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 صخََّلُم
 
 
 
 
 

هو اإلزالة الجزئية أو الكلية )  حسب التسمية المتداولةأو ختان اإلناث(تشويه وبتر األعضاء التناسلية لألنثى 
. غير عالجية أخرىلألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى وإلحاق أية إصابة أخرى بهذه األعضاء ألسباب ثقافية أو 

قوقهّن ، خاصة حوتشّكل هذه الممارسة مثاًال متطرفًا على التمييز بين الجنسين وانتهاآًا أساسيًا لحقوق المرأة والفتاة
واإلساءة السالمة من األذى في الصحة والتكامل الجسدي، وفي الحماية من الممارسات التقليدية الضارة، وفي 

 مما ،موافقتهنفهم حقيقي لما تعنيه ودون  دون لهذه العمليةيخضعن عادة ما  الفتيات عالوة على ذلك، فإن. نةاهواإل
 .  اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بأجسادهنَّمنيحرمهنَّ 

 
قد لمخاطر صحية يعرضهن لفتيات والنساء تشويه وبتر األعضاء التناسلية ل، فإن وفي ظل غياب أية ضرورة طبية

لكنها ُتجرى أيضا على  عاما، و14 إلى 4هّن من عمرالبالغ لفتيات على ا بشكل عام يةالعملجرى ُتو. تودي بحياتهن
 األول أو هّنلنساء الحوامل بطفلا  علىفي بعض األحيانوعلى وشك الزواج هّن تي لوالفتيات الا والرضيعات

 من دون ،يهم القابالت والحالقونعملية ممارسون تقليديون، بمن فإجراء الوغالبًا ما يقوم ب.  للتَّوطفاللّلواتي وضعن ا
 . تخدير، وباستخدام مقصَّات أو شفرات حالقة أو زجاج ُمهشَّم

 
 َعْبر الدول ىنثألتشويه وبتر األعضاء التناسلية لالهدف من هذه الدراسة هو تقديم تقديرات لمستويات انتشار ظاهرة 

باين في مستويات التتحّلل ، وهذه الظاهرةيًا لمستويات فالدراسة ُتقّدم تقييمًا عالم. هاوداخلها، وللظروف المحيطة ب
المتغّيرات التقريبية األخرى، بما في ذلك غيرها من االقتصادية والسكانية وو وفقًا للمتغّيرات االجتماعية هانتشارا

إلناث القائمة الضوء على أنماط ختان االدراسة ُتسّلط آما . المتعلقة بهراء  واآلها والممارسون لية عملية البترنوع
ا الستخدام هذه البيانات  ما يمكن تعّلمه عن طريق تصنيف المتغّيرات، وتقترح طرقدىضمن البيانات، وتوّضح م

 .  الجهود البرامجية بطريقة استراتيجيةمن أجل دعم
 

هو يستند على  عامًا وحول بناتهنَّ، و49-15حول الفتيات والنساء في الفئة العمرية اإلحصائي يتمحور هذا التحليل 
 والصحية والمسوحات العنقودية المتعددة ديمغرافية الدراسات االستقصائيةت األسرية المأخوذة من الدراسابيانات ال

تشويه وبتر  في مدى انتشار ظاهرة اسات تباينا جوهريدراويظهر هذان النوعان األخيران من ال. المؤشرات
وتحّدد الدراسة أيضًا ثالث مجموعات من االنتشار الموجود في . بينها داخل الدول وفيما األعضاء التناسلية لألنثى

ها بيانات، مما يوحي بضرورة تعديل التدّخالت والمقاربات البرامجية الهادفة إلى تتوفر في التي 18ـجميع الدول ال
لة التي وتشير دراسة الحا. القضاء على هذه الظاهرة، لكي تعكس بصورة مالئمة ما يجري على أرض الواقع

.  تختلف اختالفًا ذا داللٍة َعْبر األقاليم والجماعات العرقيةتها إلى أن ممارسمعرفة مدى تفشي هذه الظاهرةُأجريت ل
نتيجة ألسباب  – ا التقرير في هذمواقف حسبما يوضح القسم المتعلق بال– هذه الممارسةوعالوة على ذلك، فإن 

ذات غالبًا ما ُتعتبر  بصفة تكاد تكون آلية، آما أنها ق وبالنشاط الجنسيباألخالفهي ترتبط مباشرة .  متنوعةثقافية
 .  بطقوس االنتقال من مرحلة ُعُمرية إلى ُأخرى ترتبطفي بعض المجتمعاتو جمالية، فوائد



 

 
 إضفاء الذي أخذ يظهر في العديد من الدول من أجلويوّضح القسم المتعلق بنوع الممارسين التحّول التدريجي 

ظرا ن وعية على جهود الت إضافية تحدياتمما يخلق ،عملية تشويه وبتر األعضاء التناسلية لألنثىطبية على  صبغة
وإضافة إلى ذلك، . وإلضفاء صبغة شرعية عليهاهذه العادة  لالستمرار في ممارسة تبرير آمال هذا التوجهالستع

هذه شارك في اتخاذ القرار بشأن تي يجب أن تلألطراف ال أفضل فهم إلىفإن هذه الدراسة ُتالحظ أن هناك حاجة 
 . ةظاهرال
 

تشويه وبتر األعضاء  في مستوى انتشار ظاهرة ا آليا عالمياومع أنه من غير الممكن االستنتاج أنَّ هناك انخفاض
 هذا ظهروي. نتشار قد أخذت في التراجع ببطء في بعض الدولاال أن نسب إلى، إال أن الدراسة تشير التناسلية لألنثى

