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النهوض باملرأة 
 

 املمارسات التقليدية أو العرفية اليت تؤثر يف صحة املرأة والبنت 
  تقرير األمني العام** 

موجز 
عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة ١٣٣/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، 
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الصعيديـن اإلقليمـي والوطـين لتنفيـذ التوصيـات املتعلقـة بـاإلجراءات الـواردة يف ذلـك القــرار. 

وحيدد التقرير جماالت يلزم االضطالع فيها مبزيد من اجلهود. 
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أوال - مقدمـــة 

 

يف ديباجـــة القـــرار ١٣٣/٥٤ املـــؤرخ ١٧ كـــــانون  - ١
األول/ديسـمرب ١٩٩٩ بشـأن املمارسـات التقليديـة أو العرفيــة 
اليت تؤثر على صحة املرأة والبنت، أكدت اجلمعية العامـة مـن 
جديد قراراا ومقرراـا األخـرى املتصلـة ـذا املوضـوع، إىل 
جـانب قـرارات ومقــررات ســائر اهليئــات احلكوميــة الدوليــة 
التابعة لألمم املتحـدة، وأشـارت إىل اإلعالنـات الصـادرة عـن 
خمتلف املؤمترات العاملية اليت نظمتها األمم املتحدة فيمـا يتعلـق 
ـذا اـال، وإىل التوصيـة العامـة ١٤ والفقـــرات ذات الصلــة 
من التوصيتني العامتني ١٩ و ٢٤ للجنة القضـاء علـى التميـيز 
ضد املرأة. ورحبت بالبيانات الـواردة يف إعـالن وخطـة عمـل 
غراند باي (موريشيوس) الصادرين عن املؤمتر الوزاري األول 
ملنظمة الوحدة األفريقيـة املعـين حبقـوق اإلنسـان يف أفريقيـا يف 
عـام ١٩٩٩، وبـإعالن واغـادوغو للحلقـة الدراسـية اإلقليميــة 
بشأن مكافحة ممارسات تشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى يف 
البلدان أعضاء االحتاد االقتصادي واملايل لغرب أفريقيا، الـذي 
صدر أيضا يف عام ١٩٩٩. وأكدت اجلمعية العامـة جمـددا أن 
هــذه املمارســات التقليديــة أو العرفيــة متثــل صــورة واضحـــة 
للعنف ضد املرأة والبنـت وشـكال خطـريا مـن أشـكال انتـهاك 
ــــا، وأعربـــت عـــن قلقـــها إزاء  حقــوق اإلنســان اخلاصــة م

�استمرار وجود هذه املمارسات على نطاق واسع�. 
ومبوجـــب نفـــس القـــرار، رحبـــت اجلمعيـــة العامــــة  - ٢
باجلــهود الــيت تضطلــع ــا هيئــات األمــم املتحــدة وبراجمـــها 
ومؤسساا، وبأعمال السفرية اخلاصة لصندوق األمم املتحدة 
للسكان املعنية بالقضاء على ممارسة تشويه األعضـاء التناسـلية 
لألنثـى، وأعمـال جلنـة البلـــدان األفريقيــة املعنيــة باملمارســات 
التقليديـة الـيت تؤثـر يف صحـة املـرأة والطفلـة وسـائر املنظمــات 
غـري احلكوميـة واتمعيـة. وأهـابت جبميـع الـــدول أن تصــدق 

علـى معـاهدات حقـوق اإلنسـان ذات الصلـة، وأن تـــدرج يف 
تقاريرهـا املقدمـة إىل اللجـان املنشـأة مبوجـب هـــذه الصكــوك 
معلومات عن التدابري املتخذة للقضـاء علـى هـذه املمارسـات، 
ووضعــت عــددا مــن توصيــات العمــل املوجهــــة إىل الـــدول 
األعضـاء واهليئـات احلكوميـة الدوليـة والوكـاالت املتخصصـــة 
ذات الصلــة وهيئــات األمــم املتحــدة واهليئــــات ذات الصلـــة 
املنشـأة مبوجـــب معــاهدات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 

واملنظمات غري احلكومية. 
وطلبـت اجلمعيـة العامـة كذلـــك إىل األمــني العــام أن  - ٣
يقدم تقريرا إليها يف دورا السادسـة واخلمسـني بشـأن تنفيـذ 
قرارهــا ١٣٣/٥٤، مــــع التركـــيز اخلـــاص علـــى التطـــورات 
الوطنية والدولية اليت طرأت مؤخرا، مبا يف ذلك أمثلــة ألفضـل 
املمارسـات الوطنيـة والتعـاون الـدويل. وهـذا التقريـر(١) مقـــدم 
وفقا لذلك الطلب، وهو يستند، يف مجلة أمور، إىل معلومات 
سبق ورودها مـن منطلـق االسـتجابة لطلـب مقـدم إىل األمـني 
العــام مــــن الـــدول األعضـــاء(٢) ومؤسســـات منظومـــة األمم 

املتحدة ومنظمات اتمع املدين. 
ويتضمـــن التقريـــر وصفـــا للتدابـــري املتخـــــذة علــــى  - ٤
الصعيديــن الوطــين واإلقليمــــي والـــيت أبلغـــت عنـــها الـــدول 
األعضــاء واملنظمــات غــــري احلكوميـــة(٣)، وكذلـــك التدابـــري 
ـــا فيــها اجلمعيــة العامــة  املتخـذة يف منظومـة األمـم املتحـدة، مب
وجلنـة وضـع املـرأة وجلنـــة حقــوق اإلنســان واللجنــة الفرعيــة 
لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واهليئــات املنشــأة مبوجــــب 

معاهدات حقوق اإلنسان ومؤسسات املنظومة. 
 

ـــين  ثانيا -التدابــري املتخــذة علــى الصعيديــــن الوط
واإلقليمي 
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حــىت ١٧ آب/أغســطس ٢٠٠٠، كــانت ١٧ دولـــة  - ٥
من الدول األعضاء قد استجابت لطلب األمني العام احلصــول 

على معلومات بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة ١٣٣/٥٤. 
 

 

التدابري القانونية   ألف -
ــــها العـــراق  تنــاولت بعــض الــدول األعضــاء، مبــا في - ٦
ـــالوصف األحكــام اجلنائيــة الــيت تتعــرض للضــرر  واجلزائـر، ب
والعنف اجلسديني. وأوردت العراق وصفا للتدابـري التشـريعية 
ـــل  الـيت توفـر محايـة مـن املمارسـات التقليديـة الضـارة، مـن قبي
قـانون حظـر الـزواج القسـري الـذي صـدر بـالعراق. وقـــامت 
دول أعضاء أخرى، كانت من بينها الصني، بوصـف التدابـري 

التشريعية اليت تشجع صحة املرأة. 
وقدم العديد من الدول األعضـاء تقـارير عـن التدابـري  - ٧
القانونية املوجهة بصفة خاصة للممارسات التقليديـة الضـارة. 
وأبلغت بوركينا فاسو عن قانوا الـذي حيظـر ممارسـة تشـويه 
األعضاء التناسلية لألنثــى، وأوضحـت أن اجلـزاءات املفروضـة 
مبوجب هذا القـانون، والـيت تتضمـن السـجن والغرامـات، قـد 
أصبحت أشد صرامة. وذكرت إثيوبيا أنـه قـد حـددت بـالبلد 
مثاين ممارسات تقليدية رئيسية ضارة، تشـمل تشـويه األعضـاء 
ـــــزواج عــــن طريــــق  التناســـلية لألنثـــى والـــزواج املبكـــر وال
االختطـاف، وأن قـانون العقوبـــات جيــري تنقيحــه مــن أجــل 
إتاحـة مقاضـاة مرتكـــيب هــذه املمارســات التقليديــة الضــارة. 
وأبلغت إثيوبيا وملديف أن قوانني األسرة لديـهما قـد عدلـت 
لتحديـد سـن قـانوين أدىن للـــزواج، وهــو ١٨ عامــا، بالنســبة 
لكل من البنات واألوالد. وأشارت النرويج إىل أا قد سـنت 
تشريعات حلظر تشويه األعضاء التناســلية لألنثـى، ممـا حتدثـت 
التقـارير عـن ممارسـته مـن جـانب السـكان املـــهاجرين بــالبلد، 
وأن هذه التشريعات تنطبق على الرعايا النروجييني أو املقيمني 
بـالنرويج ممـن يقومـون ـذه املمارسـة أو يسـاعدون يف ذلــك، 

سـواء داخـل البلـد أم خارجـه. وأوضحـت هولنـدا أن تشـــويه 
األعضاء التناسلية لإلناث قـد ُأدرج يف عـداد املمارسـات غـري 
ـــــد، وأن املمارســــني الطبيــــني الذيــــن  املشـــروعة بذلـــك البل
يشاركون يف هذه املمارسة قد يتعرضـون للمثـول أمـام جملـس 
تأدييب طيب، ومن اجلـائز أن يقـاضى األشـخاص إذا كـانوا قـد 
ارتكبوا أي أفعال يف هولندا ميكن اعتبارها مبثابـة مشـاركة يف 

عملية تشويه جرت يف بلد آخر لألعضاء التناسلية لإلناث. 
 

