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التناسلية لألنثى ما هو إال مخالفة صارخة لقواعد األخالق وتؤثر 
عىل مجتمع الرعاية الصحية بالكامل وتشوهه. وتاريخياً، نتج 
عن أي موقف آخر مامرسة مروعة مثل التجارب املعمولة خالل 
التعذيب املطولة. واألمر ذاته  الهولوكوست أو خالل جلسات 
ينطبق عىل الدعم الطبي للمامرسات املؤذية كتشويه األعضاء 

التناسلية لألنثى.

حقيقة  فهم  يف  الطب  ساعدنا  املاضية،  عاماً   25 مدار  وعىل 
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتبعات تلك املامرسة. ويجب 
أن يساعد هذا الفهم الجديد يف خدمة حاجات النساء. ويجب 
الذي ميارس تشويه األعضاء  الرعاية  الطبيب أو مقدم  تجريم 
يضعن  اللوايت  النساء  بحق  جرمية  أنها  عىل  لألنثى  التناسلية 

الحائط أخالقيات  ثقتهن فيهم بل تلك مامرسة ترضب عرض 
املهنة الطبية وترض مبصالح املجتمع.

بيي فولدز pifoldes@gmail.com وفريدريك 
مارتس frederique.martz@gmail.com يعمالن يف 

معهد سانت جينيسك، سانت جيمني أن الي، فرنسا. 
 www.institutensantegenesique.org

1. جمعنا البيانات من دراسة ما يزيد عىل 250 حالة من حاالت تشويه األعضاء التناسلية 
لألنثى املضفى عليها الطابع الطبي )املنفذة يف فرنسا(. وباإلضافة إىل ذلك، متكنا من 

خالل إجراء املقابالت مع مزاويل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى التقليديني من الحصول 
عىل فهم واضح ملامرساتهم ومتكنا من دراسة الحاالت الجراحية لـ 4500 حالة )جميعها 

خضعت لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى( من فهم الطبيعة الفيزيولوجية العالجية 
لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى.

اتفاقية اسطنبول: معاهدة جديدة وأداة جديدة 
إليز بيتيتباس وجوانا نيليس 

لخطر  املواجهني  اللجوء  لحامية طالبي  فعالية  أكرث  قوية  لضامن  أداة  الجديدة  اسطنبول  اتفاقية  تقدم 
االضطهاد القائم عىل الجندر وخطر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل وجه الخصوص.

تعد اتفاقية املجلس األورويب حول منع ومحاربة العنف ضد 
املرأة والعنف األرسي املعروفة أيضاً باتفاقية اسطنبول بأنها أول 
اتفاقية أوروبية مخصصة تحديداً للتعامل مع العنف ضد النساء 
لألنثى. فتشويه األعضاء  التناسلية  مبا يف ذلك تشويه األعضاء 
التناسلية لألنثى ميثل تهديداً للنساء والفتيات يف جميع أنحاء 
العامل مبا فيها أوروبا، وهذه حقيقة بقيت مخفية غري معرتف 

بها ملدة طويلة. 

وثيقة  أصبحت   ،2014 عام  النفاذ  حيز  االتفاقية  وبدخول 
ترسيع  منهم  يطلب  الذين  األعضاء  الدول  عىل  قانوناً  ملزمة 
تدابري املنع لحامية النساء والفتيات املتأثرات مبامرسة تشويه 
األعضاء التناسلية لألنثى وتقديم الدعم لهن أو حامية الفتيات 
والنساء املعرضات لخطر تلك املامرسة وذلك بغية ضامن فعالية 
التحقيقات املراعية لألطفال واملالحقة القضائية بذلك الخصوص. 
وتتضمن هذه االلتزامات إدخال التحسينات عىل مجال إجراء 

تحديد صفة اللجوء بالنسبة لطالبي اللجوء. 

