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صندوق األمم املتحدة للسكان 

هو وكالة األمم املتحدة للصحة الجنسية 

واإلنجابية.

مهمتنا هي العمل من أجل عامل يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه، وكل والدة 

آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات. يدعو صندوق األمم 

املتحدة للسكان إىل إعامل الحقوق اإلنجابية للجميع ويدعم الوصول إىل 

مجموعة واسعة من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. يعمل صندوق األمم 

املتحدة للسكان مع الحكومات والرشكاء من أجل: تعزيز إتاحة خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية املتكاملة عالية الجودة للجميع؛ وتعزيز أنظمة الصحة 

وتدريب العاملني بقطاع الصحة وتثقيف القابالت وتحسني الحصول عىل 

مجموعة كاملة من خدمات الصحة اإلنجابية؛ والحد من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي والتصدي له والقضاء عىل املامرسات الضارة.



األهداف

يوفــر هــذا الكتيــب األويل مــورًدا موجــزًا ومجمعــاً للتخطيــط للتحريــات العامــة وإجرائهــا حــول تشــويه األعضــاء 

ــان(. ــاث )املعــروف بالخت التناســلية لإلن

تــم تصميمــه للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف البلــدان التــي ينتــرش فيهــا تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )الختــان( وكذلــك لرشكائهــا. حيــث يوفــر 

هــذا الكتيــب األويل معرفــة أساســية وإرشــادات حــول:

سياق املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف الرتكيز عىل املساواة بني الجنسني والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية، ودعم صندوق 	 

األمم املتحدة للسكان لهذا العمل.

الروابط بني حقوق اإلنسان املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والتحريات العامة.	 

األطر العاملية واإلقليمية لحقوق اإلنسان املطبقة عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(.	 

األساس املنطقي إلعطاء األولوية للتحريات العامة كتدخالت اسرتاتيجية للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(.	 

مخطط تفصييل خطوة بخطوة إلجراء تحرى عام حول تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، مبا يف ذلك إرشادات وضع الربامج يف أعقاب 	 

فريوس كورونا )كوفيد-19(.
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خلفية

يف عام 2012، قدم املؤمتر الدويل الحادي عرش للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، املعروفة اآلن باسم التحالف العاملي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، التزاًما ورد يف إعالن وبرنامج عمل عامن لتعزيز حقوق اإلنسان. املساواة بني الجنسني.

تعهدت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان »بإجراء تحريات والتحقيق يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، مبا يف ذلك جميع أشكال التمييز 

ضد النساء والفتيات، والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وانتهاكات الحقوق اإلنجابية والتمييز يف 
الحياتني العامة والسياسية، وتحديد القضايا املنهجية التي قد تؤدي إىل استمرار هذه االنتهاكات«.1

واتفقوا عىل »التشجيع واملساعدة يف تجميع قاعدة لألدلة )مثل البيانات والتحريات والبحوث( فيام يتعلق مبامرسة الحقوق اإلنجابية والحق يف الصحة 

الجنسية واإلنجابية«. وشمل ذلك »حاالت التمييز القانوين والفعيل يف الحصول عىل معلومات وخدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، والتعقيم القرسي، 

واإلجهاض القرسي، وزواج األطفال، والزواج القرسي، وتشويه/برت األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، واإلجهاض االنتقايئ عىل أساس النوع املتوقع للرضيع، وغري 
ذلك من املامرسات الضارة«.2

لدعم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف امليض قدًما يف هذا االلتزام، والذي تم إضفاء الطابع املؤسيس عليه يف الخطة االسرتاتيجية لصندوق األمم املتحدة 

للسكان يف عام 2014، نرش صندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان واملعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان كتيبًا يقدم إرشادات 

حول طبيعة ومعايري إطار الحقوق اإلنجابية باإلضافة إىل معلومات عملية للنهوض بهذه الحقوق.

بناًء عىل الخربة الالحقة لدعم عرشات البلدان عىل مستوى العامل إلجراء تحقيقات عامة وتقييامت قطرية لحقوق اإلنسان يف سياق الصحة الجنسية واإلنجابية 

والرفاه، نرش صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام 2019 دليالً للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. والذى قدم إطاًرا مفاهيميًا ومنهجيًا للتقييامت 

والتحريات، مبا يف ذلك للمساعدة يف تطوير أنظمة معلومات أكرث شمولية، ولضامن اتباع نهج موحد لتقييم انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بالصحة الجنسية 

واإلنجابية.

يف اآلونة األخرية، يف متوز/ يوليو2020، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان القرار رقم )L.20/44( دون تصويت ومبشاركة أكرث من 100 دولة عضو يف األمم املتحدة، 

مبا يف ذلك جميع أعضاء االتحاد األفريقي واالتحاد األورويب. ودعا القرار إىل »تطوير قدرة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل التحقيق يف انتهاكات حقوق 

اإلنسان املتعلقة مبامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( ورصد التقدم املحرز يف منع هذه املامرسة الضارة والقضاء عليها«.

1  إعالن عامن، املبدأ 4.

2  برنامج عمل عامن، الفقرة. 26
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يف البداية
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ضامنات قانونية غري قابلة للترصف يستحقها كل إنسان.ما هي حقوق اإلنسان؟

يرتتب عليها حقوق والتزامات، وهي مقننة بقوانني وطنية وكذلك مبعاهدات دولية وإقليمية ملزمة.

يتم تصنيفها عادة عىل أنها حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية.

وهى عاملية وتنطبق عىل كل إنسان يف كل مكان.

وهى مرتابطة وتعتمد عىل بعضها البعض وغري قابلة للتجزئة.

  ما هي املؤسسة الوطنية

لحقوق اإلنسان؟

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هي هيئة حكومية لها والية دستورية و/ أو ترشيعية لحامية حقوق 

اإلنسان وتعزيزها.

يتم إنشاؤها وفًقا لنامذج مختلفة حول العامل، مثل لجان حقوق اإلنسان ومكاتب أمناء املظامل والهيئات 

االستشارية واملدافعني عن املصلحة العامة ومراكز حقوق اإلنسان واملعاهد والهيئات املختلطة املختلفة.

