
 

 

 إزاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا  

 4102شباط/فبراير  6

 بيان الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان

 

الرغم من اجلهود يتعرضن خلطر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، على ال يزال هناك ماليني الفتيات حول العامل 
يف أفريقيا والشرق األوسط حيث  بلدا   92. ففي اليت بذلت على مدى قرن من الزمان لوضع حد هلذه املمارسة

لتوقعات صندوق األمم املتحدة للسكان،  . ووفقا  مليون فتاة 591يرتكز انتشار هذه املمارسة، تعرضت للبرت 
مليون فتاة أخرى يف خمتلف أحناء العامل حيتمل أن ختضعن هلذه املمارسة بشكل أو بآخر حبلول عام  68هناك 

 مبعدالهتا احلالية.إذا ما استمرت االجتاهات الراهنة  9202

حلياة ومستقبل العديد من  كل هتديدا  االستمرار يف هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان اليت تشوليس من املقبول 
واعتداء على صحتهن، وعقبة أمام رفاه أسرهن وجمتمعاهتن  ، وتعد إهانة لكرامتهن اإلنسانية،النساء والفتيات

هذا االنتهاك  يف ظلالنساء والفتيات  حياةإىل حتقيق التنمية البشرية الكاملة إذا ما استمرت وبلداهنن. فال سبيل 
 اخلوف من تعرضهن له.حلقوقهن أو 

ولقد حتققت بعض أوجه النجاح يف التعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث يف بعض 
قوانني جترِّم هذه املمارسة. ويف إثيوبيا،  اجملتمعات احمللية والبلدان: فقد اعتمدت أوغندا وغينيا بيساو وكينيا مؤخرا  

أجريت عليهن هذه ست فتيات  ووالديمارسات التقليديات هلذه العملية إحدى امل عقوبات على صدرت
املمارسة إثر قضية شهرية ساعدت على زيادة الوعي هبذه املسألة. واعتمد عدد آخر من البلدان برامج مراعية 

يها هبدف تغيري العادات االجتماعية وذلك، يف معظم األحيان، من خالل أنشطة يشارك فلالعتبارات الثقافية 
 إىل جنب مع الرجال والفتيان.  القادة اجملتمعيون جنبا  

 بيد أن التحدي املتمثل يف القضاء على ممارسة تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث يف كل مكان ال يزال حتديا  
فتلك املمارسة إمنا ترتتب عليها آثار مدمرة على  هلذا الغرض. مضاعفة اجلهود حتقيقا   يستلزم منا مجيعا   هائال  

والبد من محايتهن وتوفري الدعم ملن تعرضن املديني القصري والطويل بالنسبة لصحة النساء والفتيات على السواء. 
 هلذه املمارسة الوحشية ومعاجلة ما يعانينه من آثار ضارة على صحتهن اجلنسية واإلجنابية. 

م املتحدة للسكان بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الشباب، وخباصة إن التزام صندوق األم
بأهنم لو متكنوا من املطالبة حبقهم يف الصحة، مبا حقوق املراهقات، هو التزام صريح ال لبس فيه. فإننا على يقني 

الالئق، فإهنم سيصبحون  يف ذلك فرص احلصول على الصحة اجلنسية واإلجنابية، وحقهم يف التعليم ويف العمل
 عناصر قوية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

وكانت أمهية تعزيز ومحاية وإعمال حقوق النساء والفتيات قد جرى التأكيد عليها يف القرار التارخيي الذي اختذته 
من أجل القضاء على تشويه األعضاء بشأن تكثيف اجلهود العاملية  9259اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 



 

 

يف املؤمتر الدويل  وجرى التأكيد على الدعوة بالتعجيل باجلهود املبذولة يف هذا اجملال مؤخرا  التناسلية لإلناث. 
بشأن مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ونظمه  9250الذي عقد يف روما يف تشرين األول/أكتوبر 

 كان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، واستضافته حكومة إيطاليا. صندوق األمم املتحدة للس

لتلك الدعوة العاجلة. ويشارك صندوق األمم املتحدة للسكان إن إهناء هذه املمارسة هو رهن باالستجابة 
التناسلية  واليونيسيف يف تنفيذ أكرب برنامج لألمم املتحدة للتعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه/برت األعضاء

، يستعصي التغلب عليها. ذلك أنه بالعمل معا  على أن التحديات اليت تواجهنا ليست بتلك اليت لإلناث. 
سيكون مبقدورنا زيادة التعجيل بالتخلي عن هذه املمارسة وتعزيز قوة الدفع صوب إحداث التغيري من خالل 

 جهودنا اجلماعية واملتضافرة. 

من جراء ممارسة رين، ال ينبغي ألي امرأة أو فتاة أن تتعرض للمعاناة أو املوت ويف هذا القرن احلادي والعش
لضروب اإلجحاف تشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث. إن إجنازنا الذي مل يتحقق بعد إمنا يتمثل يف التصدي 

 على صحة النساء والفتيات وعلى رفاههن.  الدائبة اليت تؤثر سلبا  

أيًّا كان املكان الذي تعيش فيه، وأيًّا كانت ظروفها االقتصادية، هلا احلق يف حتقيق  إن كل فتاة وكل شابة،
ما نصبو إليه و لبشرية، دون قسر أو ضرر أو عنف. ومبقدورنا، بل ومن واجبنا أن نكفل هلا ذلك. إمكاناهتا ا

الكرامة إجراءات تكفل من مستقبل مستدام ومنصف وشامل للجميع إمنا يعتمد على ما نتخذه اليوم من  مجيعا  
 والصحة والرفاه لكل الفتيات. 
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