد تكون 
أجرى الیونیسیف مشروعاً یتضمن العمل مع المجتمعات المحلیة لتحقیق "التخلي  2010إلى  2008فعالة. من 

الجماعي" عن الممارسة. وكان المشروع یسعى إلى إقناع جمیع العائالت بالتوقیع على عقد مشترك، یوافقون فیھ على 
إلیجابیة عن وقف الممارسة أكثر فعالیة عدم تشویھ بناتھم. ومن خالل ھذا العمل وغیره، وجد الیونیسیف أن الرسائل ا

في الیمن من الرسائل السلبیة، من قبیل التشدید على عنف الممارسة من خالل الصور وأوصاف الدماء واآلالت 
   314المستخدمة.

  

  إشراك الممارسات التقليديات للتشويه
أن تتحولن ھن أنفسھن إلى جزء  ویمكن لممارسات تشویھ اإلناث ـ صاحبات المسؤولیة األكبر عن إجراء التشویھ ـ

بتدریب  2008من جھود القضاء على التشویھ إذا علمن باآلثار الكاملة للممارسة. وقد قام مشروع الیونیسیف لسنة 
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ممارسات تقلیدیات على التحول إلى قابالت، حتى ال یصبح تخلیھن عن التشویھ من قبیل التخلي عن مصدر رزقھن. 
كل سیدة عدة القابلة. وفي بلدان أخرى في تدریبات مشابھة، طلب من المشاركات في حفل وفي نھایة التدریب، منحت 

   315التخرج من تلك الدورات التدریبیة أن تقسمن على عدم المشاركة في التشویھ ثانیة.
  

یة التعرف وقام فرع الحدیدة في اتحاد نساء الیمن بالتفاعل مع الممارسات التقلیدیات للتشویھ، فتناول األمر من زاو
على الممارسات في كل منطقة ودعوتھن إلى تدریب جماعي یفحص الجوانب الطبیة والدینیة للتشویھ وعواقبھ، بھدف 

بالمئة من السیدات  80إقناع الممارسات بتقدیم تعھد موقع بعدم مواصلتھ. وقد قال االتحاد لـ ھیومن رایتس ووتش إن 
   316یم التعھد تحت القسم.المشاركات في ھذا التدریب وافقن على تقد

  
غیر أن تغییر اآلراء الشخصیة فیما یتعلق بتشویھ اإلناث ال یتسم دائماً بالسھولة، فقد قالت الدكتورة حسنیة القادري، 

الرئیسة السابقة لمركز دراسات وبحوث النوع االجتماعي، قالت لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا أثناء عملھا في 
  وقالت:  317قت بقابالت وممرضات كن مصرات على إجراء العملیة.مشروعات بشأن التشویھ الت

  
لضمان االستدامة والفعالیة، یتعین على المجتمعات أن تشعر بأن المشروع ملك لھا شخصیاً، 
أو  5وینبغي لألنشطة أن تقوم على االلتزام والمشاركة التطوعیة. والمدة المثلى للمشروعات ھي 

فیر التمویل الكافي لمسوح الحالة القاعدیة، وعملیات الرصد سنوات (أو أطول)، وینبغي تو 6
والتقییم. ولتعظیم تأثیر المشروع تكتسب منافذ الدخول إلى المجتمعات أھمیة كبیرة فیما یبدو، فقد 

تستغل بعض التدخالت مشروعات حمالت الزواج المبكر، أو فیروس نقص المناعة/اإلیدز، أو 
  318إلى النقاش حول تشویھ اإلناث. الصحة اإلنجابیة، كمنافذ دخول

  

  التزام العاملين بالقطاع الطبي
یتمتع العاملون في القطاع الطبي الیمني بالمعرفة والمھارات الالزمة للمساعدة في بث معلومات صحیحة عن تشویھ 

توثیق العواقب اإلناث للعائالت والممارسات التقلیدیات والمجتمع بوجھ أعم. كما یمكن لھم القیام بدور ضروري في 
الصحیة للتشویھ وسط الفتیات والسیدات الیمنیات، للمساعدة في معالجة الناجیات من التشویھ. وتعمل اللوائح الصحیة 
في الیمن فعالً على توضیح أن المشتغلین بالطب لیس لھم القیام بأي دور في إجراء التشویھ. لكن ثمة حاجة إلى بذل 