يتمثل دور املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف معالجة التمييز بجميع أشكاله وتعزيز حامية الحقوق 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية بشكل رئييس من خالل التحقيق يف الشكاوى الفردية 

واملشاكل الهيكلية، وإنفاذ القرارات وإحالة املسائل التي تتطلب مقاضاة، وتوفري التثقيف يف مجال حقوق 

اإلنسان وتقديم املشورة بشأن إصالح القانون.

حددت مبادئ باريس التي تم تبنيها مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 134/48 املؤرخ 20 

كانون األول/ ديسمرب 1993 معايري اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وتشمل هذه املبادئ والية 

واسعة لحقوق اإلنسان عىل أساس املبادئ واملعايري العاملية لحقوق اإلنسان، واالستقاللية عن الحكومة، 

واالستقالل الذي يضمنه قانون أو دستور، والتعددية، واملوارد الكافية والسلطات الكافية للتحقيق.

  ما هو التحري العام/

 التحري الوطني؟

التحري العام هو استكشاف إلحدى مشكالت حقوق اإلنسان املنهجية حيث يتم دعوة الجمهور للعب 

دوراً رئيسياً.

يتضمن التحري العام جلسات استامع عامة مع شهود وخرباء للتحقيق يف األمناط املنهجية النتهاكات 

حقوق اإلنسان.

ويهدف إىل تحديد النتائج للجمهور، والتوصيات للمكلفني بالواجبات ومختلف أصحاب املصلحة.

ينطوي التحري العام عىل مجموعة واسعة من الخربات الفنية داخل املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

وخارجها.
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ما عالقة

 تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية )املعروف بالختان(

 بحقوق اإلنسان؟



8

إن مامرســة تغيــري لألعضــاء التناســلية األنثويــة )الختــان( أو إصابتهــا ألســباب غــري طبيــة3 هــو انتهــاك للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان عــىل النحــو املحــدد 

يف معاهــدات حقــوق اإلنســان العامليــة واإلقليمية.

يف املادة 5، يحظر بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا )املعروف عىل نطاق واسع باسم 	 

بروتوكول مابوتو(4 جميع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، ويقر بالتأثري السلبي لهذه املامرسة عىل حقوق اإلنسان من النساء 

والفتيات.

امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، يف املادة 21، يشرتط الحامية من املامرسات االجتامعية والثقافية الضارة التي ترض بصحة الطفل أو 	 

حياته، و/ أو متيز عىل أساس جنس الطفل.

تحث اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل )املعروفة عىل نطاق واسع باسم اتفاقية إسطنبول( الدول 	 

األطراف، يف املادة 38، عىل تجريم أداء أي شكل من أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، واستجالبه وكذلك تحريض أو إكراه 

النساء والفتيات عىل الخضوع لإلجراء.

عــىل الصعيــد العاملــي، أصــدرت هيئــات رصــد معاهــدات حقــوق اإلنســان واإلجــراءات الخاصــة املتعــددة اجتهــاداًت قضائيــة وتوجيهــات معياريــة، مــن 

خــالل توصيــات عامــة وتعليقــات وقــرارات وتقاريــر، لجعــل الحاميــة مــن تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )الختــان( وحظرهــا التزاًمــا قانونيًــا.

أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ، وهي هيئة خرباء مستقلني ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 	 

املرأة، التوصيات العامة رقم 14 التي تقر باألثر الجسيم »لختان اإلناث« عىل الصحة العامة، ورقم 19 التي تؤهل »تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية« )الختان( كمامرسة متييزية وشكل من أشكال العنف ضد املرأة، ورقم 24 والتي تعرتف بالتمييز يف املجتمع كعامل محدد لتشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( ونتائجه الصحية السيئة للمرأة، ورقم 35 والتي تؤكد عىل املامرسات الضارة كشكل من أشكال العنف القائم 

عىل النوع االجتامعى والتي قد تصل إىل حد التعذيب.

أصدرت لجنة حقوق الطفل التعليقات العامة رقم 3 ملطالبة الدول بتقديم معلومات للمراهقني وحاميتهم من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 	 

)الختان(، ورقم 13 إلدراج املامرسات الضارة يف نطاق أشكال العنف املحظورة5، ورقم 20 إلقرار مظاهر معينة من عدم املساواة بني الجنسني 

خالل فرتة املراهقة، مثل املامرسات الضارة.

3  تعرف منظمة الصحة العاملية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( عىل أنه إجراء يتضمن »إزالة جزئية أو كلية لألعضاء التناسلية الخارجية لإلناث )الختان( أو إصابة أخرى 

لألعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غري طبية«.

4  بوتسوانا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومرص وإريرتيا ومدغشقر واملغرب والنيجر والصومال وجنوب السودان والسودان مل توقع أو تصدق بعد.

5  مبوجب املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل.
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تحت املجهر 

يبحث أحد موارد صندوق األمم املتحدة للسكان من عام 

2014 بعمق يف مختلف األطر العاملية واإلقليمية لحقوق 

اإلنسان فيام يتعلق بالقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث )الختان(. ويضع هذه املامرسة ضمن أجندة 

أوسع للعدالة االجتامعية، والتي تؤكد عىل مسؤوليات 

الحكومات لضامن التحقيق الشامل الكامل لحقوق النساء 

والفتيات، وتتناول الواجبات املقابلة للحكومات مبوجب 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

نتج عن هذه الجهود التي بذلتها كلتا اللجنتني تعهًدا معياريًا مشرتكًا يف عام 2014 يعرتفون من خالله بأن املامرسات الضارة ناتجة عن القوالب 	 

النمطية والقواعد واملواقف الجنسانية التمييزية التي تقلل من قيمة النساء والفتيات وتحاول مامرسة السيطرة عىل أجسادهن ونشاطهن الجنيس.

أصدرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التعليق العام رقم 14 الذي يطالب بحامية خاصة لصحة املراهقات، ويرجع ذلك جزئيًا إىل 	 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، ورقم 22 الذي ينص عىل الحظر القانوين لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( وكذلك تدابري الوقاية 

والعالج كالتزامات مبوجب الحق يف الصحة.

وقد أشارت تقارير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكذلك قرارات لجنة 	 

مناهضة التعذيب، إىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( إىل أنه شكل من أشكال التعذيب.

متيل هذه التوجيهات املعيارية واالجتهاد القضايئ6 إىل تضمني الحامية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( وحظره يف نطاق العديد من حقوق 

اإلنسان. وتشمل هذه التوجيهات واالجتهادات الحق يف الحياة والسالمة الجسدية، والحق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة، والحق يف عدم التمييز واملساواة يف املعاملة، والحق يف أعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وحقوق الطفل من بني 

أمور أخرى.

6  الصكوك السياسية، مبا يف ذلك العديد من وثائق اإلجامع الحكومية الدولية العاملية واإلقليمية، مثل إعالنات االتحاد األفريقي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان، تناولت 

أيًضا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(. وتم عرض معظم هذه العنارص يف دراسة صندوق األمم املتحدة للسكان لعام 2014. يركز هذا املنشور الحايل عن قصد عىل أدوات القانون 

»امللزمة« و«غري امللزمة«.
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ملاذا يجب 

إجراء التحرى العام

حول تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث )املعروف بالختان(؟
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يساعد التحري العام يف تحويل األعراف االجتامعية والجنسانية الضارة التي تدفع 

إىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( من خالل دعم بناء اإلجامع من أجل 

القضاء عليه، وتثقيف الفتيات ومجتمعاتهن ملامرسة حقوقهن عىل عدة جبهات.

كام ميكنها تقديم مساهمة اسرتاتيجية يف إقامة روابط بني آليات حقوق اإلنسان العاملية واإلقليمية والحكومات واملجتمع املدين.

يف البلدان التي ينترش فيها تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، خضع ما يصل إىل 99 يف املائة من النساء والفتيات لهذه املامرسة، مام 1

يجعلها انتهاكًا منهجًيا لحقوق اإلنسان مناسبًا لعملية التحري.

2
ألن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( يُدعم من خالل األعراف االجتامعية عميقة الجذور التي تشكلت من خالل مجموعة من 

الديناميكيات االجتامعية واألساطري، كام أن الرتبية املنفتحة والشاملة من النوع الذى يتيحه التحري العام رضورية لتغيري املعتقدات واملواقف 

وىف نهاية املطاف السلوكيات.

ميكن لعملية التحرى أن تستجيب بشكل جيد للطبيعة املعقدة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان(، مبا يف ذلك الثقافة واملساواة بني 3

الجنسني والصحة العامة وحقوق اإلنسان.

نظرًا لوالياتها الواسعة يف مجال حقوق اإلنسان، ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقدم مجموعة واسعة من الخربات املتخصصة، 4

داخل املؤسسات نفسها وخارجها، وتتطرق إىل تداخل حقوق اإلنسان مع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

بصفتها هيئات حامية أنشأتها الحكومة، ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تكون قوية قادرة عىل إقامة روابط بني التزامات حقوق 5

اإلنسان العاملية واإلقليمية والوطنية وواجباتها بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، وبالتايل خلق فهم أفضل لحقوق اإلنسان.

بفضل استقاللها املضمون قانونًا أو دستوريًا ومبدأ التعددية، ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن توفر منصات قيمة لهيئات الدولة 6

ذات الصلة للتشاور وتعزيز التعاون مع منظامت املجتمع املدين.

ميكن أن تكون املنهجية التشاركية التي تتمحور حول الناجيات يف التحري حول تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( طريقة اسرتاتيجية 7

لتثقيف ومتكني الفتيات ومجتمعاتهن عىل نطاق واسع، وتشجيعهن عىل املطالبة بالتغيري.

ميكن للوظيفة التثقيفية والطبيعة العامة والنهج الشامل للتحري أن تعمل عىل تحفيز تحوالت إيجابية واسعة النطاق للمعايري االجتامعية.8

بصفته عملية شفافة ألصحاب املصلحة املتعددين، ميكن أن يساعد التحري يف تحديد العقبات عىل كل مستوى من مستويات الحكومة وتعزيز 9

الطلب االجتامعي عىل املساءلة يف القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(.
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كيفية إجراء

 تحري عام
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 ميكن تقسيم عملية التحري العام إىل أربعة مراحل: التحضريية، والتنفيذ، وإعداد 

التقارير، واملتابعة. وكل هذه املراحل عىل نفس القدر من األهمية واملحورية لضامن 

األثر األعمق.

1- املرحلة التحضريية 

حيث تقوم املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وجميع أصحاب املصلحة املعنيني بالتخطيط إلجراء تحري عام بعناية وتأمني املوارد والعمليات الالزمة إلمتامه 

بنجاح.

الخطوة األوىل هي صياغة مذكرة املفاهيم. حيث تقدم هذه الوثيقة ملحة عامة عن القضية التي سيتم التحقيق فيها؛ القانون )القوانني( الدولية 	 

واإلقليمية واملحلية املعمول بها؛ محور التحقيق؛ فرص تثقيف الجمهور؛ االسرتاتيجيات املمكنة لتناول النتائج؛ توقعات أصحاب املصلحة املعنيني؛ 

والتخطيط لعملية التحري نفسها )عىل سبيل املثال، املوارد البرشية واملالية، والجدول الزمني(.

كخطوة ثانية، يجب وضع أهداف محددة بوضوح كمفتاح لتأمني الدعم. بالنظر إىل التقدم الذي أحرزته البلدان بالفعل يف القضاء عىل تشويه 	 

األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، واملعلومات املتاحة من خالل الربنامج املشرتك بني صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف بشأن القضاء 

عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، تُنَصح املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان باختيار أهداف تركز عىل الفجوات. ميكن بعد ذلك وضع 

اختصاصات/ خطة التحري، مبا يف ذلك املنهجية، والنواتج املستهدفة، والقضايا التي يجب معالجتها، وأي احتياجات تتعلق بالتوظيف وامليزانية.