“ما أذكر من املقابلة أنَّ الشخص الذي استقبلني مل يظهر أنه 
يصدقني. وصحيح أنَّ بعض الناس يغادرون بلدانهم  ألسباب 
أريد  ال  ببساطة  “إنني  أحدهم  أخرب  عندما  لكّنني  اقتصادية 

أن تتعرض بنايت ملامرسة قطع العضو التناسيل” فأريد منه أن 
يغري رؤيته. يف أوروبا عندما تقع الطفلة أرضاً وتنكرس ذراعها 
يف امللعب، يأيت الجميع ملساعدتها. أريد أن أرى رد الفعل ذاته 
عندما أتحدث عن فتاة صغرية معرضة لخطر تشويه عضوها 

التناسيل.”

)أساتو ديالو، ناجية من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هربت 
من غينيا لحامية ابنتيها من تلك املامرسة وهي حالياً نشطة يف 

مناهضة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف بلجيكا(. 

الحامية الدولية مبوجب اتفاقية اسطنبول
تستند اتفاقية اسطنبول عىل التزامات حقوق اإلنسان الدولية 
اللوايت  والفتيات  النِّساء  بأنَّ  بوضوح  تعرتف  هنا  ومن  القامئة 
وراء  السعي  ميكنهن  الجندر  عىل  القائم  العنف  من  يعانني 
الحامية يف دولة أخرى إذا أخفقت دولتهن يف منع االضطهاد 
اتفاقية  وتدعو  الفعال.  واالنتصاف  الكافية  الحامية  توفري  أو 
إسطنبول إىل رفع مستوى حساسية الجندر يف إجراءات تحديد 
صفة الالجئني  وتلزم الدول األعضاء باتخاذ التدابري الترشيعية 
وغري الترشيعي لضامن االعرتاف بأنَّ العنف القائم عىل الجندر 

املامرس ضد النِّساء ميثل أساساً مقبوالً للتقدم بطلب اللجوء. 

mailto:pifoldes@gmail.com
mailto:frederique.martz@gmail.com
http://www.institutensantegenesique.org
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والفتيات  للنِّساء  الالجئني  بوضع  الحايل  االعــرتاف  ويختلف 
املعرضات لخطر االضطهاد القائم عىل الجندر من دولة ألخرى 
ذلك  لها  ُيعزى  أن  ميكن  أسباب  عدة  وهناك  كبرياً.  اختالفاً 
الوطنية  واإلرشــادات  الرصيحة  القوانني  غياب  منها  االختالف 
األخرى.  والخدمات  للدعم  القانونية  األحكام  كفاية  وعدم 
القائم عىل  العنف  الدول إىل  وباإلضافة إىل ذلك، تنظر بعض 
الجندر عىل أنه “أمر خاص”، وعندما ُيرتكب العنف يف املجال 
الخاص، قد يكون من الصعب إثباته ما يثري مشكالت املصداقية 

لطالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم عىل أساس الجندر.1 

تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية  لضامن أكرث فعالية 
عىل  القائم  االضطهاد  لخطر  املواجهني  اللجوء  طالبي  لحامية 
وجه  عىل  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه  وخطر  الجندر 

الخصوص.2 ُيطَلب إىل الدول األعضاء: 

اتفاقية  أسس  من  أساس  لكل  للجندر  مــراٍع  تفسي  ضامن 
الالجئني لعام 1951 )املادة 60، الفقرة 2(: كام يغلب الحال يف 
حالة االضطهاد القائم عىل الجندر، هناك توجه العتبار تشويه 
األعضاء التناسلية لألنثى عىل أنه يقع ضمن أساس االنتامء إىل 
جامعة اجتامعية خاصة وأن ذلك يطغى عىل أي أسس أخرى. 
بناتهم  الذين يرفضون تعرض  اآلباء واألمهات  أنَّ  ويعني ذلك 
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى قد ُيدرَجون تحت مظلة 
الرأي السيايس. وباملثل، عندما تكون تلك املامرسة معتربة عىل 
وفقاً  الترصف  يف  الفتاة  أو  املرأة  وترفض  دينية  مامرسة  أنها 
لتفسريات دينها إذ متتنع عن إخضاع نفسها أو بناتها ملامرسة 
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى فقد ينطبق عليها مبدأ الخوف 