  یرھم من العاملین في القطاع الصحي لمناھضة التشویھ. جھود إضافیة لتعبئة األطباء وغ
  

ویبدو أنھ ال یوجد حالیاً وعي كاف وسط قطاع الطب بمدى انتشار التشویھ وبآثاره الطبیة السلبیة. قال الدكتور زید 
تلق أیة عاطف، رئیس المجلس الطبي الیمني، لـ ھیومن رایتس ووتش إن المجلس ال یتخذ موقفاً من التشویھ ألنھ لم ی

وقد أجرت الدكتورة  319شكاوى عنھ، وال یعتبر تشویھ اإلناث أولویة ألنھ، في رأي المجلس، لیس ممارسة شائعة.
أحالم بن بریك، المدرسة بقسم الصحة العامة بكلیة طب جامعة المكال، دراسة وسط طلبة الطب والتمریض بالجامعة 

من طلبة التمریض والمھن الطبیة  380ابالت مع ، فأجرت مق2010وحتى مایو/أیار  2009من مارس/آذار 
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بالمئة من الطلبة سمعوا عن  89من اإلناث. وتبینت من الدراسة أن  144من الذكور و 236المساعدة، وبینھم 
بالمئة  57بالمئة من الطلبة یوافقون على الممارسة، وقال  58بالمئة منھم إنھ واسع االنتشار. وكان  34التشویھ، وقال 

بالمئة إنھم ال ینظرون إلى العملیة من منظور  78نھم ال یمتلكون معلومات عن العملیة نفسھا، في حین قال منھم إ
   320بالمئة من الذكور الذین أجري المسح علیھم عن تفضیل الزوجة التي خضعت للعملیة. 42طبي، وعبر 

  
یومن رایتس ووتش إنھ ال توجد فتاة واحدة وقال الدكتور عبد الرحمن جار هللا، ممثل وزارة الصحة في الحدیدة، لـ ھ

مشوھة دون العشرین في المحافظة. وعند الضغط علیھ بشأن ھذا الزعم، أقر جار هللا بأن الممارسة قد تستمر في 
بعض القرى النائیة. وقال لـ ھیومن رایتس ووتش: "إال أن ھذه لیست مشكلة وزارة الصحة، فلیس لنا دور نؤدیھ في 

  321رج المستشفیات العامة. إنھ ببساطة لیس عملنا".منع الختان خا
  

وأكد د. جار هللا أن التشویھ ال یندرج في مناھج كلیات الطب، وقال إن السبب في ھذا ھو أن تلك المناھج تستند إلى 
ر على المناھج األوروبیة وال تراعي السیاق الیمني بالكامل. وقال إن أعمال الوزارة المنھجیة لمكافحة التشویھ تقتص

منح المنظمات غیر الحكومیة المحلیة تصریحات لعقد دورات تدریبیة وورش عمل وغیر ذلك من أنشطة رفع الوعي، 
   322وال شيء سوى ھذا.

  
وعلى المجلس الطبي الیمني اتخاذ موقف قوي ومعلن في معارضة تشویھ اإلناث وحظر قیام أطباء الیمن وغیرھم من 

تشویھ على األطفال أو السیدات البالغات بدون رضاھن، في المستشفیات العامة مقدمي الخدمات الطبیة بإجراء ال
والخاصة على السواء، إضافة إلى العیادات ومراكز الرعایة الصحیة وسائر األماكن. وعلى المجلس أیضاً تبني 

افة إلى ھذا، إض 323إجراءات تأدیبیة وعقابیة، من قبیل سحب ترخیص مزاولة مھنة الطب، في حالة مخالفة الحظر.
یتعین على المجلس أن یضمن حصول األطباء على معلومات كاملة عن مخاطر التشویھ على الضحایا، وأن یشجعھم 

على نشر معلومات صحیحة لمرضاھم فیما یتعلق بتلك المخاطر، بما في ذلك عند شھود حاالت الوضع. وبحسب 
توجیھ النصح المستمر إلى اآلباء بشأن أخطار التشویھ عند الدكتورة حسنیة القادري، یتعین على األطباء والقابالت 

  324حضور والدة فتیات، وتحذیر األمھات وغیرھن من أفراد العائلة من مخاطر تعریض طفلتھم للتشویھ.
  