الخطوة الثالثة وهي تحديد وإرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف عملية التحري. وقد يشمل أصحاب املصلحة الرئيسيون الناجيات األفراد 	 

ومجتمعاتهن، والهيئات الحكومية والقادة السياسيني، واملنظامت غري الحكومية، واألكادمييني وغريهم من الخرباء، والجمعيات املهنية، وقادة 

املجتمع، واملنظامت الدينية و/ أو وسائل اإلعالم. يجب أن تفي املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتزاماتها تجاه التعددية؛ وإذا لزم األمر، يتم 

إرشاك بعض أصحاب املصلحة الذين يحتاجون إىل تدابري حامية محددة بشكل فردي. يجب وضع آلية ملراجعة جميع طلبات املشاركة بشفافية. 

من األهمية مبكان فهم دور )أدوار( كل صاحب مصلحة وتوقعاته، وتحديد األبطال الذين سيدافعون عن التحري وفهم االحتياجات املحتملة 

ألولئك الذين قد يظهرون العداء.

الخطوة الرابعة واألخرية من املرحلة التحضريية هي تعيني لجنة التحري، مبا يف ذلك رئيس اللجنة. إن املزيج الحاسم من املهارات والخربات، حول 	 

النوع االجتامعي والثقافة وكذلك من حيث التنوع واإلقرار العام، أمرًا محوريًا يف تأمني نتيجة ناجحة. ميكن أن يكون كبار املسؤولني يف املؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان جزًء من لجنة التحري.

سيعمل الفريق، وخاصة رئيس لجنة التحري، مبثابة متحدثني رسميني 

للتحري يتحملون مسؤولية توجيه اللجنة.

مبجرد تعيني اللجنة، يقوم األعضاء مبراجعة صالحيات التحري وخطته. 

ثم يتم اإلعالن عن التحري وأهدافه عىل نطاق واسع.
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تحت املجهر 

ميكن أن تشمل األهداف:

التحليــل واإلبــالغ؛ رشح األســباب الجذريــة ونتائــج 

ــدالً  ــان( ب ــة )الخت ــلية األنثوي ــاء التناس ــويه األعض تش

مــن التحــري يف مجــرد وجودهــا وانتشــارها ودوافعهــا.

نظرًا ألن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( ميكن أن يكون عرفاً 

واسع االنتشار وحتى شبه شامل باملجتمعات التي مُيارس فيها، فستحتاج 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إىل فطنة سياسية للتغلب عىل 

الحساسيات التي قد تنشأ عىل جميع املستويات واتخاذ خيارات اسرتاتيجية 

تخدم تغيريًا إيجابيًا عىل املدى الطويل. يف حني أن عملية التحري العام 

مستمدة جزئيًا من املامرسة القانونية وميكن أن تشمل التحقيق يف 

انتهاكات حقوق اإلنسان، يجب تعديل هذا الجانب من خالل الوظيفة 

“التحويلية” للتحري. لتغيري األعراف االجتامعية عميقة الجذور التي تحافظ 

عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، يجب أن يرشك التحري 

جميع أصحاب املصلحة، مبن فيهم املكلفون بالواجبات، كفرسان تغيري. 

يجب أن تركز العملية عىل الحوار وحل املشكالت املشرتك مع االمتناع 

عن املبالغة يف نهج املقاضاة. قد تؤدي معاداة ثقافة أو تقليد أو مجموعة 

من الشعوب، وال سيام املكلفون بالواجبات، إىل تعريض إمكانية حدوث 

تحوالت النموذج الفكرى إىل الخطر. يجب أن يكون التثقيف والتمكني من 

األهداف ذات األولوية.

متكــني الناجيــات مــن خــالل مناهــج حساســة متنحهــن 

ــن  ــاع ع ــوة للدف ــن والدع ــن ذاته ــري ع ــات للتعب منص

القضيــة.

ــة  ــل عملي ــع مراح ــور يف جمي ــف؛ إرشاك الجمه تثقي

التحــري باملعلومــات األساســية للحفــاظ عــىل املعايــري 

اإليجابيــة واحــرتام حقــوق اإلنســان و/ أو ردع حــدوث 

املزيــد مــن الحــاالت مــن خــالل تحري عــام وتشــاريك. 

2- مرحلة التنفيذ

ــة  ــرث أهمي ــة األك ــاركة العام ــدث املش ــر. تح ــة للتقري ــات الالزم ــع املعلوم ــي وتجم ــكل علن ــا بش ــان خطته ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــذ املؤسس ــث تنف حي

ــة. ــذه املرحل ــالل ه ــان خ ــوق اإلنس ــال حق ــف مبج والتثقي

تتمثل الخطوة األوىل يف جمع األدلة التي توثق طبيعة ومدى انتهاك حقوق اإلنسان، فضالً عن دوافعه وأسبابه الجذرية. بالنسبة لتشويه األعضاء 	 

التناسلية لإلناث )الختان(، ستكون معظم هذه املعلومات متاحة بسهولة من خالل املنظامت العاملة يف هذه القضية، مبا يف ذلك الربنامج املشرتك 

لصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف. قد يكون من املفيد الطلب من هذه املنظامت أن تتقدم بالبيانات، بناًء عىل إرشادات واضحة لضامن 

أن املعلومات الواردة موجزة ومفيدة. يجب أن تضع املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نظاًما إلدارة وتحليل املعلومات التي تم جمعها خالل 

عملية التحري.

الخطوة الثانية هي عقد جلسات استامع عامة، وهي إحدى السامت املركزية يف التحري العام. حيث متنح جلسات االستامع أصحاب املصلحة 	 

الرئيسيني، مبا يف ذلك الناجيات ومجتمعاتهن، فرصة لتبادل الخربات والتجارب واآلراء عىل نطاق واسع. وهي تُبلغ لجنة التحري والجمهور 

بانتهاكات حقوق اإلنسان الجاري فحصها. يجب اتخاذ الرتتيبات الالزمة لتسجيل كل شهادة من الشهادات وتغطية وسائل اإلعالم التقليدية 

واالجتامعية لإلجراءات.

