
تشويه األعضاء التناسلية في السودان - ورقة حقائق

ما هو “تشويه األعضاء التناسلية”؟

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )FGM( هو الوصف الذي ُيطلق 	 
على “جميع اإلجراءات التي ترتبط بإزالة جزئّية أو كلّية لألعضاء 
باألعضاء  تلحق  أخرى  أذّية  أية  أو  لإلناث  الخارجية  التناسلية 

التناسلية األنثوية ألسباب “غير طبّية”.

لحقوق 	  أساسي  انتهاك  هو  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه 
على  القائم  العنف  أنواع  من  نوًعا  االنتهاك  هذا  وُيعتبر  اإلنسان، 

النوع االجتماعي )الجندر( وعادة اجتماعية سلبية.

على 	  هّن  ممن  وامرأة  فتاة  مليون   200 عن  يقل  ال  ما  خضعت 
التناسلية  األعضاء  لتشويه  دولة،   31 في  ويعشن  اليوم  الحياة  قيد 

األنثوية.

هذه 	  تمارس  التي  المحلّية  المجتمعات  في  النساء  تستشهد  ما  غالًبا 
االجتماعية  الناحية  من  اإلناث  وتقّبل  )الطهارة(  بالنظافة  العادة 
وباالنجذاب  بالعفة  واالتصاف  للزواج  أفضل  احتماالت  ووجود 
تشويه  ممارسة  الستمرار  كمبررات  الذكور،  للشركاء  الجنسي 

األعضاء التناسلية األنثوية.

ا؟ ما هو الوضع حالّيً
نظًرا النتشار هذه العادة بنسبة تطال 86.6 في المئة من 
ُيمارس  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  فإّن  اإلناث، 
على نطاق واسع في جميع المناطق في السودان، وغالًبا 
اختالفات  هناك  ذلك،  شّدة. مع  األشكال  بأكثر  يكون  ما 
المرتبطة  والعادات  الممارسات  هذه  وأنواع  انتشار  في 
تتعرض  ما  عادة  والعرقية.  اإلقليمية  المناطق  عبر  بها 
الفتيات لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية بين سن 5 و9 
سنوات. وتتعرض أكثر من نصف الفتيات الالتي تتراوح 
التناسلية  األعضاء  لتشويه  عاًما  و14   0 بين  أعمارهن 
من  والية   16 في  عاًما   15 سن  بلوغهّن  قبل  األنثوية 

أصل 18 والية من واليات السودان.

ومع ذلك، تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في انتشار 
اإلناث  بين  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  ظاهرة 
وذلك  عاًما،  و49   15 بين  أعمارهن  تتراوح  الالتي 
منذ عام 1990. كما أن المواقف تجاه تشويه األعضاء 
الممارسات  ودعم  التغّير،  في  آخذة  األنثوية  التناسلية 

الضارة آخذ في االنحسار. 

انتشار تشويه األعضاء التناسلية 
األنثوية %

يه  تشو
األعضاء 

سلية لتنا ا
السودان  في   

ورقة حقائق

الجدول 2: معدل االنتشار بين النساء من الفئة العمرية 49-15 عاًما حسب الوالية في عام 2014 
)السودان 2014، المسح العنقودي متعدد المؤشرات(
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ما هي الجهود الوطنية التي ُتبذل للتخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؟

حتى 	  الممارسة  هذه  تحظر  واليات  سّت  في  التشريعات  كانت 
كردفان  جنوب  والية  هي  الواليات  وهذه   .141 المادة  َسّن  قبل 
والقضارف وجنوب دارفور والوالية الشمالية ووالية النيل األزرق 

وشمال كردفان.

ليس اإلصالح القانوني سوى منتصف الطريق للوصول إلى هدفنا 	 
الدعوة  اليونيسف  الممارسة. تواصل  التخلي عن هذه  المتمثل في 
إلى تطبيق القانون وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع المحلّي واآلباء 

واألمهات )الوالَدْين( والشباب.

تم إطالق “مبادرة سليمة” لدعم حماية الفتيات من تشويه األعضاء 	 
التناسلية األنثوية، ال سيما في سياق الجهود المبذولة لتشجيع التخلي 
الجماعي عن هذه الممارسة في المجتمعات المحلية. وتهدف هذه 
تشويه  عن  الناس  بها  يتحّدث  التي  الطريقة  تغيير  إلى  المبادرة 
األعضاء التناسلية األنثوية وتعزيز المصطلحات اإليجابية لوصف 

أجساد الفتيات والنساء على الطبيعة التي ُخلقت اإلناث عليها. 