وبالمثل، یتعین استھداف السیدات العامالت بدون ترخیص للمساعدة في والدة األطفال، بمن فیھن الدایات التقلیدیات، 
المعلومات، حیث أن الكثیرات من سیدات الیمن تلدن في المنازل أو غیرھا من األماكن الخاصة، ولیس في بھذه 

  325المستشفیات أو المنشآت الطبیة.
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  التوصيات
  

  للبرلمان اليمني

أن یقوم بشمل عاجل بتمریر تشریعات لحظر تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة لدى األطفال والسیدات  •
دون رضاھن، باستخدام تعریف التشویھ المتفق مع تعریف منظمة الصحة العالمیة. وعلى الحظر البالغات ب

أن یغطي أشكال التشویھ كافة وأن یوفر: عقوبات مناسبة لألشخاص الذین یجرون العملیة؛ وخدمات الدعم 
نفسي؛ وإجراءات المناسبة لضحایا التشویھ، بما فیھا الوصول إلى الرعایة الصحیة والدعم االجتماعي وال

للتفاعل مع الممارسات التقلیدیات للتشویھ وغیرھن من المشاركین في العملیة؛ وإجراءات حمائیة ووقائیة 
 للفتیات المعرضات لخطر التشویھ. 

أن یدعم إطالق حملة عامة مستدامة وواسعة النطاق ضد التشویھ، تتضمن رفع الوعي العام والنقاش بشأن  •
 مضار الممارسة. 

  

  ومة اليمنلحك

أن تتخذ جمیع الخطوات الالزمة لضمان االمتثال اللتزامات الیمن الحقوقیة الدولیة فیما یتعلق بالتشویھ،  •
المبینة في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة 

ل التمییز ضد المرأة، واتفاقیة حقوق الطفل، بحسب واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكا
 الوارد في الفصل الثاني من ھذا التقریر. 

أن تنشئ إطاراً متیناً للتشریعات والسیاسات، وخطة استراتیجیة شاملة وطویلة المدى مع جمیع الوزارات  •
ات المجتمع المدني. والھیئات الحكومیة المعنیة بھدف القضاء على التشویھ، مع التماس الدعم من منظم

وعلى اإلطار والخطة أن یشمال إجراءات لرفع الوعي العام، والخدمات االجتماعیة واإلعالمیة للسیدات 
 والفتیات، وآلیات وقائیة، وخدمات لحمایة الفتیات المعرضات للخطر. وبغیة تنفیذ ھذا:

o القضاء علیھ فیما بین  أن تشكل لجنة استشاریة وزاریة بشأن التشویھ لضمان التنسیق بین جھود
 الوزارات، وأن تشجع التعاون بین الھیئات الحكومیة والمجتمع المدني.

o  أن تدعو القادة الدینیین والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم وغیرھا من مكونات المجتمع
 المدني إلى االنضمام لمبادرات التصدي للتشویھ. 

یھ، أن تنشر معلومات عن القوانین الجدیدة في صیغ ومنافذ فور العمل بالتشریعات التي تحظر التشو •
 إعالمیة مختلفة، وخاصة تلك التي یرجح وصولھا إلى السیدات والفتیات.

أن ترفع إلى البرلمان مشروع قانون حقوق الطفل المنظور حالیاً أمام مجلس الوزراء للمراجعة، والذي  •
 طفال، ضمن قضایا أخرى. یجرم الزواج المبكر وتجنید األطفال وعمالة األ

  

  لوزارة الصحة العامة والسكان

 الخاص بحظر التشویھ في المنشآت الطبیة.  2001أن تنفذ قرار سنة  •
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أن تتعاون على نحو وثیق مع األطراف األخرى في اللجنة الوزاریة االستشاریة بشأن التشویھ لضمان  •
 تطویر وتنفیذ خطة شاملة ومنسقة لمناھضة التشویھ. 