غ من التعرض لالضطهاد ألسباب دينية. املسوَّ

تكويـن ظـروف اسـتقبال وخدمـات الدعـم املراعيـة للجنـدر 
لطالبـي اللجـوء )املـادة 60، الفقـرة 3(: يتطلـب تحديـد أي 
اسـتجابة مطلوبـة لحاجـات النسـاء املتأثرات مبامرسـة تشـويه 
األعضاء التناسـلية لألنثـى من ناحية االسـتقبال املراعي للجندر 
تطبيـق تدابـري ملعالجـة العوائـق القانونيـة واالجتامعيـة التـي 
قـد متنـع النِّسـاء والفتيـات مـن الوصـول إىل خدمـات الصحية 
الحيويـة وغريهـا مـن الخدمـات. فالقيود املفروضـة عىل حرية 
الحركـة يف مـكان االحتجـاز قـد متنـع النِّسـاء مـن الوصـول إىل 
خدمـة الرعايـة الصحيـة املتخصصـة أو الخدمات االستشـارية. 
ومـن هـذه العوائـق العائـق اللغـوي وعـدم توفـري املرتجمـني 
الفوريـني األكفيـاء غـري املنحازيـن واختالفات طرق فهـم األمور 
الصحيـة والنظـر لهـا. وقـد ال تكون بعـض طالبـات اللجوء من 

النِّسـاء عـىل وعـي بأنهـن قد خضعن ملامرسـة تشـويه األعضاء 
التناسـلية لألنثـى خاصـة إذا ُطبقـت عليهـن املامرسـة يف سـن 
مبكـرة وإذا كانـت أسـس هربهـن مـن بلداهـن األصليـة غـري 
متعلقة مبامرسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لألنثى. وقد تراجع 
النِّسـاء مختـيص الرعايـة الصحيـة للشـكوى مـن مضاعفـات 
طويلـة األجـل ناتجـة عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى 
ومـع ذلـك قـد ال يعـني أّن هـذه املضاعفـات إمنـا هـي نتيجـة 
لتلـك املامرسـة. وهنـاك رضورة أيضاً ملعالجة التبعات النفسـية 
التـي قـد تتضمن الخوف مـن الجامع واْضِطـراُب الَكـرِْب التَّايل 

للرَّْضـح والقلـق واالكتئـاب وفقـدان الذاكرة.3 

تكويـن ظـروف اسـتقبال وخدمـات الدعـم املراعيـة للجنـدر 
لطالبـي اللجـوء )املادة 60، الفقرة 3(: وفقاً التفاقية اسـطنبول، 
يرتتـب عـىل الـدول األعضاء أن تؤسـس لعملية خاصـة بتحديد 
الثقافيـة  للحساسـيات  الالجـئ بحيـث تكـون مراعيـة  صفـة 
وتضمـن عـدم مواجهـة النِّسـاء والفتيـات ملزيـد مـن الوصـم 
بالعـار فـور صولهـن لبلدان املقصـد وتضمن بيئـة داعمة تتيح 
للنِّسـاء اإلفصاح عـن املعلومات الالزمة. وعـىل وجه الخصوص، 

يجـب أن تتضمـن اإلجـراءات املراعيـة للجنـدر مـا ييل:

أحكاماً حول املعلومات املتعلقة بجوانب الجندر إلجراء طلب  ■
اللجوء. 

الفرصة يف الحصول عىل مقابلة شخصية للمرأة مبعزل عن زوجها/ ■
رشيكها دون حضور أي من أفراد أرستها )خاصة األطفال(. 