تدابري السياسة العامة وزيادة الوعي   باء -
قـامت دول أعضـاء عديـدة بوصـــف تدابــري السياســة  - ٨
العامة اليت ترمي إىل القضاء على املمارسات التقليديـة الضـارة 
وحتسـني صحـة املـرأة. وأبلغـت هولنـدا أـا قـــد اتبعــت جــا 
متكامال يف تناول املمارسات التقليدية الضارة، حيث ركزت 
علـى املنـع والتثقيـف، وبينـت أن مـن اجلديـــر باالنتبــاه أن مثــة 
حاجة إىل وضع مشـاريع بروتوكـوالت للممارسـني الطبيـني، 
واملـــدارس، واخلدمـــات املتعلقـــة برعايـــة ومحايـــة األطفــــال، 
والشـرطة، ـدف تقـدمي إنـذار مبكـر عندمــا يعتقــد أن هنــاك 
ـــة أو عنــد  أفـرادا معرضـون لتشـويه أعضائـهم التناسـلية األنثوي
اكتشـاف حــاالت تتضمــن وقــوع هــذه املمارســة. وأبلغــت 
بوركينـا فاسـو والـنرويج عـن خطـط للعمـل ملكافحـة ممارســـة 
ــــنرويج أـــا  تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى. وذكــرت ال
ستضاعف من تعاوا الثنائي مع احلكومـات الـيت تعمـل علـى 
مناهضة هذه املمارسة. وأا ستسعى إىل االضطالع بالتعـاون 
مع املنظمات غري احلكومية. وتناولت الصني والفلبني وصـف 
ـــرأة. ويف  عــدد مــن املؤسســات والــربامج لتشــجيع صحــة امل
اململكـة املتحـدة، قـام فريـق عـامل، يتضمـن ممثلـني حكوميـــني 
رفيعـي املسـتوى وأعضـــاء باملنظمــات النســائية، بــالتحقيق يف 
حــاالت الــزواج القســري بــإنكلترا وويلــز، وأصــدر تقريـــرا 
يشـمل اقتراحـــات اــة هــذه املمارســة. وقدمــت البحريــن 
تقريرا يقول إن ختان األنثـى قـد اختفـى عـن آخـره تقريبـا يف 
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ذلـك البلـد، وأن مثـة تدابـري قـد اختـذت ملكافحـة العنـف ضـــد 
املرأة، وأنه قد اعتمدت توصية بإجراء دراسة عن هذا العنـف 
ووضع إحصاءات سنوية لتحديـد مـدى انتشـاره. وأوضحـت 
ـــف ضــد املــرأة مــا فتــئ يتعــرض لالخنفــاض،  اجلزائـر أن العن
وذكرت الكويت، يف نفس الوقت، أن الرعاية الصحيـة تقـدم 
باـان للمـرأة والطفلـة وأن مراكـز الصحـة ووسـائط اإلعــالم 
ــــط  واملنظمــات غــري احلكوميــة تشــجع الثقافــة الصحيــة وتثب

املمارسات التقليدية الضارة. 
وأوردت دول أعضـاء عديـدة وصفـا حلمـالت زيـــادة  - ٩
الوعـي وبرامـج التثقيـف يف جمـال اآلثـار الضـارة للممارســـات 
التقليدية وتشجيع صحـة املـرأة. وأبلغـت هولنـدا عـن اجلـهود 
الـيت بذلـت مـن أجـل زيـادة الوعـي وتعبئـة الـرأي العـام بشــأن 
قضية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مما مشل الدعـوة لعقـد 
اجتماع للخرباء ولندا وعرض أفالم ثقافيـة بإعانـة ماليـة مـن 
وزارة اخلارجيـة، يف أفريقيـا وأوروبـا. ووفـرت هولنـــدا دعمــا 
للـربامج واملشـاريع القائمـــة يف البلــدان الناميــة بغيــة مكافحــة 
املمارسات التقليدية الضارة، وكذلك للجان واملنظمـات غـري 
احلكوميـة الـيت تضطلـــع بأنشــطة مــن أنشــطة كســب التــأييد 
إللغاء هذه املمارسات، على الصعيد الوطين، وأيضا من أجـل 
احلمالت لتوفري خدمات الدعم وزيادة قدرة اتمعات احملليـة 
ـــاث  علـى القضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلن
بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــــات املدنيـــة 
واموعات النسائية. وبينت ماليزيا أن وزارة النهوض بـاملرأة 
واألسرة تشرع يف هذه األيام، بالتعـاون مـع سـائر الوكـاالت 
احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلامعــات، يف مجــــع 

ونشر البيانات املتصلة باملمارسات التقليدية الضارة. 
اجلـــهود الـــيت أبلغـــــت عنــــها املنظمــــات غــــري  جيم -

احلكومية   

جاء يف األنباء أن أحد القضاة بكينيا قد حكم لصاحل  - ١٠
بنتني تعرضتا للتهديد من قبـل والدمهـا خبتامـا رغـم أنفـهما. 
ـــا والــد هــاتني البنتــني مــن قســرمها علــى  ومنـع القـاضي ائي
التعرض هلذا التشويه ألعضائهما التناسـلية، وصـرح بـأن هـذه 
املمارسة �ال تتفق إطالقا مع األخالق أو العدالة� وأـا متثـل 
انتهاكا حلقوق اإلنسـان. وأبلـغ أيضـا بشـأن واليـات نيجرييـا 
الـيت سـنت قوانـني حلظـــر ممارســة تشــويه األعضــاء التناســلية 
لألنثــى. ويف عــام ١٩٩٩، اعتمــــدت نـــدوة مـــن املشـــرعني 
ـــع أشــكال املمارســات  بـأديس أبابـا اتفاقيـة للقضـاء علـى مجي
التقليديـة الضـارة الــيت تؤثــر علــى احلقــوق األساســية للمــرأة 
والطفلـة، وقـد شـارك يف هـذه النـدوة فقـهاء قـانونيني وخــرباء 
مـن ١٥ بلـدا أفريقيـا، وقُدمـــت معلومــات عــن جمموعــة مــن 
االجتماعات واملؤمترات والنـدوات الـيت نظمتـها جلنـة البلـدان 
األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية بشـأن قضيـة املمارسـات 
التقليدية الضارة، مما تضمن عقد حمفل للشـباب، بـأديس أبابـا 
يف عــام ٢٠٠٠، حضــره ٧٠ شــابا مــن أكــثر مــن ١٥ مـــن 

البلدان األفريقية. 
 