قد يكون التحدث علًنا عن التعرض لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( تجربة صادمة أو )إعادة( لتلك التجربة بالنسبة للناجيات، خاصة 	 

إذا ما جلسن يف وضع يشبه جلسات االستامع باملحكمة، ومع وجود ممثيل وسائل اإلعالم وإمكانية بث شهادتهن أو نقلها مطبوعة أو عرب وسائل 

التواصل االجتامعي. يجب عىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقدم توجيهاً فيام يتعلق بإدارة هذه القضايا. قد تشمل أعامل ذلك التوجيه 

التأكد من إطالع الناجيات بشكل كاٍف عىل اإلجراء املتخذ ومكان جلسة االستامع ونتائجها املتوقعة، مع توضيح أن هذا اإلجراء لن يكون مبثابة 

إجراء عقايب أو تعوييض. ميكن توفري الدعم النفيس االجتامعي للناجيات قبل التحري وأثناءه وبعده. يف بعض الحاالت االستثنائية، من أجل حامية 

الشهود واملبلغني مبعلومات حساسة، قد تعقد لجنة التحري جلسات استامع رسية منفصلة.
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النسبة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، يجب التفكري مليًا يف جلسات االستامع ليمكنها 

أن تعمل عىل متكني الناجيات يف جميع املناطق املترضرة من مشاركة قصصهن، مبا يف ذلك دون 

الكشف عن هويتهن عند الرضورة، والتامس اإلنصاف. ويجب االهتامم بالشفافية والتعددية.

عىل الرغم من أن جلسات االستامع العلنية ليست جلسات استامع أو استجوابات رسمية باملحكمة، 

إال أنها تستخدم العديد من الشكليات املرتبطة باإلجراءات القضائية. ميكن للجنة التحري أن 

تطرح أسئلة محددة عىل كل مشارك)ة(، ممن يرد بعد ذلك كشاهد)ة(. هذه الشكليات هي 

املفتاح ألداء الوظيفة التثقيفية للتحري العام، حيث ميكن للجنة التحري أن تستجوب الشهود 

بأسئلة يشاركها الجمهور. ميكن للجنة التحري والشهود مبارشة استجواب املكلفني بالواجبات )عادة 

األوصياء القانونيون والهيئات الحكومية( حول مسؤولياتهم. يجب أن يشارك املسؤولون الحكوميون 

يف جلسات االستامع وأن يردوا علًنا عىل التدابري املتخذة للتصدي لالنتهاكات املستمرة والوفاء 

بالتزاماتهم ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( وحامية النساء والفتيات منه.

إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، فإن جلسة االستامع العلنية ستنشئ زخاًم اجتامعًيا واسًعا ملعالجة 

انتهاكات حقوق اإلنسان ودعم املساءلة. من الناحية املثالية، ستؤكد العملية أيًضا رشعية 

وموضوعية وشفافية عملية التحقيق واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

يجب أن تضمن لجنة التحري متثيل مجموعة متنوعة من 

وجهات النظر واألنواع املختلفة من الخربات

كالضحايا واملامرسون السابقون لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان( 

واملنظامت غري الحكومية واملسؤولني الحكوميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

واملهنني بالرعاية الصحية والزعامء الدينيني والخرباء الفنيني، إلخ.

سيوفر هذا للجمهور تحليالً شامالً لتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث )الختان( باعتباره انتهاكًا لحقوق اإلنسان، ويزيد من 

الفهم وااللتزام بالقضاء عليه.
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3- مرحلة إعداد التقارير

تقيس هذه املرحلة نتائج البحث واألدلة املقدمة خالل جلسات االستامع العامة. وتضمن هذه املرحلة املساءلة واملتابعة. 

إىل جانــب أهــداف التحليــل أو التمكــني أو التثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان، يجــب أن يتولــد عــن كل تحــري بعــض النتائــج وأن تقــدم توصيــات بنــاًء عــىل 

املعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن الخــرباء )مبــا يف ذلــك الضحايــا( واملشــاركة العامــة.

يعد وضع التوصيات خطوة هامة. وهى نقاط عمل عملية إلرشاد املكلفني بالواجبات يف الوفاء بالتزاماتهم مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 	 

يجب أن تستند هذه التوصيات إىل األدلة التي تم تحليلها وجلسات االستامع التي أجريت. يجب أن تهدف التوصيات إىل معالجة انتهاكات حقوق 

اإلنسان املحددة ومنع حدوثها يف املستقبل. يجب أن تكون موجهة إىل مؤسسات حكومية محددة )مبا يف ذلك الربملان(، ولكن ميكن أيًضا توجيهها 

إىل أصحاب املصلحة اآلخرين مثل هيئات األمم املتحدة، وبنوك التنمية املتعددة األطراف واملؤسسات املالية، واملنظامت غري الحكومية، والهيئات 

املهنية، والزعامء الدينيني واملجتمعيني، واآلباء، إلخ

صياغة التقرير هي خطوة حساسة أخرى. فالتقرير هو املورد الرئييس لرشح عملية التحري ونتائجها، لذلك يجب أن يكون شامال. يف الوقت نفسه، 	 

يجب أن يكون التقرير متاًحا للجمهور وجميع أصحاب املصلحة الذين شاركوا يف التحري العام. يجب أن يتناول التقرير مبارشة األهداف املعلنة 

إلجراء التحري، وأن يكون مكتوبًا بلغة بسيطة وغنية باملعلومات. يجب أن يكون قصري قدر اإلمكان ويحتوي عىل أنواع مختلفة من املعلومات، مبا يف 

ذلك اإلحصاءات واألدلة من األبحاث والشهادات والقصص الشخصية والصور والرسوم البيانية، إلخ.