واألسس  ■ للحامية  املستقلة  لذكر حاجاتهن  النِّساء  أمام  الفرصة 
املتعلقة بالجندر التي تقود إىل طلب منفصل للحامية الدولية. 

يجري  ■ أن  عىل  األطفال  مع  للجندر  املراعية  املقابالت  إجراء 
مؤهل  فوري  مرتجم  مبساعدة  متدربون  متخصصون  املقابالت 

عند اللزوم. 

إتاحة إمكانية تعبري صاحب الطلب عن اختياره لجنس مجري  ■
املقابلة واملرتجم الفوري.

الجندربية  ■ التوجيهية  اإلرشادات  يف  التفاصيل  من  مزيد  إضفاء 
لضامن  عليها  والتدريب  اللجوء  لطلبات  القضاء  تناول  حول 

تنفيذها. 
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تصوير لورنزو كوالنتوين، الصورة من حقوق الشبكة األوروبية للقضاء عىل مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
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عن  ينشأ   :)61 )املــادة  القرسية  اإلعــادة  عدم  مبدأ  احــرتام 
بغض  العنف  اإلناث من  الضحايا من  بحامية  التزام  االتفاقية 
النظر عن وضع إقامتهن. وبهذا الخصوص، برتتب عىل الدول أن 
تضمن عدم إعادة النِّساء املحتاجات للحامية إىل أي بلد حيث 
تكون حياتهن يف خطر أو حيث ُيحتمل خضوعهن للتعذيب أو 
للمعاملة غري اإلنسانية أو العقاب املحطني بالكرامة. ويجب أن 
ميتد هذا االلتزام ليشتمل عىل اإلساءات ايت ميارسها األفراد الذين 
يؤبدون مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف ظل حكومة 
تشارك يف هذه املامرسة أو تخفق يف التعامل الحصيف مع تلك 

املامرسة أو منعها أو رد اعتبار ضحية اإلساءة. 

الخامتة
متنح اتفاقية اسطنبول األمل نحو تغري حقيقي يف كيفية حامية 
النِّساء والفتيات من العنف القائم عىل الجندر. وسوف يساعد 
الجديدة املفروضة  الرسميان لهذه االلتزامات  الرصد والتقييم 
املعاهدة يف تسليط مزيد من  املصادقة عىل  الحكومات  عىل 
الضوء عىل ما ُيتَّخذ من اجراءات ملنع تشويه األعضاء التناسلية 
املذكورين  والتقييم  الرصد  من  يجعل  ما  ومناهضته،  لألنثى 
ضامن  يف  مبسؤولياتها  الدول  وفاء  ضامن  يف  مهمني  عنرصين 

السالمة الجسدية والنفسية والجنسية للنِّساء كافة. 

فريدة  فرصة  أيضاً  األعضاء  للدول  اسطنبول  اتفاقية  وتتيح 
األعضاء  تشويه  مبامرسة  املحيط  الصمت  رفع  يف  نوعها  من 
التناسلية لألنثى يف أوروبا. وُيؤَمل أن متارس منظامت املجتمع 
املدين والربملانات الوطنية دورها الرقايب )وكالهام مسموح لهام 
باملساهمة يف رصد تطبيق االتفاقية( لضامن دعم الدول األعضاء 
للنِّساء مثل أيساتو يف تحقيق حلمهن بأن يكنَّ جزءاً من آخر 

جيل خضع ملامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.  