 ثالثا -التدابري املتخذة يف منظومة األمم املتحدة 
 ألف - اجلمعية العامة 

يف الدورتني الرابعة واخلمسني واخلامسـة واخلمسـني،  - ١١
اختـــذت اجلمعيـــة العامـــة عـــددا مـــــن القــــرارات تشــــري إىل 
املمارسـات التقليديـة الضـارة، وتشـمل هـذه القـرارات القــرار 
١٤٨/٥٤ املؤرخ ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ والقـرار 
٧٨/٥٥ املـــؤرخ ٤ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ بشـــــأن 
الطفلــة، والقــرار ٦٨/٥٥ املــؤرخ ٤ كــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠٠ بشأن القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، 
ــــك اجلرائـــم احملـــددة يف الوثيقـــة اخلتاميـــة للـــدورة  مبــا يف ذل
االستثنائية الثالثـــة والعشرين للجمعية العامة الـواردة يف مرفـق 
قرارهــــا دإ-٣/٢٣ املــــؤرخ ١٠ حزيــــــران/يونيـــــه ٢٠٠٠. 
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ومبوجـب القـــرار ٦٦/٥٥ املــؤرخ ٤ كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠٠ بشأن العمــل مـن أجـل القضـاء علـى اجلرائـم املرتكبـة 
ــها  ضـد املـرأة باسـم الشـرف، أعربـت اجلمعيـة العامـة عـن قلق
ألن املــرأة ال تــزال تقــــع ضحيـــة ملختـــف أشـــكال العنـــف، 
والستمرار ارتكاب هذا العنف يف مجيع منـاطق العـامل، مبـا يف 
ذلك اجلرائم املرتكبة ضد املرأة باسـم الشـرف، وأعربـت عـن 
قلقـها أيضــا ألن بعــض مرتكــيب اجلرائــم يعتــربون أن لديــهم 
مــربرات القــتراف مثــل هــذه اجلرائــم. وأهــابت بـــالدول أن 
تكثف اجلهود املبذولة ملنع هـذه اجلرائـم، وأن تشـجع وتدعـم 
وتنفذ تدابري وبرامج ترمـي إىل زيـادة معرفـة وفـهم املسـؤولني 
عن إنفاذ القوانني وتنفيذ السياسات، مـن قبيـل أفـراد الشـرطة 
واملسـاعدين القضـائيني والعـاملني يف جمـال الصحـــة، ألســباب 

وعواقب هذه اجلرائم. 
وقـــامت دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـــتثنائية الثالثــــة  - ١٢
والعشرين املعنونة �املرأة عام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني 
والتنمية والسالم يف القرن العشرين� (٥-٩ حزيــران/يونيـه)، 
ــــراءات واملبـــادرات لتنفيـــذ  ويف إطــار اختــاذ مزيــد مــن اإلج
إعــالن(٤) ومنــهاج عمــل بيجــني(٥)، اللذيــن وردا يف الوثيقـــة 
اخلتامية السالفة الذكر أوصت اجلمعيـة العامـة، مـن بـني مجلـة 
ـــري  أمـور، بـأن تقـوم احلكومـات بوضـع واعتمـاد قوانـني وتداب
أخرى حسب االقتضاء، وتنفيذهـا تنفيـذا كـامال، وذلـك مـن 
قبيـل السياسـات العامـة والـربامج التربويـة الراميـــة إىل القضــاء 
على املمارسات العرفيــة أو التقليديـة الضـارة، مبـا فيـها تشـويه 
األعضــاء التناســلية لألنثــى والــزواج املبكــر واإلكـــراه علـــى 
الـزواج ومـا يسـمى جرائـم الشـــرف الــيت تشــكل انتــهاكات 
حلقوق اإلنسان للمرأة والبنت، وأن تكثف اجلهود، بالتعـاون 
مع اجلمعيات النسائية احمللية، لزيادة الوعي اجلماعي والفردي 
بـالطرق الـيت تنتـهك ـا هـذه املمارسـات العرفيـة أو التقليديــة 
ـــرأة (القــرار دإ-٣/٢٣، املرفــق،  الضـارة حقـوق اإلنسـان للم
الفقرة ٦٩ (هـ)). وقد أوصـى أيضـا بـأن تضطلـع احلكومـات 

واملنظمات اإلقليمية والدولية مبـا فيـها منظومـة األمـم املتحـدة 
واملؤسســات املاليــة الدوليــة وســائر اجلــهات الفاعلـــة، عنـــد 
االقتضاء، بزيادة التعاون واستجابة السياسات العامــة والتنفيـذ 
الفعـال للتشـريعات الوطنيـــة وغــري ذلــك مــن تدابــري احلمايــة 
والتدابري الوقائية اليت دف إىل القضاء على العنف ضد املـرأة 
والبنــت، مبــا يف ذلــك وأد البنــات واجلرائــم املرتكبــة باســــم 
ـــم املرتكبــة باســم العاطفــة والعنــف واملــوت  الشـرف واجلرائ
املرتبطان باملهر واالعتداءات باألمحاض واملمارسات التقليديـة 
ـــى  أو العرفيــة الضــارة، مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لألنث
ــرة ٩٦ (أ))..  والـزواج املبكـر والقسـري (املرجـع نفسـه، الفق
وحثـت اجلمعيـة العامـة تلـك اهليئـات علـى القيـام، عـن طريــق 
وسـائط اإلعـالم وغريهـا مـن الوسـائل، بتشـجيع الوصــول إىل 
ـــض املمارســات  مسـتوى عـال مـن الوعـي باآلثـار الضـارة لبع
التقليديـة أو العرفيـة الـيت تؤثـر علـــى صحــة املــرأة، والــيت قــد 
يـؤدي عـدد منـها إىل زيـادة تعرضـــها لفــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســـب (اإليــدز) وكذلــك 
ألمـراض أخـــرى مــن تلــك األمــراض الــيت تنتقــل باالتصــال 

اجلنسي، وتكثيف اجلهود للقضاء على هذه املمارسات. 
ومبوجب القرار دإ-٢/٢٦ املؤرخ ٢٧ حزيران/يونيه  - ١٣
٢٠٠١ اعتمـدت اجلمعيـة العامـة إعـالن الـتزام بشـأن فـــريوس 
نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز، حيــث حيــدد هـــذا اإلعـــالن 
اإلجـراءات الرئيسـية الالزمـة اـة هـذه األزمـة، ممـا يتضمــن 
القيـام، حبلـول عـام ٢٠٠٥، بضمـان الوضـع والتنفيـذ العــاجل 
ـــز ومحايــة  السـتراتيجيات وطنيـة مـن أجـل متكـني املـرأة وتعزي
متتعها الكامل جبميـع حقـوق اإلنسـان وتقليـل فـرص تعرضـها 
لإلصابـة بفـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز عــن طريــق 
القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز وكافـة صـور العنـف ضــد 
ــــة  املــرأة والبنــت، مبــا يف ذلــك املمارســات التقليديــة والعرفي

الضارة. 



601-51926

A/56/316

 
جلنة وضع املرأة   باء -

وأعـــدت جلنـــة وضـــع املـــرأة، يف دورـــا اخلامســــة  - ١٤
ــها  واألربعـني يف عـام ٢٠٠١، مشـاريع اسـتنتاجات متفـق علي
ــة  بشـأن املـرأة والطفلـة وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزم
نقـص املناعـــة املكتســب (اإليــدز)(٦) كيمــا يعتمدهــا الــس 
االقتصادي واالجتماعي. وقد سلِّم يف هذه االستنتاجات بـأن 
املمارسـات التقليديـة والعرفيـة، السـلبية والضـارة، الـــيت تضــع 
املرأة يف وضع تبعي يف البيت واتمـع احمللـي واتمـع بشـكل 
عـام، جتعلـها معرضـة بصفـة خاصـة لإلصابـــة بفــريوس نقــص 
ــــل باالتصـــال اجلنســـي.  املناعــة البشــرية/األمــراض الــيت تنتق
وأوصى بأن تقوم احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واتمع 
احمللي بتعزيز اختاذ تدابري ملموسة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال 
العنـف ضـد املـرأة والبنـت الـيت تزيـد مـن سـوء األوضـاع الــيت 
يتولد عنها انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وذلك 
من خالل اختاذ تدابري منها سن القوانني وإنفاذها، فضـال عـن 
القيـام حبمــالت عامــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة والبنــت، 
وكذلــك أوصــى بــأن تضطلــع احلكومــات ومنظومــة األمـــم 
ـــك القــادة التقليديــون مــن  املتحـدة واتمـع املـدين، مبـا يف ذل
جمتمعيـني ودينيـني، بـالعمل معـــا لتحديــد املمارســات العرفيــة 
والتقليديـة الـيت هلـا تأثـري ضـار علـــى العالقــات بــني اجلنســني 
والقضـاء علـى هـذه املمارسـات الـيت تزيـد مـــن تعــرض املــرأة 

والبنت لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
 

جلنة حقوق اإلنسان   جيم -
قــــــامت جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان، يف قرارهــــــــا  - ١٥
١٤٩/٢٠٠١ املـؤرخ ٢٤ نيســـان/أبريــل ٢٠٠١(٧) واملتعلــق 
بالقضـاء علـى العنـــف ضــد املــرأة، بالتشــديد علــى أن تعبــري 
�العنـف ضـد املـرأة� يعـين أي فعـل عنيـف قـائم علـى أســاس 
نوع اجلنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليـه، أذى أو 
معانـاة للمـرأة، ســـواء مــن الناحيــة اجلســمانية أو اجلنســية أو 