تحت املجهر 

توصيات ذكية

يجب أن تكون التوصيات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً )S-M-A-R-T(. باإلضافة إىل ذلك، يجب عليها التمييز بوضوح بني 

اإلجراءات الهيكلية واإلجراءات العاجلة، واإلجراءات األكرث فنية والتي تتطلب أطرًا زمنية أطول. من األمور املحورية أن يتم تحديد أولويات هذه التوصيات 

وامتالك عدد من هذه التوصيات ميكن التحكم فيه لتسهيل مساءلة الدولة ومتابعتها. يجب أن توجه التوصيات بشكل أسايس للمكلفني بالواجبات من 

خالل تحديد تدابري االستجابة والوقاية القابلة للتنفيذ للوفاء بالتزاماتهم مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

للحفاظ عىل الزخم، يجب إتاحة التقرير يف الوقت املناسب، ويفضل يف غضون ستة أشهر بعد انتهاء جلسات االستامع العامة. من املقرتح تحديد الخطوط 

العريضة للتقرير يف مرحلة التخطيط للتحري. استناًدا إىل التجارب املختلفة عىل مستوى العامل، تغطي التقارير عادًة: معلومات حول املنهجية وقانون حقوق 

اإلنسان املعمول بها واملعلومات الواردة من أصحاب املصلحة واألدلة من الضحايا وتجارب الضحايا وآرائهم والنتائج املستخلصة من التحليالت القانونية 

والوقائعية والتوصيات. إمكانية الوصول، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، أمر بالغ األهمية؛ يجب أن يفي التنسيق مبتطلبات واحتياجات جميع الجامهري 

املستهدفة. إن وضع االسرتاتيجيات قبل كتابة التقرير سيساعد املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف فهم القيود والفرص يف تلبية هذا املطلب.
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4- مرحلة املتابعة

تبني املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ورشكاؤها امللكية من خالل نرش تقرير التحري العام وتوصياته عىل جميع مستويات املجتمع.

مبجرد االنتهاء من التقرير والتوصيات وإقرارها من قبل لجنة التحري، يجب عىل املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إعداد بيان عام من خالل 	 

حدث واحد أو عدة أحداث. يجب التخطيط املسبق لهذا البيان بعناية، مبا يف ذلك من خالل وضع اسرتاتيجية طرح البيان. يعد إصدار البيان أمراً 

محوريًا لضامن املساءلة ألنه سيوفر مساحة للجنة إلعالم الجمهور بنتائج التحري، ومخاطبة مختلف الجهات املسؤولة فيام يتعلق مبسؤولياتها يف 

تنفيذ التوصيات، وإرشاك وسائل اإلعالم لتضخيم التسليط عىل النتائج وتوسيع الوعي العام والقبول واالستعداد للمساندة واملشاركة.

يف أعقاب البيان العام، ينبغي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ورشكائها إنشاء آلية متابعة لتقديم املشورة للدولة بشأن تنفيذ التوصيات، 	 

وتيسري الرقابة وتتبع التقدم. سيسمح إعداد التقارير مبا يتامىش مع املعايري املذكورة أعاله للبلدان بإرشاك اآلليات العاملية حول جهودها لتحقيق 

الهدف 5-3 من أهداف التنمية املستدامة )القضاء عىل جميع املامرسات الضارة، مثل زواج األطفال والزواج املبكر والقرسي وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث »الختان«(. يساعد وضع آلية تنسيق للتواصل املبارش مع أصحاب املصلحة املسؤولني عن تنفيذ نقاط العمل ودعمهم عىل ضامن 

نتائج ملموسة. ميكن ملنظامت املجتمع والدعاة واملنظامت غري الحكومية أن يكونوا رشكاء مفيدين للغاية يف دعم تنفيذ التوصيات.

بالتوازي مع جهود املتابعة، ينبغي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ورشكائها التخطيط السرتاتيجية للدعوة لتشجيع املكلفني بالواجبات عىل 	 

االمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان. بناًء عىل الوعي العام والزخم الناشئ عن جلسات االستامع العامة واإلطالق، يجب عىل الرشكاء تصميم جهود 

الدعوة للوصول إىل مختلف أصحاب املصلحة.

ميكن أن تكون الشهادات والقصص التي تقدمها الناجيات باإلضافة إىل 

النتائج والتوصيات التي يقدمها التحري أساًسا قويًا لتقديم املعلومات 

 الرسمية أو تقارير الظل إىل آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والعاملية.

إن ربط عمليات السياسة الوطنية واإلبالغ عن حقوق اإلنسان عىل 

املستويني العاملي واإلقليمي سيمكن املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من 

إنشاء دورة من املساءلة.
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التوجيهات التشغيلية، 

مبا يف ذلك أثناء فريوس 

كورونا )كوفيد-19(
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يتم توفري إطار املرشوع التايل ملساعدة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل تخطيط وإدارة تحرياتها، وتقديم 

نصائح وإرشادات مفيدة. نظرًا ألزمة فريوس كورونا )كوفيد-19(، تأخذ األنشطة املقرتحة يف االعتبار الواقع الحايل 

املتمثل يف العزل وحظر التجول وأوامر البقاء يف املنازل، والبناء عىل افرتاض أن هذه الظروف توجد جامهري متجددة 

لوسائل اإلعالم واملحتوى التعليمي عىل القنوات الوطنية. يقلل إطار العمل من التجمعات العامة ويتوافق مع 

إرشادات التباعد البدين مع تلبية املتطلبات املنهجية للتحري العام.