من دمج معلومات دقیقة عن عواقب التشویھ في حمالت مستدامة للصحة العامة في المناطق ذات أن تض •
االنتشار الواسع، وأن تشرك العاملین في الرعایة الصحیة في األنشطة المستدامة للتواصل والنقاش 

 الجماھیري. 

وأن تصدر تقاریر عامة أن تحتفظ بسجالت شاملة للوفیات وغیرھا من العواقب الصحیة الضارة للتشویھ،  •
بصفة دوریة عن ھذه المعلومات. وأن تجري مسحاً وسط ممارسي الطب في مناطق االنتشار الواسع لتقییم 

 حاجة ضحایا التشویھ إلجراء جراحات إلزالة االلتصاقات التلقائیة. 

بشأن عواقب أن تضمن حصول العاملین في قطاع الرعایة الصحیة في مناطق االنتشار الواسع على تدریب  •
التشویھ، وأن توجھھم إلى تزوید المرضى على نحو ممنھج بمعلومات دقیقة عن اآلثار الصحیة للتشویھ، 

 وبخاصة األمھات في أعقاب والدة فتاة.

أن تضمن قیام العاملین في مجال الرعایة الصحیة في مناطق االنتشار الواسع بتثبیط ممارسة التشویھ  •
 إیجابیاً.

ستشفیات والعاملین في الرعایة الصحیة في جمیع أنحاء الیمن بالتزاماتھم المھنیة أن تضمن وعي الم •
 واألخالقیة باالمتناع عن إجراء التشویھ. 

أن تتبنى اإلجراءات الالزمة لنشر معلومات لآلباء في مناطق االنتشار الواسع عن عواقب التشویھ الصحیة  •
 الضارة على الفتیات. 

مة بحیث تتمتع الفتیات والسیدات اللواتي خضعن للتشویھ بحق الوصول إلى أن تتخذ اإلجراءات الالز •
 الرعایة الطبیة والرعایة الصحیة النفسیة، والمعلومات الصحیحة المتعلقة بالتشویھ. 

أن تدعم وتعمل على نحو وثیق مع القادة الدینیین والمنظمات المحلیة والمجتمع المدني في مناطق االنتشار  •
 یل القضاء على التشویھ. الواسع في سب

  

  لوزارة األوقاف واإلرشاد

 أن تصدر بیانا علنیاً یدین التشویھ. •

أن تدیر جلسات للتحاور مع القادة الدینیین في مناطق االنتشار الواسع بشأن مخاطر التشویھ، إضافة إلى  •
 غیره من أشكال العنف ضد السیدات والفتیات.

بمن فیھم رابطة علماء الیمن، عن مخاطر التشویھ، وأن تشجعھم على أن توفر المعلومات للقادة الدینیین،  •
 االنخراط في المبادرات المجتمعیة الرامیة إلى إنھاء الممارسة. 

أن تشجع القادة الدینیین على االلتقاء بالمنظمات غیر الحكومیة المحلیة لمناقشة اآلثار الضارة للتشویھ  •
 واسع على التخلي عن تلك الممارسة. وتشجیع العائالت في مناطق االنتشار ال
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  لوزارة التربية والتعليم

في مناطق االنتشار الواسع، أن تدرج معلومات عن التشویھ متفقة مع المراحل العمریة في المناھج الدراسیة  •
 للفتیات والصبیة.

ما في ذلك العواقب أن توفر التدریب للمعلمین في مناطق االنتشار الواسع بشأن الصحة اإلنجابیة والتشویھ، ب •
 الصحیة وكیفیة تعلیمھا للطلبة. 

  

  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أن تدرج إرشادات مناسبة بشأن التشویھ في مناھج التعلیم والتدریب الطبي.  •

  أن تضمن حصول طلبة الطب في مناطق االنتشار الواسع على معلومات دقیقة عن التشویھ. •
  

  لوزارة الداخلية

ع آلیة آمنة وسریة للشكاوى في إطار وحدة حمایة األسرة لضمان إمكانیة إبالغ السلطات عن التشویھ أن تض •
 وغیره من أشكال العنف ضد السیدات والفتیات. 