النفسية، مما يتضمـن، مـن بـني أمـور أخـرى، اجلرائـم املرتكبـة 
بدافع الشرف، واملمارسات التقليدية الضارة بـاملرأة، مبـا فيـها 
تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث والـزواج القسـري. وأدانـت 
اللجنة بشدة العنف البدين واجلنسي والنفسي الذي حيـدث يف 
ـــهر  األسـرة، الـذي يشـمل، يف مجلـة أمـور، العنـف املتصـل بامل
ووأد البنـات وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، وغـري ذلــك 
من املمارسات التقليدية الضارة باملرأة. وطلبت إىل الـدول أن 
ـــاليد أو  تديـن العنـف ضـد املـرأة وأال تتـذرع بالعـادات أو التق
املمارسات املتبعة باسم الديـن للتـهرب مـن التزاماـا بالقضـاء 
علـى هـــذا العنــف. واختــذت اللجنــة قــرارا ممــاثال يف دورــا 

السادسة واخلمسني بعام ٢٠٠٠(٨). 
ومبوجــب القــرار ٧٥/٢٠٠١ املــــؤرخ ٢٥ نيســـان/  - ١٦
أبريـل ٢٠٠١(٧) بشـأن حقـوق الطفــل، دعــت اللجنــة مجيــع 
الدول إىل اختاذ كافة التدابري الالزمة للقضاء على مجيـع صـور 
التميــيز ضـــد البنـــت، مبـــا يف ذلـــك كافـــة أشـــكال العنـــف 
واملمارســات التقليديــــة أو العرفيـــة الضـــارة، ومنـــها تشـــويه 
األعضــاء التناســلية لإلنــــاث، واألســـباب اجلذريـــة لتفضيـــل 
األبناء، والزواج دون املوافقـة احلـرة والكاملـة مـن الشـخصني 
اللذين ينويان الزواج، والـزواج يف سـن مبكـرة، وذلـك بسـن 
تشريعات وتنفيذها، والقيام، عند االقتضاء، بوضـع خطـط أو 
برامـج أو اسـتراتيجيات وطنيـــة شــاملة متعــددة التخصصــات 
منسـقة حلمايـة البنـت. واختـذت اللجنـة قـــرارا ممــاثال بدورــا 

السادسة واخلمسني يف عام ٢٠٠٠(٩). 
ويف املقـرر ١٠٧/٢٠٠١ املـــؤرخ ٢٤ نيســان/أبريــل  - ١٧
ـــا قررتــه اللجنــة  ٢٠٠١(١٠)، قـررت اللجنـة أن توافـق علـى م
الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان يف قرارهـا ١٠/٢٠٠٠ 
ـــة  بـأن متـدد واليـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة باملمارسـات التقليدي

اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة لفترة سنتني أخريني. 
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اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - ١
ويف الدورة الثالثة واخلمسني يف عام ٢٠٠١، نظـرت  - ١٨
اللجنة الفرعية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان يف املمارسـات 
التقليديــة الــيت تؤثــر يف صحــة املــــرأة والبنـــت، ويف التقريـــر 
اخلامس للمقرر اخلاص املعين باملمارسـات التقليديـة الـيت تؤثـر 
ــــرأة والطفلـــة. ويف القـــرار ١٣/٢٠٠١ املـــؤرخ  يف صحــة امل
١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ بشـــأن املمارســات التقليديــة الــيت 
تؤثـر يف صحـة املـرأة والطفلـــة ناشــدت اللجنــة مجيــع الــدول 
ـــرأي العــام الوطــين باآلثــار  املعنيـة تكثيـف جـهودها لتوعيـة ال
الضارة جلميع أشـكال املمارسـات التقليديـة الضـارة، ولتعبئتـه 
عن طريق التعليم واإلعالم والتدريب بوجه خــاص، مـن أجـل 
ـــت اللجنــة  القضـاء علـى هـذه املمارسـات قضـاء مربمـا. وطلب
أيضـا إىل مجيـع املنظمـات غـري احلكوميـــة الــيت تتنــاول قضايــا 
املـرأة أن تواصـل تكريـس جـزء مـن أنشـطتها لدراسـة خمتلـــف 
املمارسات التقليدية الضـارة، وسـبل ووسـائل القضـاء عليـها، 
وناشــدت اتمــع الــدويل تقــدمي دعــم مــادي وتقــين ومـــايل 
للمنظمـات غـري احلكوميـة واجلماعـات الـيت تعمـل بتفـان مـــن 
أجـل القضـاء التـام علـى هـــذه املمارســات. وكــررت اللجنــة 
الفرعيــة كذلــك اقتراحــها الداعــي إىل عقــد ثــالث حلقـــات 
دراسية يف أفريقيا وآسيا وأوروبا الستعراض التقدم احملرز منذ 
عام ١٩٨٥، وحبث السبل والوسائل الكفيلة بتذليـل العقبـات 
ــــل مـــن أجـــل القضـــاء علـــى  املواجهــة يف تنفيــذ خطــة العم
ـــرأة  املمارســات التقليديــة الضــارة الــيت تؤثــر علــى صحــة امل
 ،(Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1) ــــــــــــــال واألطف
ووجهت اللجنة الفرعية نداء مـن أجـل متويـل هـذه األنشـطة، 
ورجـت مـن املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان أن تســـاعد يف 
أداء الواليــة ذات الصلــة عــن طريــق مجــــع األمـــوال لتنظيـــم 
احللقات الدراسية. واختـذت اللجنـة الفرعيـة قـرارا ممـاثال فـــي 
 E /CN. 4/) ـا الثانيـــــة واخلمســني فــــي عــــام ٢٠٠٠دور

E/CN.4/Sub.2/2000/46-2001/2، الفرع الثاين – ألف، القرار 

 .(١٠/٢٠٠٠
 

املقـــررة اخلاصـــة للجنـــة الفرعيـــة لتعزيـــــز ومحايــــة 
حقوق اإلنسان واملعنية باملمارسات التقليدية الــيت 

تؤثر يف صحة املرأة والطفلة 
وفّــر التقريــران الرابــع واخلــامس للمقــررة اخلاصــــة،  - ١٩
ــــى املمارســـات  اللــذان يتعلقــان باحلالــة املتصلــة بالقضــاء عل
 E /CN.4/Sub.2/) التقليدية اليت تؤثر يف صحـة املـرأة والطفلـة
ـــــراءات  2000/17 و E/CN.4/Sub.2/2001/27)، موجــــزا لإلج

املتخذة، على الصعيدين الوطين والدويل، ملكافحة املمارســات 
التقليدية الضارة. 

ــــن  ويف التقريــر اخلــامس، أبلغــت املقــررة اخلاصــة ع - ٢٠
التدابــري املتخــــذة يف الســـويد ونيوزيلنـــدا والنمســـا وفرنســـا 
وبلجيكا وهولندا ملكافحـة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
الـــذي متارســـه اتمعـــات املـــهاجرة، وعـــن مبـــادرة ســـــبق 
االضطـالع ـا يف اليابـان لدعـم احلمـالت الراميـة إىل القضــاء 
على هذه املمارســة يف البلـدان األفريقيـة. وكـررت ندائـها إىل 
البلدان، اليت توجد ا تدفقات كبرية من املهاجرين، أن تضع 
وتنفــذ برامــج ملكافحــة املمارســات التقليديــة الضــارة وفقــــا 
للقوانني الوطنية واملعايري الدوليـة، واالضطـالع بذلـك دائمـا، 
مع هذا، يف إطار االحترام الالزم للقيم الثقافيـة لـدى السـكان 
املـهاجرين. ورحبـت املقـررة اخلاصـة أيضـا يف تقريرهـا الرابـــع 
باملبـادرات املضطلـع ـــا فيمــا بــني البلــدان األوروبيــة بشــأن 
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث اليت تتبعها اتمعـات 
املـهاجرة، وأوضحـت أـا يف الوقـت الـذي تشـجع فيـه كافـــة 
املشاريع والتدابري واملبادرات اليت ترمي إىل اإلعالم والتدريب 
والتثقيـف، فإـا تـرى أنـه ينبغـي القيـام بالتشـديد الـالزم علــى 
أمهية التراث الثقايف واالجتماعي هلـذه اجلماعـات الـيت حتـدث 
فيها هذه املمارسات، وأنه ينبغـي للسياسـات بالتـايل أن تـويل 
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ـــه جيــب  االعتبـار الـالزم لذلـك اجلـانب الثقـايف، وأن تؤكـد أن
تغيـري املمارسـات الثقافيـة دون احلـط مـن قـدر القيـــم الثقافيــة 