إليز بيتيتباس info@endfgm.eu كانت ملدة ليست 
بعيدة مديرة املنارصة والشبكات يف الشبكة األوروبية 

إلنهاء مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى4 
 johanna.nelles@coe.int وجوانا نيليس www.endfgm.eu
رئيسة وحدة العنف ضد املرأة يف املديرية العامة ملجلس أوروبا 

 www.coe.int/conventionviolence

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبتني فقط 
وال تعرّب بالرضورة عن السياسة الرسمية ملجلس أوروبا.
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)2014( اتفاقية املجلس األورويب حول منع العنف ضد النساء ومناهضته. أداة إلنهاء 

 تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، ستارسبورغ
 http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool

جمعية تنظيم األرسة اإليرلندية )2011( الصحة الجنسية واللجوء دليل العاملني مع   .3
النِّساء طالبات اللجوء يف إيرلندا 

 )Sexual health and asylum. Handbook for people working with women
seeking asylum in Ireland(

http://tinyurl.com/IFPA-2011-Asylum-handbook متاح باللغة اإلنجليزية فقط.
4. الشبكة األوروبية للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى منظمة أوروبية جامعة 

أنشأتها إحدى عرشة منظمة غري حكومية وطنية لضامن استمرارية عمل صناع القرار 
األوربيني واتساقه وشموليته من أجل القضاء عىل مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 

وأشكال العنف األخرى ضد النساء والفتيات. وتتمثل رؤيتها يف عامل مُتكن فيه النِّساء 
والفتيات ويخلو من جميع أشكال العنف القائم عىل الجندر - وخاصة تشويه األعضاء 
التناسلية لألنثى - حيث تصبح أصواتهن مسموعة وحيث يتمتعن بحقوقهن ويتخذن 

قرارات مدروسة يف حياتهن. ومبادئ احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني 
وتعزيزهام جوهر هذا العمل.

مامرسة واعدة
هولندا: يف عام 2011، وضعت الحكومة الهولندية وثيقة رسمية بعنوان 
مقاومة  عىل  واألمهات  اآلباء  ملساعدة  اإلنــاث”  ختان  معارضة  “بيان 
وتسلط  األصلية.  لبلدانهم  زيارتهم  عند  عليهم  املفروضة  الضغوط 
الوثيقة الضوء عىل العواقب الصحية املرتتبة عىل مامرسة تشويه األعضاء 
بها.  الصلة  ذات  الهولندية  القانونية  األحكام  وترشح  لألنثى  التناسلية 
وتقدم مراكز الرعاية الصحية لألطفال وأطباء املدارس نسخاً من الوثيقة 

لآلباء واألمهات. 

www.pharos.nl/documents/doc/pp5056-
verklaring-uk-2011_definitief.pdf

الساخن  الخط  خدمة  األملانية  الحكومة  أدخلت   ،2013 عام  يف  أملانيا: 
لضحايا  الطلب  عند  املشورة  لتقدم  الوطنية08000116016  املجانية 
التناسلية  األعضاء  تشويه  ذلك  يف  مبا  املرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع 

لألنثى. ويقوم عىل هذه الخدمة 60 مستشاراً مدرباً إذ يقدمون الدعم 

مع الحفاظ عىل الرسية يف 15 لغة عىل مدار الساعة وكل يوم من أيام 
 .www.hilfetelefon.de/en/about-us.html السنة

لندن  يف  العاصمة  رشطة  أصــدرت   ،2008 عام  يف  املتحدة:   اململكة 
التي  لألنثى  التناسلية  األعضاء  تشويه  بشأن  املعيارية  العمل  إجراءات 
تقدم إحاطة ألفراد الرشطة حول تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتصف 
تشويه  لخطر  الفتاة  تعرض  حالة  يف  تبنيها  املطلوب  اإلجــراءات  لهم 
أُخِضعن  اللوايت  البالغات  النساء  حالة  يف  أو  لألنثى  التناسلية  األعضاء 
التأكد  إىل  املذكورة  املعيارية  اإلجراءات  وهدفت  املامرسة.  لتلك  سابقاً 
من حامية هذه الفئة من الفتيات والنساء وتقديم الدعم لهن باإلضافة 
إىل توفري األدلة األفضل لتحريك قضايا املالحقة القانونية واستصدار أوامر 

www.londonscb.gov.uk/fgm/  .الحامية

ملزيد من األمثلة، يرجى زيارة الصفحة التالية 

  http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool
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