أن تضمن التحقیق في جمیع الشكاوى الواردة من التشویھ، وأن تالحق المرتكبین على نحو عادل في حدود  •
 لضحایا التشویھ الحصول على الرعایة الصحیة وخدمات الدعم. ما یسمح بھ القانون، وأن تضمن 

أن تلزم العاملین في السجل المدني بنشر معلومات عن مخاطر التشویھ لآلباء عن قیامھم بتسجیل والدة  •
 الفتیات. 

  

  لوزارة العدل

لواسع على فور حظر التشویھ، أن تضمن التدریب الكافي للمحامین وأفراد النیابة في مناطق االنتشار ا •
إجراءات المحاكمة في قضایا العنف بحق السیدات والفتیات بما فیھ التشویھ، وأن توفر للقضاء معلومات عن 

 التشویھ بموجب القانون الیمني. 
  

  للجنة صياغة الدستور

 أن تكرس المساواة المطلقة بین الرجال والسیدات، وأن تحظر التمییز بأشكالھ كافة.  •
  

  لرابطة علماء اليمن

 أن تناقش مع رجال الدین مخاطر التشویھ والخطوات التي یمكنھم اتخاذھا للمساعدة في إنھاء ممارستھ.  •

أن تنظم االجتماعات باالشتراك مع ھیئة العلماء وجمعیة علماء الیمن، لرجال الدین المؤثرین في مناطق  •
 االنتشار الواسع حول مخاطر التشویھ. 
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  للمجلس الطبي اليمني

القوانین المعمول بھا، أن یحظر على األطباء وغیرھم من العاملین في قطاع الصحة إجراء  بما یوافق •
 التشویھ في المستشفیات والعیادات العامة والخاصة على السواء وغیرھا من منشآت الرعایة الصحیة. 

أن یضمن حصول األطباء وغیرھم من العاملین في قطاع الصحة على معلومات مناسبة عن مخاطر  •
 لتشویھ. ا

أن یضمن قیام األطباء وغیرھم من العاملین في قطاع الصحة بنشر معلومات دقیقة للمرضى عن العواقب  •
 الصحیة للتشویھ. 

  

  للمنظمات غير الحكومية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة

اسات، وخطة أن تقوم بالمناصرة حتى تتولى السلطات الیمنیة وضع وتنفیذ إطار متین للتشریعات والسی •
استراتیجیة شاملة وطویلة المدى بھدف القضاء على التشویھ، مع إشراك الوزارات المعنیة والكیانات غیر 

 الحكومیة األخرى ومنظمات المجتمع المدني. 

 أن تعمل مع القادة الدینیین على تشجیع مساھمتھم في جھود القضاء على التشویھ. •

ت غیر الحكومیة اإلقلیمیة والدولیة ونظیرتھا المحلیة في الیمن التي أن تعزز تبادل المعلومات بین المنظما •
 تعمل لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فیھ التشویھ. 

 أن تدرج حمالت التوعیة بالتشویھ في البرامج المنصبة على العنف ضد المرأة. •

 ادیة للفتیات والسیدات. أن تعالج قضایا التشویھ في البرامج المكرسة لتحسین الفرص التعلیمیة واالقتص •

أن تضمن اشتمال البرامج المخصصة لتبصیر ممارسات التشویھ التقلیدیات بعواقب التشویھ على فرص  •
 تعلیمیة لتزویدھن بالمھارات الالزمة إلیجاد فرص مصادر دخل بدیلة، مثل العمل كقابالت. 

ائالت في مجتمع معین على أن تطور المزید من مشروعات "التخلي الجماعي" حیث توافق جمیع الع •
 االمتناع عن إجراء العملیة. 

أن توفر التدریب والدعم لعدد محدود من السیدات، وبینھن ممارسات تقلیدیات، في كل مجتمع من مجتمعات  •
 االنتشار الواسع، بغیة إیجاد مناصرة مستدامة تتعلق بالتشویھ. 

  

  تحدة للسكانلمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق األمم الم

أن تواصل األعمال البرامجیة المشتركة بین منظمة الصحة والیونیسیف وصندوق السكان بشأن القضاء  •
 على التشویھ. 