هلذه اتمعات. 
ويف التقريـر اخلـــامس، أوضحــت املقــررة اخلاصــة أن  - ٢١
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث قد تراجعـت يف بنـن، 
وأبلغـت عـن زيارـا ملوريتانيـا وعـن اجلـهود املبذولـة للقضـــاء 
علـى املمارســات التقليديــة الضــارة يف هــذا البلــد. وحتدثــت 
ــــادرات اإلقليميـــة  املقــررة اخلاصــة عــن تنظيــم عــدد مــن املب
والدوليــة، تتضمــن نــدوة للزعمــــاء الدينيـــني والتقليديـــني يف 
أروشا يف عام ٢٠٠٠ جبمهورية تنـزانيا املتحدة يف الفـترة مـن 
ــــها  ٢٠ إىل ٢٢ آب/أغســطس، وهــي النــدوة الــيت صــدر في
إعـالن أروشـا بشـأن املمارسـات التقليديـة الضـارة، وســـلّطت 
الضـوء علـى اتفاقيـة القضـاء علـــى مجيــع أشــكال املمارســات 
التقليديـة الضـارة الــيت تؤثــر علــى احلقــوق األساســية للمــرأة 
والطفلـة، الـيت اعتمدـا نـدوة املشـــرعني الثانيــة الــيت عقــدت 
بــأديس أبابــا يف عــام ١٩٩٩. ورحبــت املقــررة اخلاصــــة يف 
تقريرها الرابع بالتدابري التشريعية اليت اختـذت ملكافحـة تشـويه 
األعضاء التناسلية لإلناث يف بوركينـا فاسـو وتنــزانيا  وتوغـو 
ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة وجيبـويت والسـنغال وغانـــا وغينيــا 
وكـــوت ديفـــوار ومصـــــر، وذكــــرت أن املعــــامل الرئيســــية 
للمبـادرات الـيت اختذـا هـذه البلـــدان قــد تضمنــت التدريــب 
واإلعـالم والتثقيـف وبنـاء الوعـي فيمـا بـــني اتمعــات احملليــة 
املعنيــة واألشــخاص الذيـــن يعملـــون مـــع هـــذه اتمعـــات. 
والحظت أن املنظمات العاملة يف البلدان املعنية يـتزايد وعيـها 
بأمهية وفائدة اإلجراءات املتسقة وتبادل املعلومات واخلربات. 
ويف كــال التقريريــن، أبلغـــت املقـــررة اخلاصـــة عـــن  - ٢٢
املبــادرات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باملمارســــات التقليديـــة 
الضــارة، خبــالف تشــــويه األعضـــاء التناســـلية لإلنـــاث. ويف 
تقريرها اخلامس، أكدت أنه يف ميدان ممارسة تشويه األعضاء 
التناسليــة لإلناث تثــري املعارضـة، فـإن هنـاك ممارسـات أخـرى 

ال تقـل عنـها ضـــررا وانتشــارا ال تــزال قائمــة، مثــل اجلرائــم 
املرتكبة باسم الشرف والزواج املبكر واألمومة املبكـرة ومنـح 
األولويـة لـألوالد دون البنـات ومسـألة املـهور والعنـف داخـــل 
األسرة. والحظت أنه قد حتقق أثر إجيايب للتدابـري الـيت اختذـا 
غواتيماال من أجل القضاء على املمارسات التقليديـة الضـارة، 
مـن قبيـل منـح األولويـة لـألوالد دون البنـات والـزواج املبكـــر 
والعنــف ضــد املـــرأة والبنـت. وفـــي تقريرهـــا الرابـع، بينـت 
أن مثة ممارسات تقليدية ضارة كثرية، وأنـه ال جيـري التصـدي 
هلا على النحو الواجب، وشـددت علـى أنـه ال جيـوز الـتراخي 
يف اجلهود أو يف مستوى التيقـظ، وخاصـة وأن هنـاك حاجـة، 
ال إىل مقاومــة بعــض مــن القوانــني فحســب، بــل أيضــــا إىل 
مقاومـة عقـائد راسـخة عـرب قـرون مـن سـلطان اآلبـاء وهيمنــة 
الرجـال، اسـتنادا إىل التميــيز ضــد املــرأة واجلــهل والالمبــاالة 

مبصري املرأة. 
 

املقـــررة اخلاصـــة للجنـــة حقـــوق اإلنســــان املعنيــــة   – ٢
مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 

وقدمت املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسـان املعنيـة  - ٢٣
مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه تقريرا بشـأن االجتـار 
ـــة حقــوق  بالنسـاء وهجـرة النسـاء والعنـف ضـد املـرأة إىل جلن
 .(E/CN.4/2000/68) ـا السادسـة واخلمســنياإلنسـان يف دور
ـــر، الحظــت املقــررة اخلاصــة أن مثــة أشــكال  ويف هـذا التقري
عنـف سـافرة، تشـمل الـزواج بـاإلكراه، ترتكـب ضـد النســاء 
اللــوايت يلتمســن حقــهن يف حريــــة التنقـــل، وأن السياســـات 
واملمارسات التمييزية اليت تنتهجها احلكومات، وخباصـة تلـك 
السياســات واملمارســات الــيت يــراد ــا تقييــد حركــة تنقـــل 
النسـاء، تسـهم يف إشـاعة منـاخ جيـري فيـه التغـاضي عـن هــذه 
االنتـهاكات رمسيـا، بـل جيـــري تشــجيعها يف بعــض احلــاالت 
وارتكاـا مـن قبـل جـــهات تابعــة للدولــة. وذكــرت املقــررة 
اخلاصــة أن تفضيــل األطفــال الذكــور وثقافــة متيــيز الذكـــور 
حيرمـان البنـات والنسـاء مـن إمكانيـة الوصـــول إىل تعليــم ذي 
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مستوى أعلى قـدرا، ومـن مث، فـإن معـدالت األميـة فيمـا بـني 
ــــة. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، فـــإن بعـــض  النســاء ال تــزال عالي
املمارسات الدينية والعرفية، الـيت تعززهـا سياسـات احلكومـة، 
ـــى زيــادة ترســيخ وتثبيــت التميــيز واســتمرار دورة  تعمـل عل

اضطهاد املرأة. 
ويف إضافة لذلك التقرير، بشـأن السياسـة االقتصاديـة  - ٢٤
واالجتماعيــــــة وأثرهــــــا علــــــــى العنـــــــف ضـــــــد املـــــــرأة 
(E/CN.4/2000/68/Add.5)، أشــارت املقــررة اخلاصــــة إىل أن 
اخنفاض املركز االقتصادي للمـرأة لـه عواقـب خطـرية بالنسـبة 
لوضعـها االجتمـاعي والقـانوين، والحظـــت أن وأد الطفــالت 
وقتل األرامل واإلمهال الذي تعاين منه صغار البنـات مـن قبـل 
األبويــن والوفيــات املتصلــة باملــــهر هلـــا عالقـــة باإلمكانـــات 
االقتصادية للمرأة. وذكرت املقـررة اخلاصـة، يف تقريـر بشـأن 
بعثتـها الـيت أوفـدت إىل بنغالديـش ونيبـال واهلنـد فيمـا يتصـــل 
بقضية االجتار بالنساء والبنات (E/CN.4/2001/Add.2)، أنه يف 
الوقت الذي ميثل فيه الفقر عامال أساسيا من عوامـل اإلسـهام 
يف هـذا االجتـــار، فــإن املمارســات التقليديــة املتبعــة يف بعــض 
ـــيت تقضــي ببيــع صغــار  القـرى وفيمـا بـني طوائـف بعينـها وال
البنـــات كيمـا يعملـن كخليـالت لـدى أصحـاب االقطاعيـات 

أو كبغايا، تدخل يف هذه العوامل أيضا. 
 