الوضع باألرقام

مثل 	  وشركاء  الطفولة  لرعاية  القومي  المجلس  بين  العمل  يجري 
األمم المتحدة والمجتمع المدني لتحقيق تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
للتخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بين مواليد 
جيل من اإلناث )2018-2008(، وتّم اعتماد خطة عمل وطنية 

للفترة ما بين 2020-2030.

تم تحقيق نتائج إيجابية، من ضمنها إعالن أكثر من 1000 مجتمع 	 
محلّي عن التخلي الجماعي لهذه الممارسة.

يوليو/تموز 	  ففي  الوطني.  القانون  سّن  مناصرة  جهود  نجحت 
2020، أصدرت الحكومة قانوًنا ُيجّرم تشويه األعضاء التناسلية 
األنثوية في السودان وفرضت على مرتكبيها عقوبة بالسجن لمدة 

ثالث سنوات.

المجلس 	  ِقَبل  من  المقترحة  التعديالت  مع   141 المادة  تتماشى 
القومي لرعاية الطفولة ورؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

تعّرضت %86.6 من النساء في السودان لتشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية.

تمارس %87.2 من النساء في المناطق الريفية تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث( في حين

تمارسه %85.5 من النساء في المناطق الحضرية. 

انخفض معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
بين اإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاًما 
من %89 إلى %86.6 منذ عام 2010، كما انخفض 

معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 37% 
إلى %31.5 من عام 2010 إلى عام 2014.

تعتقد %40.9 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
15 و49 عاًما أن هذه الممارسة يجب أن تستمر، مقارنة 

بـ %79 في عام 1990.

الجدول 1: معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بين الفئات العمرية
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تشويه األعضاء التناسلية في السودان - ورقة حقائق

ما الذي تبّقى على األجندة؟

وقف 	  تجاه  واضًحا  موقًفا   141 المادة  إقرار  منذ  السودان  اتخذ 
بإجراء  وُيسمح  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  تشويه  ممارسة 
أن  كما  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  تشويه  حول  عامة  مناقشات 
“مبادرة سليمة” تلقى الدعم إضافة إلى حشد الدعم للتخلي عن هذه 

الممارسة.

أطلق االتحاد األفريقي “مبادرة سليمة” كمبادرة قارّية للبلدان التي 	 
ال يزال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية سائًدا فيها.

تستدعي الحاجة قيام الزعماء الدينيين الذين يدعمون حجج التخلي 	 
الجماعي عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بتطوير نصوص 

جديدة.

المخاطر 	  معالجة  من  المناصرة  رسائل  فحوى  تنتقل  أن  ينبغي 
واآلثار السلبية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية إلى التركيز على 

الصحة والنظافة والمزايا األخرى للتخلي عن هذه الممارسة.

ينبغي أن تتّم مشاركة التجارب والدروس التي استفاد السودان منها 	 
مع الدول األخرى لتعزيز المناقشات التي يمكن أن ُتلهم اآلخرين 

بخصوص هذا الموضوع.  

لتفادي 	  عقابّي،  كتدبير  وليس  وقائية  آلية  القانون  اعتبار  ينبغي 
االستخفاف بهذه الممارسة.

ينبغي نشر القانون بين العاملين في مجال الصحة وفي قطاع العدالة 	 
والمجتمعات المحلية المختلفة لتسهيل تطبيقه. 

السير قُُدًما
بينما يرتقي السودان ليصبح نموذًجا ُيحتذى به في إفريقيا والعالم، 	 

فإّن هناك حاجة إلى تنسيق التزام جميع الجهات الفاعلة: الوزارات 
وقادة المجتمع المحلي والصحفيين والمؤثرين في وسائل اإلعالم 
والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة، واألهم من ذلك 
األمهات اللواتي يهّمهّن أمر بناتهّن، لكي يتّم القضاء على تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية.

يتمتع الشباب بالقدرة على إحداث تغيير مستدام، وعليهم المشاركة 	 
في األنشطة التي تدعم حق كل فتاة وامرأة في أن تكون “سليمة”.

 فتيات يضَعَن على رؤوسهّن وشاح “سليمة” لدعم حماية الفتيات من تشويه األعضاء
.التناسلية األنثوية، في شمال كردفان، السودان
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مكتب اليونيسف السودان

1358 ديرب قودنص
 ،)ةيشنملا( برغ فيرجلا

6/3 عبرم ،ـه ىلوألا ةقطنملا

670 553 156 )0( 249+ :مقر فتاه

www.unicef.org/sudan 
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