أن تناصر وتدعم وضع وتنفیذ إطار متین للتشریعات والسیاسات، وخطة استراتیجیة شاملة وطویلة المدى  •
حكومیة ومنظمات المجتمع المدني بھدف القضاء على في الیمن مع الوزارات المعنیة وغیرھا من الھیئات ال

التشویھ. ولتنفیذ ھذا، أن تساعد السلطات والمنظمات عن طریق توفیر معلومات دقیقة عن استراتیجیات 
 القضاء على الممارسة والموارد الالزمة وفرص إنشاء الشبكات ومبادرات التشارك في المعلومات. 

 ن جمیع أصحاب المصلحة العاملین للقضاء على التشویھ.أن تدعم إنشاء آلیات تنسیقیة بی •
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أن تدعم وزارتي الصحة والتعلیم لضمان قیام برامج التعلیم الصحي واإلنجابي بنشر المعلومات عن مخاطر  •
 التشویھ، واشتراك أفراد الفرق الطبیة وكلیات الطب بفاعلیة في مبادرات القضاء علیھ. 

  

  للدول المانحة

الجھود الحكومیة لتبني عقوبات جنائیة ضد التشویھ، ولوضع وتنفیذ إطار متین للتشریعات أن تناصر وتدعم  •
والسیاسات وخطة استراتیجیة شاملة وطویلة المدى تتضمن الوزارات المعنیة وغیرھا من الھیئات الحكومیة 

ة لجمع ومنظمات المجتمع المدني بھدف القضاء على التشویھ. وینبغي لھذه أن تشمل إجراءات داعم
البیانات، وتنفیذ استراتیجیة تواصلیة لرفع الوعي العام في المجتمعات، وخدمات اجتماعیة وطبیة للسیدات 

 والفتیات، وآلیات وقائیة وخدمات لحمایة الفتیات المعرضات للخطر. 

مساعدة في أن تساعد المنظمات المحلیة الحقوقیة والعاملة في مجال حقوق المرأة والتنمویة لتنفیذ برامج لل •
 إنھاء التشویھ. 

أن تمول المبادرات اإلعالمیة التي تمنح الضحایا والعاملین في قطاع الصحة منبراً للتحدث عن مضار  •
 التشویھ، وكذلك للنشطاء والمعلمین ورجال الدین الساعین إلى إنھاء الممارسة. 
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  شكر وتنويه
  

ة بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش، أجرت أبحاث ھذا التقریر وكتبتھ بلقیس واللي، الباحث
بمساعدة محمد جابر، مساعد أبحاث الیمن السابق، ومعاد باني مساعد األبحاث الحالي. وقد أجرت المقابالت المیدانیة 

ري في المھرة أمل األشطل، مستشارة ھیومن رایتس ووتش، وقامت ربى اإلریاني وساریكا آریا وزھرة أصغر ولو
  بایتاریان وكریستینة بیكرلي ومیلودي بوالن بالمساعدة في األبحاث والكتابة كمتدربات. 

  
وقام بتحریر التقریر مالكوم سمارت، المحرر بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وتوم بورتیوس نائب مدیر 

ما قام فرید آبراھامز، المستشار البرامج. وقدم المراجعة القانونیة جیمس روس، مدیر قسم القوانین والسیاسات. ك
الخاص بقسم حقوق الطفل، وجوزیف آمون، مدیر قسم الصحة وحقوق اإلنسان، وروثنا بیغم باحثة حقوق المرأة بقسم 

  الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وجانیت والش نائبة مدیر قسم حقوق المرأة، بالمراجعة كخبراء. 
  

ق األوسط وشمال أفریقیا مساعدات إنتاجیة، وأعد التقریر للنشر كل من وقدمت ساندي الخوري المنسقة بقسم الشر
  غرایس تشوي، مدیرة النشر، وكاثي میلز، أخصائیة النشر، وفتزروي ھبكنز، المدیر اإلداري. 

  
وتود ھیومن رایتس ووتش التقدم بالشكر التحاد نساء الیمن على مساعداتھ الجمة في تجمیع من أجریت معھم 

ألجل التقریر، وبوجھ خاص أفرع المكال والمھرة والحدیدة، كما تقدم ھیومن رایتس ووتش شكرھا إلى المقابالت 
  تھم، فجعلوا ھذا التقریر ممكناً.جمیع األفراد الذین أطلعونا على خبرا
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