مقررة جلنة حقوق اإلنسان املعنية حباالت اإلعدام   - ٣
ـــى  خــــارج نطــاق القضــــاء أو بــــال حماكمــــة أو عل

حنو تعسفي 
أدرجت املقررة اخلاصة املعنية حباالت اإلعدام خارج  - ٢٥
نطاق القضاء أو بال حماكمة أو على حنو تعسـفي، يف تقريرهـا 
املقدم إىل جلنــة حقـوق اإلنسـان بدورـا السادسـة واخلمسـني 
(E/CN.4/2000/3)، قضيـة تثـري اهتمامـــا خاصــا، وهــي قضيــة 

املمارسات التقليدية اليت تؤثر على احلق يف احلياة، أي ممارسة 
�القتل بدافع الشرف�. ورحبـت املقـررة اخلاصـة باملبـادرات 

املتخـذة مـن جـانب حكومـيت األردن وتركيـا بشـــأن حــاالت 
القتـل هـذه، وحثـت احلكومتـني علـى االضطـــالع بتعديــالت 
تشريعية لكفالة عدم تناول هذه احلـاالت بأسـلوب متيـيزي يف 

إطار القانون. 
ونظرت املقررة اخلاصة أيضـا، يف تقريرهـا املقـدم إىل  - ٢٦
اللجنـة يف دورـا الســـابعة واخلمســني (E/CN.4/2001/9)، يف 
قضية حاالت القتل هذه. والحظت أن بعض احلكومـات قـد 
أعــرب عــن عــدم موافقتــــه علـــى هـــذه املمارســـة، وأن مثـــة 
حكومـات أخـرى قـد أدانتـها عالنيـة، وأشـارت إىل أن عـــددا 
مـن الزعمـاء والعلمـاء املسـلمني املعروفـني قـــد أظــهروا جــهرا 
عــدم موافقتهم فــــي هـــذا السـياق. وكـررت املقـررة اخلاصـة 
ما سبق أن طلبته من احلكومات من اختـاذ تعديـالت تشـريعية 
لضمـان عـدم معاجلـة حـاالت القتـــل هــذه بشــكل متيــيزي يف 
ـــة  إطــار القــانون، إىل جــانب توعيــة القضــاة باملســائل املتعلق

بالفوارق بني اجلنسني. 
 

املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنســان املعــين بتعزيــز  - ٤
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري 

أشـار املقـــرر اخلــاص للجنــة حقــوق اإلنســان املعــين  - ٢٧
بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعبـري، يف تقريـره عـــن 
زيارتـــه للســــودان (E/CN.4/2000/63/Add.1)، إىل أنــــه قــــد 
ـــن حظــر  اسـترعى انتباهـه مـا قـامت بـه احلكومـة السـودانية م
ختان اإلناث وأـا قـد مسحـت بعقـد اجتماعـات لتنـاول هـذا 
املوضـوع، ممـا تضمـن تنظيـم مؤمتـر يف نيسـان/أبريــل ١٩٩٩. 
ولفــت املقــرر اخلــاص النظــر إىل اللجنــة الوطنيــة الســــودانية 
للممارسات التقليدية، اليت تستهدف القضاء على املمارسـات 
السـيئة الـيت تقـوض صحـة املـرأة واألطفـال، وال سـيما تشــويه 
األعضاء التناسلية لإلناث، وهو ما تتعرض له حىت اآلن نسـبة 
٨٢ يف املائـة مـن النسـاء، وأكـــد أن هــذه املنظمــة تتمــيز، يف 
مجلـة أمـور، بتعميمـها للمخـاطر الـيت تكتنـف هـذا النـوع مــن 
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املمارسـات، ولتمـهيدها الطريـق بالتـايل ملناقشـات مفتوحــة يف 
وسائط اإلعالم. 

 
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  دال -

استمرت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف تنـاول  - ٢٨
املمارسات التقليدية أو العرفية الضـارة يف تعليقاـا وتوصياـا 
العامـة، ويف اســتعراضاا لتقــارير الــدول األطــراف مبــا فيــها 
قائمــة القضايــا واملســائل املرســلة إىل الــدول األطـــراف، ويف 
حوارهــا البنــاء مــع هــذه الــدول األطــراف، ويف مالحظاـــا 

وتعليقاا اخلتامية على التقارير. 
وقدمـــت جلنـــة احلقـــوق االقتصاديــــة واالجتماعيــــة  - ٢٩
والثقافيـة، بدورـا الثانيـة والعشـــرين يف عــام ٢٠٠٠، تعليقــا 
عامـا بشـأن املـــادة ١٢ مــن العــهد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تتصل بـاحلق يف التمتـع 
 .(E/C.12/2000/4 انظـر) بأعلى مستوى صحـي ميكـن بلوغـه
ويف التعليق العام ١٤، أكـدت اللجنـة أن مثـة حاجـة إىل اختـاذ 
تدابـري فعالـة ومناســـبة مــن أجــل إلغــاء املمارســات التقليديــة 
الضـــارة اليت تؤثـــر على صحــة األطفـال، وال سـيما البنـات، 
مبا يف ذلك الزواج املبكـر وتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث 
وتفضيـل األطفـال الذكـور يف التغذيـة والرضاعـــة. وصرحــت 
اللجنة بأن الدول األطراف ملتزمة بأمور تتضمن عـدم إفضـاء 
املمارسات االجتماعية أو التقليدية الضارة إىل عرقلة الوصول 
إىل الرعايـة أثنـاء احلمـل أو بعـــد الــوالدة وإىل وســائل تنظيــم 
األسرة، واحليلولة دون قيام أطراف ثالثـة بـإكراه النسـاء علـى 
ــــة، مـــن قبيـــل تشـــويه األعضـــاء  التعــرض ملمارســات تقليدي
التناسـلية لإلنـاث، إىل جـانب نشـر معلومـات مناســـبة تتصــل 

باملمارسات التقليدية الضارة. 
وقامت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،  - ٣٠
ــــة بشـــأن  يف دورــا الثانيــة والعشــرين، ويف تعليقاــا اخلتامي
التقريرين الدوريني األوليني الثاين والثالث جلمهورية الكونغـو 

الدميقراطيــة، بــاإلعراب عــن قلقــها إزاء اســــتمرار األعـــراف 
واملمارسات التقليدية الـيت تنتـهك احلقـوق األساسـية للنسـاء، 
مثــل املــهر والـــزواج مـــن زوجـــة األخ بعـــد وفاتـــه وتعـــدد 
الزوجــات والــزواج القســــري وتشـــويه األعضـــاء التناســـلية 
لإلنـاث(١١). ويف الـدورة الثالثـة والعشـــرين، الحظــت اللجنــة 
مع القلق، يف تعليقاا اخلتامية على التقرير األويل للكامريون، 
أنه على الرغم مما بذل من جهود، فإنه ال يتوفر أي ج كلـي 
ملنـع كافـة أشـكال العنـف املوجـه ضـد املـــرأة والبنــت، مبــا يف 
ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث(١٢). ويف الـدورة الثانيـة 
والعشـرين، أحـاطت اللجنـة علمـا مـع االرتيـــاح، يف تعليقاــا 
اخلتاميـة بشـأن التقريريـن الدوريـــني الثــاين والثــالث لبوركينــا 
فاسو، بأن مثة حكمـا واردا يف قـانون اجلـزاءات يقضـي حبظـر 
ـــه(١٣). ويف  تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث وباملعاقبــة علي
ـــة مــع القلــق، يف  الـدورة اخلامسـة والعشـرين، الحظـت اللجن
تعليقاـا اخلتاميـة بشـــأن التقريريــن الدوريــني األوليــني الثــاين 
والثالث لغينيا، أنه علـى الرغـم مـن أحكـام احلظـر الـواردة يف 
القـانون التشـريعي، فـــإن مثــة قبــوال اجتماعيــا واســع النطــاق 
وافتقـارا إىل اجلـزاءات، فيمـا يتصـل ببعـــض املمارســات، مــن 
قبيــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث وتعــدد الزوجــــات 
والـزواج القسـري، مبـا يف ذلـك الـزواج مـن زوجـة األخ بعــد 