اإلعداد

 3-6 أشهر

اإلرشاداملنهجيةالخطوات

صياغة مذكرة املفاهيم1- وضع املفاهيم

إنشاء إطار لسجل املرشوع 2- التخطيط

أو االختصاصات

نصيحــة: تعيــني موظفــني يتمتعــون مبهــارات قويــة يف إدارة املــرشوع للتخطيــط للتحــري 

وميزانيتــه )الخطــوات مــن 1 إىل 11( 

أمثلة عىل أهداف التحري:

ــات واألبحــاث املوجــودة لفهــم مــدى ودوافــع تشــويه األعضــاء التناســلية  ــل البيان لتحلي

ــان(  ــاث )الخت لإلن

إلعــالم الجمهــور باألســباب الجذريــة وعواقــب تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة 

)الختــان(

لتمكني الناجيات من خالل توفري منصات آمنة لرسد القصص واإلنصاف

تثقيف الجمهور بشأن حقوق اإلنسان والتزامات الدولة من خالل شهادات الخرباء

تحديد أصحاب املصلحة 3- التشبيك

وإرشاكهم لفهم التوقعات

نصيحــة: التشــاور مــع الخــرباء، مبــا يف ذلــك املجتمــع املــدين، لفهــم عالقــات القــوة 

واملعارضــة واألبطــال إلنهــاء تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )الختــان(

تعيني لجنة تحري تعكس 4- طاقم العمل

التعددية وتتمتع مبهارات 

متعددة التخصصات

ــة تتمتــع بخــربة  ــة ذا مصداقيــة ومحــرتم وتأكــد مــن أن اللجن نصيحــة: اخــرت رئيــس لجن

ــة،  ــد(، وحقــوق اإلنســان، والثقاف ــا يف مجــال الصحــة )أمــراض النســاء/ التولي معــرتف به

ــوة  ــي، والدع ــري االجتامع ــع والتغي ــة املجتم ــني، وتعبئ ــني الجنس ــاواة ب ــم، واملس والتعلي

ــخ. للسياســات، إل
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التنفيذ

 2-4 أشهر

اإلرشاداملنهجيةالخطوات

نصيحة: نرش دعوة عامة لطلبات تقديم املعلومات من الضحايا واملنظامت التي تعمل جمع وتحليل البيانات5- اإلعالم

عىل قضية تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان(، واتخاذ االحتياطات الالزمة لحامية 

الناجيات، وتأطري الطلبات وفًقا ملخطط التقرير املؤقت.

نصائح: تنظيم برامج إذاعية يشارك فيها رئيس اللجنة وشهادات باالتصال الهاتفي وقصص استمع إىل الشهود والخرباء6- االستامع

مجهولة من الناجيات من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الختان(؛ اتخاذ الرتتيبات 

الالزمة لرفع رسوم الهاتف وتدريب املذيعني وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي للشهود/ 

الشاهدات.

إنشاء برامج تلفزيونية عرب اإلنرتنت حول تشويه األعضاء التناسلية لإلناث)الختان(، مبا يف 

ذلك املناقشات املتعمقة مع الخرباء واملعلمني.

إعداد التقارير

  2-4 أشهر

اإلرشاد املنهجيةالخطوات

تطوير وتحديد أولويات 7- وضع التوصيات

التوصيات

نصيحــة: حــدد الكيانــات/ األفــراد املســؤولني عــن تنفيــذ كل توصيــة وحــدد درجــة إلحــاح 

التوصيــات

نصائح: تدوين الشهادات والنتائج8- إعداد التقرير

تطويــر صيــغ متعــددة تســتهدف جامهــري مختلفــة )وســائل اإلعــالم، الحكومــة، الربملــان، 

الجمهــور، إلــخ.(

تطوير نسخ مرئية ومسموعة من التقرير 

ترجمة التقرير إىل اللغات املحلية ولغات األقليات
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املتابعة

  1 شهر

اإلرشاداملنهجيةالخطوات

تقرير النرش9- نرش املعلومات

نصائح: 

ــويه  ــع تش ــا م ــامح مطلًق ــدم التس ــي لع ــوم العامل ــاالت بالي ــول االحتف ــر ح ــرش التقري ن

األعضــاء التناســلية األنثويــة )الختــان(

التجهيز إلطالق التحري من خالل إحاطة وسائل اإلعالم وإعطائها الرسائل الرئيسية.

التأكــد مــن أن اإلطــالق يحتــوي عــىل مكــون عــرب اإلنرتنــت، مبــا يف ذلــك وســائل التواصــل 

االجتامعــي.

  االستمرار 

نصائح: دعم التنفيذ10- التنسيق

إنشاء كيان يضم أصحاب املصلحة املتعددين يكون مسؤوالً عن متابعة التوصيات.

تقسيّم بنود املتابعة بني الجهات الفاعلة.

تحديد املوارد والعمليات الالزمة لتحقيق كل توصية.

حشد املكلفني باملهام 11- الدعوة

كجامعة ضغط

نصائح:

اســتخدام النتائــج لتقديــم تقريــر إىل اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعوب 

واللجنــة األفريقيــة للخــرباء بشــأن حقــوق الطفــل ورفاهــه.

ــع  ــىل جمي ــاء ع ــة القض ــة باتفاقي ــان املعني ــر إىل اللج ــع تقري ــج لرف ــن النتائ ــتفادة م االس

ــدويل الخــاص بالحقــوق  ــة حقــوق الطفــل، والعهــد ال ــز ضــد املــرأة، اتفاقي أشــكال التميي

ــب. ــة التعذي ــة مناهض ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

االستفادة من النتائج لرفع تقرير إىل االستعراض الدوري الشامل. 

عقــد جلســات دعــوة مــع الربملانيــني واملســؤولني عــن إنفــاذ القانــون وغــري ذلــك مــن أمــور. 

دعــم الفتيــات واملجتمعــات ومنظــامت املجتمــع املــدين يف منــارصة املســاءلة.
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الخالصة

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هي جهات اسرتاتيجية فاعلة يف حملة القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( بحلول عام 2030. وبفضل 

صالحياتها الواسعة يف التحقيق واالستقالل القانوين، ميكنها لفت االنتباه إىل هذه املامرسة باعتبارها انتهاكًا لحقوق اإلنسان ومصدًرا للرضر الذي يؤثر عىل 

النساء والفتيات يف املجتمعات عرب جميع القارات. 

من خالل معالجة التمييز والعنف اللذين يؤثران عىل النساء والفتيات، ومن خالل إرشاك الدولة واملجتمعات املحلية والجمهور األوسع، تتمتع هذه الهيئات 

بسلطة فريدة لتحدي وتغيري األعراف السلبية التي تدعم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(. 