لنساء وبنات التجارب المختلفة نساء في الفئات الُعُمرية المختلفة ضمن دولة ما مع فتيات و تجاربمقارنة من خالل 
 19-15احتمال تعرض الفتيات في الفئة العمرية أّن  إلى  المعنيةجميع الدولفي بيانات آخر ال وتشير .خضعن للختان

آما أن األمهات .  أقل من تعرض النساء في الفئات العمرية األآبرعملية تشويه أو بتر أعضائهن التناسليةعامًا ل
وفي .  في ما مضى صرن أقّل قابلية لتعريض بناتهن لنفس التجربة وأآثر رفضا لهاهذه العمليةالالتي خضعن ل

-15، فإن الفرق بين الفئة العمرية )ومصرالي وموغينيا  السودانخاصة (نتشار االمعدالت ترتفع فيها الدول التي 
ومع ذلك، ُيعتقد أنَّ هذه النسبة تشير إلى بدء حدوث . ئةا في الم1 عامًا يقل عن 24-20 عامًا والفئة العمرية 19

 . تغيير
 

دعم الأن ومع .  آخذة في االزديادتشويه وبتر األعضاء التناسلية لألنثىممارسة لمعارضة الوُتظهر الدراسة أيضًا أن 
 أو ئةا في الم70 إلىر اتنتشتصل فيها معدالت اال في الدول التي خاصة،  ما زال مرتفعاستمرار هذه الظاهرةال

 عامًا التي تدعم االستمرار في إجراء هذه الممارسة هي 49-15، إال أن نسبة الفتيات والنساء في الفئة العمرية أآثر
ارتفاع نسبة المنادين هذه النتائج مما يعّزز و. ت والنساء اللواتي خضعن لها من نسبة الفتيافعليةأدنى بصفة منتظمة و

 . خاصة بين النساء األصغر سنًَّا هذه العادةبوضع حدٍّ ل
 

ا ارتباطالتقرير ظهر ُي، ا وبين مؤشرات تمكينهعملية التشويه أو البتر من المرأة موقفين بلعالقة ل تهوفي دراس
. هذه الظاهرة وبين اعتقادهّن بضرورة القضاء على ةحياإمساك زمام أمورهن في ال  بين قدرة النساء علىاوثيق
على سبيل المثال، يرتبط   التعليم في أوساط النساء،نسب فارتفاع.  ألسباب شّتىالمعارضةيرجع ارتفاع مستويات و

ي تحظر فيها قوانيٌن محددٌة وفي الدول الت.  في رفض هذه الممارسةملحوظةبزيادة  ارتباطًا وثيقًا في معظم الدول
 والدعم االجتماعي قد التوعية، فإن التشريعات التي تصاحبها برامج األعضاء التناسلية لألنثى تشويهممارسَة 

 . لهذه العادةهمت بدرجة آبيرة في المعارضة القوية اس
 

تشويه وبتر األعضاء ي تحيط بعن طريق تفّحص مختلف العوامل والُمتغّيرات الت وأخيرًا، فإن هذه الدراسة ُتحاول
 .  ضمان حمايتهنَّنحو الخطوة األولى توفير وبالتالي ها تحديد الفتيات األآثر تعرضًا لالتناسلية لألنثى



 

 

 
 بعض األرقام

 
 في 80 بين األعضاء التناسلية لألنثى ظاهرة تشويه وبترفي شمال شرقي إفريقيا، تتراوح نسبة انتشار  •

 في  في المائة99نسبة بين هذه الوفي غرب إفريقيا، تتراوح .  في مصر في المائة97 في أثيوبيا والمائة
وحيثما توافرت .  في النيجر في المائة5نن و في ب في المائة17 في موريتانيا، وبين  في المائة71غينيا و

 في 18نيا و آي في  في المائة32نتشار أدنى نسبيًا؛ أي االالبيانات لدول جنوب شرقي إفريقيا، آانت نسب 
 .  المتحدةتنزانياجمهورية  في المائة

ئة في إريتريا تعرضن ألسوأ أشكال ا في الم38ئة من النساء في شمال السودان وا في الم74أآثر من  •
 . التشويه أو البتر

 في 96(، وآيسي ) في المائة97(أوساط نساء صومالي تكون آلية في نتشار اال نسبة تكادفي آينيا،  •
 في 34(في أوساط نساء ِآكويو ، وتعتبر أدنى من ذلك بدرجة آبيرة ) في المائة93(ماساي ، و)المائة
 ).  في المائة27(وآامبا ) المائة

 في 17، ولكن سنة من العمر 49-15 البالغاتئة من النساء والفتيات ا في الم77 ّم ختنفي بورآينا فاسو، ت •
 في 49ئة وا في الم89وفي إريتريا تبلغ هاتان النسبتان . فقط من النساء والفتيات يؤيدن هذه العادة المائة
 . ئة على التوالياالم

تشويه وبتر ئة من النساء في آينيا يعتقدن أنَّ ا في الم42ئة من النساء في السودان وا في الم70حوالي  •
ئة من اي الم ف33ئة من النساء في مالي وا في الم70وحوالي .  ُعرف تقليدي جيداألعضاء التناسلية لألنثى

ئة من النساء في موريتانيا يعتقدن ا في الم52و. هذه العادة فرض في الدينالنساء في اليمن يعتقدن أنَّ 
 . ضمن حماية ُعذرية الفتاةت انهتها ألبضرورة االستمرار في ممارس

 أقّل قابليةعليمًا  تآثر دول ُتظهر أن النساء األ8 التي تتوافر لها بيانات مسحية، هناك 15ـ من بين الدول ال •
النساء األدنى تعليمًا أو اللواتي لم يحصلن على أي تعليم ب مقارنةن تكون لهّن بنات تعرَّضن للختان أل

 .رسمي على اإلطالق
 
 