وفاته والزواج من اختني أو أكثر(١٤). 
ـــة  وقــامت جلنــة حقــوق الطفــل، يف تعليقاــا اخلتامي - ٣١
بدوراـــا مـــن الثانيـــة والعشـــرين إىل الســـــابعة والعشــــرين، 
ــــلية  بــالترحيب بــالقوانني الــيت حتظــر تشــويه األعضــاء التناس
لإلناث يف مجهورية تنـزانيا املتحدة وجيبويت وكـوت ديفـوار، 
ومـع هـذا فقـد أعربـت عـن قلقـها إزاء اسـتمرار مواصلـة هــذا 
التشويه لألعضاء التناسلية لإلناث يف إثيوبيا ومجهورية أفريقيا 
ــــة تنــــزانيا املتحـــدة ومجهوريـــة الكونغـــو  الوســطى ومجهوري
الدميقراطيــة وجنــوب أفريقيــا وجيبــويت وســرياليون وكــــوت 
ـــأن  ديفـوار وليسـوتو ومـايل(١٥). وُأعـرب أيضـا عـن القلـق بش
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ممارسـات الـزواج املبكـر والـزواج القســـري يف إثيوبيــا ومــايل 
ـــــا. وبــــالدورة الثانيــــة  واختبـــار البكـــورة يف جنـــوب أفريقي
والعشرين، الحظت اللجنة، يف تعليقاا اخلتامية علـى التقريـر 
األويل للـهند اسـتمرار املمارســـات التقليديــة الضــارة بالنســبة 
للبنات، مبا يف ذلك وأد البنت واإلجهاض االنتقـائي والـزواج 

 .(CRC/C/15/Add.115 انظر) القسري
والحظــت جلنــة احلقــــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  - ٣٢
والثقافية مع القلق، يف تعليقاـا اخلتاميـة بشـأن التقريـر األويل 
ملصــر، أن احلكومــة قــد جرمــت تشــويه األعضــاء التناســـلية 
ـــري مؤهلــني طبيــا خــارج  لإلنـاث الـذي يقـوم بـه أشـخاص غ
املستشفيـــــات، ومـع هـــذا، فــإن هــذا اإلجــراء ال جيعــل مــن 
ممارسـة هـذا التشـويه الـذي يقـوم بـه ممارسـون طبيـــون جرميــة 
ـــــص توغــــو،  جنائيـــة (انظـــر E/C.12/1/Add.44). وفيمـــا خي
الحظت اللجنة أن استمرار تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث 

 .(E/C.12/1/Add.61 انظر) ميثل مشكلة خطرية
وقــامت اللجنــة املعنيــة حبقــــوق اإلنســـان، بدورـــا  - ٣٣
الســـابعة والســـتني ويف مالحظاـــا اخلتاميـــة بشـــأن التقريــــر 
الـدوري الثـالث للكامـريون، بـاإلعراب عـن قلقـــها إزاء عــدم 
وجـود قـانون ينـــص بــالتحديد علــى حظــر تشــويه األعضــاء 
التناسلية لإلناث، وأن هذه املمارسـة ال تـزال قائمـة يف بعـض 
منـــاطق البلـــد (انظـــر CCPR/C/79/Add.116). ويف الـــــدورة 
الثانيـة والسـبعني، أعربـت اللجنـــة عــن قلقــها، يف مالحظاــا 
اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث املقـدم مـن هولنـدا، ألن 
اخلــوف مــــن تشـــويه األعضـــاء التناســـلية لألنثـــى أو القيـــام 
مبمارســات تقليديــة أخــرى متــس ســالمة املــــرأة أو صحتـــها 
اجلسدية، بناء على مربرات سليمة، ال يؤديان دائمـا إىل اختـاذ 

قرارات مواتية فيما يتصل باللجوء(١٦). 
وقد أوصت هيئات معـاهدات حقـوق اإلنسـان، مـن  - ٣٤
بني ما أوصت به يف جمـال القضـاء علـى املمارسـات التقليديـة 

ـــــيت حتظــــر هــــذه  والعرفيـــة الضـــارة، بتنفيـــذ التشـــريعات ال
املمارســات تنفيــذا فعــاال، وبالتعــاون مــــع الـــدول األخـــرى 
لتحديـد املمارسـات السـليمة، والتنســـيق مــع اتمــع املــدين، 
وتنظيـــم محـــالت لزيـــادة الوعـــي ويئـــة التوعيـــة الالزمــــة، 
واالضطـالع بـربامج تثقيفيـة، تتضمـن برامـج تدريبيـة وظيفيـــة 

بديلة للممارسني التقليديني. 
 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة(١٧)  هاء -
األمم املتحدة  - ١

صندوق األمم املتحدة للسكان 
أثنـاء الفـترة املشـمولة ـذا التقريـــر، اســتمر صنــدوق  - ٣٥
األمــم املتحــدة للســــكان يف تنـــاول املمارســـــات التقليديـــــة 
الضــارة، بوصفها تشكل انتـهاكات حلقـوق اإلنسـان اخلاصـة 
باملرأة، وال سيما فيما يتصل بصحتها اإلجنابيـة. وقـد اعتـربت 
هـذه املمارسـات مـــن اــاالت ذات األولويــة يف الكثــري مــن 
الربامج القطرية اليت يضطلع ـا الصنـدوق. وسـاند الصنـدوق 
جهود الدعوة الرامية إىل إصالح القوانـني والسياسـات، كمـا 
أنـه قـدم الدعـم بتوفـري مـا يلـزم مـن إعـــالم وتثقيــف واتصــال 
بشـأن قضايـا املسـاواة بـــني اجلنســني وموضــوع العنــف ضــد 
املــرأة. وتضمنــت أنشــطة الصنـــدوق القيـــام، علـــى الصعـــد 
القطرية واإلقليمية والدولية، بتهيئة الدعم لشىت املبادرات الـيت 
ترمي إىل القضاء على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ممـا 
يشمل أعمال رسول اخلـري املعـين بالقضـاء علـى هـذا التشـويه 
لألعضاء التناسلية لإلناث، املوفد من قبـل الصنـدوق؛ ووضـع 
ـــة الصحيــة بشــأن العنــف القــائم علــى  كتيـب ملقدمـي الرعاي
أساس نوع اجلنس؛ وجتميـع البيانـات املتصلـة ـذا النـوع مـن 
العنف، مبا يف ذلك املمارسات التقليدية الضارة، يف أفريقيا. 

 

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
اختذت الربامج اليت تضطلع ا منظمـة األمـم املتحـدة  - ٣٦
للطفولـة (اليونيسـيف) جـــا يســتند إىل احلقــوق، مــع جعــل 
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اتفاقيـة حقـوق الطفـــل واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال 
التمييز ضد املرأة مبثابة إطار يف هذا الشأن. ومـا فتـئ التركـيز 
الرئيسـي السـتراتيجية املنظمـة، يف جمـال القضـاء علـــى تشــويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، متمثـال يف الدعـــوة والتعــاون مــع 
املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة واحلكومـــات. وقــد قدمــت 
املنظمـة دعمـا تقنيـا وماليـا للمنظمـــات غــري احلكوميــة احملليــة 
لالضطــالع بــــإجراءات تقـــوم علـــى املشـــاركة وتســـتند إىل 
اتمعــات احملليــة مــن أجــل القضــاء علــى تشــويه األعضــــاء 
التناسلية لإلناث. وساندت اليونيسيف املبادرات املضطلع ـا 
على الصعيدين اإلقليمي والقطري دف القضاء علـى تشـويه 
األعضــاء التناســلية لإلنــاث يف شـــرق أفريقيـــا وجنوـــا ويف 
إريتريــا وبوركينــا فاســــو والســـنغال والســـودان والصومـــال 
ــــدت اليونيســـيف كذلـــك عـــددا مـــن الـــربامج  ومصــر. وأي
والدراسات اة سائر املمارسات التقليدية الضارة، وخاصة 
ــــوب آســـيا وشـــرق أفريقيـــا وغرـــا  الــزواج املبكــر، يف جن
وجنوـا، وكذلـك يف إثيوبيـا وبنغالديـش وغامبيـــا ومــالوي. 
وأثنـاء الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشــرين للجمعيــة العامــة، 
نظمـت اليونيسـيف مناســـبة خاصــة رفيعــة املســتوى لتوحيــد 
اجلهود الرامية إىل إاء تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، إىل 

جانب حلقة تدريبية عن قضية الزواج املبكر. 
 