مينحها التحري العام أداة قوية إلرشاك الجمهور وتثقيفه، وتحليل االنتهاكات املنهجية لحقوق اإلنسان وتعزيز استئصال هذه املامرسة. للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان دور مركزي تؤديه يف الدعوة للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(. فهى يف وضع جيد لخلق روابط اسرتاتيجية بني القوانني 

والسياسات الوطنية والنظم واملكلفني بالواجبات واآلليات والهيئات اإلقليمية والعاملية لحقوق اإلنسان. وهذا يساعد يف بدء دورة حميدة من املساءلة واحرتام 

الحقوق والحفاظ عليها. 

يتم تشجيع النساء والفتيات ومجتمعاتهن والحكومات واملجتمع املدين ورشكاء التنمية عىل االستفادة القصوى من هذه الفرصة. إن دعم املؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان ملتابعة التحقيقات العامة ميكن أن يقطع شوطا بعيدا يف القضاء عىل أي مامرسة ضارة.
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من املفيد أن تعرف 

مــدى انتشــار تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة )الختــان( وحالــة اعتــامد املؤسســة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان

آسيا والباسيفيىك
حالة االعتامد 8املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الدولة7

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إندونيسيا9

بلجنة حقوق اإلنساناملالديف

7  مدى اننتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( )النسبة املئوية للفتيات الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 عاًما الاليئ خضعن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان(، استناًدا 

إىل قواعد بيانات اليونيسف العاملية يف عام 2020، والتي تعتمد عىل املسوح السكانية والصحية، واملسوحات العنقودية متعددة املؤرشات وغريها من املسوح املمثلة عىل املستوى الوطني(. 

مُيارس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( يف املجتمعات حول العامل، غري أن جمع البيانات مل يتم بشكل منهجي.

8  تعتمد حالة اعتامد املؤسسة عىل قواعد بيانات التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، مع حالة االعتامد اعتباًرا من آذار/ مارس 2019. يشري الحرف »أ« إىل أن املؤسسة 

متتثل متاًما ملبادئ باريس، »ب« متتثل جزئيًا و«ج« أنها ال متتثل.

9  بالنسبة إلندونيسيا، تم جمع البيانات ألول مرة يف عام 2013. تم قياس مدى االنتشار بني الفتيات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 0-11 سنة.

إخالء مسؤولية: التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد عىل هذه 

الخريطة وما ييل ال تعني التعبري عن رأي صندوق األمم املتحدة للسكان 

)UNFPA( فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو أي 

دولة أو املنطقة أو سلطاتها أو فيام يتعلق برتسيم حدودها أو تخومها.

60% — 74.5%

45% —  59.9%

30% —  44.9%

15% —  29.9%

0% —  14.9%

مدى انتشار تشويه األعضاء 

التناسلية األنثوية )الختان(

75% فأكرث
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الدول العربية
حالة االعتامد8املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالدولة7

غري معلوماللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانجيبوىت

أاملجلس القومى لحقوق اإلنسانمرص

باللجنة العليا لحقوق اإلنسانالعراق

غري معلومغري معلومالصومال

ألجنة السودان الوطنية لحقوق اإلنسانالسودان

غري معلومغري معلوماليمن

مدى انتشار تشويه األعضاء 

التناسلية )الختان(

60% — 74.5%

45% —  59.9%

30% —  44.9%

15% —  29.9%

0% —  14.9%

75% فأكرث

رشق وجنوب أفريقيا
حالة االعتامد8املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالدولة7

غري معلومغري معلومإريرتيا

بلجنة حقوق اإلنسان اإلثيوبيةإثيوبيا

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانكينيا

ألجنة حقوق اإلنسان والحكم الرشيد جمهورية تنزانيا األتحادية

ألجنة حقوق اإلنسانأوغندا
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غرب ووسط أفريقيا
حالة االعتامد8املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالدولة7

جاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف بننيبنني

انقضتاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانبوركينا فاسو

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحرياتالكامريون

غري معلومغري معلومجمهورية أفريقيا الوسطى

باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانتشاد

باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانكوت ديفوار

غري معلوملجنة حقوق اإلنسانجامبيا

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والعدالة اإلداريةغانا

غري معلوممؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسانغينيا

غري معلوماللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانغينيا بيساو

أاللجنة الوطنية املستقلة املعنية بحقوق اإلنسانليربيا

باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانماىل

باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانموريتانيا

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانالنيجر

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنساننيجرييا

باللجنة السنغالية لحقوق اإلنسانالسنغال

ألجنة حقوق اإلنسانسرياليون

أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانتوجو

مدى انتشار تشويه األعضاء 

التناسلية )الختان(

60% — 74.5%

45% —  59.9%

30% —  44.9%

15% —  29.9%

0% —  14.9%

75% فأكرث
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شكر وتقدير
تــم تطويــر هــذا الكتيــب التمهيــدي مــن قبــل فــرع القضايــا الجنســانية وحقــوق اإلنســان التابــع 

لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان برئاســة نافيســاتو جيــه. ديــوب )Nafissatou J. Diop(، تحــت 

القيــادة العامــة للقســم الفنــي بقيــادة بينــوا كالســا )Benoit Kalasa(. عــىل ســبيل التحديــد، تــوىل 

ــو  ــن بريهان ــي م ــه فن ــدي بتوجي ــب التمهي ــة الكتي ــه )Ahmadou Ndiaye(. صياغ ــدو نداي أحم

.)Berhanu Legesse( ليجيسســه

ــوق اإلنســان يف  ــة لحق ــن: املؤسســات الوطني ــرية م ــهامات كب ــدي إس ــب التمهي ــذا الكتي ــى ه تلق

ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل ــرياليون، والتحال ــا وس ــاو ونيجريي ــا بيس غيني

ــة  ــدول العربي ــكان يف ال ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــة لصن ــة والقطري ــب اإلقليمي ــي املكات وموظف

ــا - بيســاو ونيجرييــا وســرياليون. نتوجــه بشــكر خــاص إىل أجنيــس  ــا، وغيني وغــرب ووســط أفريقي

بانجــايل )Agnes Bangali( مــن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف غــرب ووســط أفريقيــا لدعمهــا 

ــا. الثمــني وتواصله
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Ensuring rights and choices for all since 1969