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 
قــامت احلمــالت اإلقليميــة، الــيت تزعمــها صنـــدوق  - ٣٧
األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مـن أجـل القضـاء علـى العنـــف 
ضد املرأة يف جنـوب آسـيا وغرـا ويف أفريقيـا أيضـا، مبعاجلـة 
املمارسات التقليدية الضارة يف سياق حقوق اإلنسان اخلاصـة 
باملرأة. وخالل الفترة قيد االستعراض، ساند الصنـدوق عـددا 
من املشاريع ملكافحة ما يسمى اجلرائم املرتكبة بدافع الشرف 
وتشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، مـع التركـيز علـى أعمـال 
البحث والدعوة الـيت ترمـي إىل إصـالح القوانـني والسياسـات 

وزيادة الوعي. 

 

منظمة الصحة العاملية  - ٢
أثنــاء عــام ٢٠٠١، نشــرت منظمــة الصحــة العامليـــة  - ٣٨
ـــل للمــدرس وكتيــب للطــالب  عـددا مـن مـواد التدريـب (دلي
وإرشــــادات تتعلــــق بالسياســــة العامــــة) مــــن أجـــــل إدراج 
قضيــــة تشــــويه األعضــــاء التناســــــلية لإلنـــــاث يف املنـــــاهج 
الدراسـية للممرضـات والقـابالت وسـد الثغـرات يف التدريــب 
املهين وبناء قدرات العاملني يف القطاع الصحـي ملنـع ومعاجلـة 
املضاعفـات الصحيـة. وصـدر أيضـــا، يف عــام ٢٠٠١، تقريــر 
الجتماع تقين للمنظمة بشأن تنـاول احلمـل والـوالدة والفـترة 
الالحقـة للـوالدة يف إطـار وجـــود تشــويه لألعضــاء التناســلية 
ــــى  لإلنــاث، وصــدر كذلــك تقريــر آخــر يســلط الضــوء عل
ما أحرز من تقدم يف معاجلـة هـذا التشـويه لألعضـاء التناسـلية 
ــــة الضـــارة، إىل جـــانب  لإلنــاث وســائر املمارســات التقليدي
ــــام ١٩٩٩، أصـــدرت  األنشــطة املتصلــة ــذا اــال. ويف ع
املنظمـة دراسـة عنواـا �تشـويه األعضـاء التناســـلية لإلنــاث، 
الربامج املضطلع ا حـىت اآلن: مـاذا جيـدى ومـاذا ال جيـدى� 
(WHO/CHS/WMH/99/5)، وهي تتضمن اسـتعراضا للـربامج 

اليت تتناول تشويه األعضاء التناسلية لإلناث. 
 

رابعا - اخلالصة 
 

أوضحـت الـــدول األعضــاء أن املمارســات التقليديــة  - ٣٩
والعرفية اليت تؤثر على صحـة املـرأة والطفلـة، وخاصـة تشـويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ال يـزال جيـري تناوهلـا مـن خــالل 
اختـاذ تدابـري قانونيـة وسياســـية ترمــي إىل القضــاء علــى هــذه 
املمارسات وتشجيع صحـة املـرأة. وقـد اضطُلـع أيضـا بـربامج 
تثقيفية وحبمالت لزيادة الوعي. وكان مثة تشـديد علـى أمهيـة 
التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة. وقــد اختــذت أيضـــا 
مبادرات إقليمية هامة، وال سيما أعضاء اتفاقيـة القضـاء علـى 
ـــة الضــارة الــيت تؤثــر علــى  مجيـع أشـكال املمارسـات التقليدي
احلقوق األساسية للمرأة والطفلـة. ومـن األمهيـة مبكـان أيضـا، 
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مـا قررتـه حمكمـة كينيـة مـــن محايــة بنتــني مــن اإلكــراه علــى 
التعرض لتشويه أعضائهما التناسلية. 

وينبغـي تعزيـز التدابـري احملـددة الـيت ترمـي إىل القضـــاء  - ٤٠
علـى مجيـع أشـكال املمارســـات التقليديــة الضــارة. وال تــزال 
هنـاك أمهيـة بالغـة لوضـــع وإنفــاذ تدابــري قانونيــة حلظــر هــذه 
املمارسـات، وصـوغ خطـط وطنيـة شـاملة ومحـالت إعالميـــة 
عامـة. ومـن الواجـــب أن تدعــم اجلــهود التثقيفيــة والتدريبيــة 
إلدخـال ـج لتغيـري السـلوك، والوصـول إىل الرجـال والنســـاء 
بكافـة اتمعـات الـيت تقـوم ـذه املمارســات، وتنــاول القيــم 
األساسية اليت تساندها. وينبغي هلذه اجلـهود أن تتضمـن، مـن 
بــني أمــور أخــرى، الزعمــاء الدينيــني واتمعيــني والقـــائمني 
بـالتثقيف واملمارسـني الطبيـني ووســـائط اإلعــالم واملســؤولني 
عن إنفاذ القوانـني وتطبيـق السياسـات، مـن قبيـل العـاملني يف 
حقلــي الشــــرطة والقضـــاء. وجيـــب أيضـــا مضاعفـــة توعيـــة 
ــن  املمارسـني التقليديـني ووضـع برامـج تدريبيـة مهنيـة بديلـة م
أجلــهم، إىل جــانب اتبــاع البدائــل الالزمــة حيثمــــا تشـــكل 

املمارسات الضارة احتفاال أو طقسا دينيا. 
 

 احلواشي 
هذا التقرير هو ثالث تقرير يقدم إىل اجلمعية العامة بشأن قضية  (١)
املمارسـات التقليديـة أو العرفيـة الـــيت تؤثــر علــى صحــة املــرأة 
 A/54/341 والبنت. ولالطالع علـى التقريريـن السـابقني، انظـر

 .A/53/354 و
وردت ردود مـن إثيوبيـا وأنتيغـوا وبربـودا والبحريـن وبوركينـا  (٢)
ـــني  فاسـو وتـايلند واجلزائـر وجورجـيــا والصـني والعـراق والفلب
والكويت وماليزيا واملغرب وملديف واململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى وايرلنـــدا الشماليـــــة والنرويج وهولندا. 
قُدمـت معلومـات مـن منظمتـــني غــري حكوميتــني، ومهــا جلنــة  (٣)
البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليديـة ومنظمـة املسـاواة 
ــــزال تتنـــاول قضيـــة  اآلن. ومثــة منظمــات غــري حكوميــة ال ت

املمارسات التقليدية الضارة. 
ــــاملرأة، بيجـــني، ٤-١٥  تقريــر املؤمتــر العــاملي الرابــع املعــين ب (٤)
ـــع  أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبي

E.96.IV.13)، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٥)
انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي،  (٦)
٢٠٠١، امللحـق رقـــم ٧ (E/2001/27)، الفصــل األول، الفــرع 

ألف، مشروع القرار الرابع. 
انظر املرجع نفسه، امللحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاين،  (٧)

الفرع الف. 
 E/2000/23) املرجع نفسه، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٣ والتصويـب (٨)

و Corr.1)، الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار ٤٥/٢٠٠٠. 
املرجع نفسه، القرار ٨٥/٢٠٠٠.  (٩)

املرجـع نفسـه، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصــل  (١٠)
الثاين، الفرع باء. 

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلامسـة واخلمسـون،  (١١)
امللحق رقم ٣٨ (A/55/38)، اجلزء األول، الفقرة ٢١٥. 

املرجع نفسه، اجلزء الثاين، الفقرة ٤٩.  (١٢)
املرجع نفسه، اجلزء األول، الفقرة ٢٦٢.  (١٣)

انظر املرجع نفسه، الــدورة السادسـة واخلمسـون، امللحـق رقـم  (١٤)
٣٨ (A/56/38)، اجلزء الثاين. 

 CRC/C/15/Add.155 و CRC/C/15/Add.138 ،انظــر، على التـوايل (١٥)
 CRC/C/15/ و CRC/C/15/Add.131   و   CRC/C/15/Add.153  و
 CRC/C/15/Add.113   و   CRC/C/15/Add.147  و Add.144

 CRC/C/15/  و  CRC/C/15/Add.122   و CRC/C/15/Add.116 و
  Add.156

ـــى الشــبكة العامليــة  انظـر موقـع حقـوق اإلنسـان بـاألمم املتحـدة عل (١٦)
ـــاعدة بيانــات األمــم املتحــدة،  (ويـب)، وهـو www.unhchr.ch، ق

 .CCPR/CO/72/NET الوثيقة
وردت ردود مــن اللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا  (١٧)
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني وصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وصنـدوق األمـم املتحــدة 

اإلمنائي للمرأة ومنظمة الصحة العاملية. 
 
 


