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التقرير السنوي لفخامة
السيد روك مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو
و
مناصر االتحاد األفريقي لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
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أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات،
الضيوف ال ُموقًّرون،
سيداتي وسادتي،
كان لي الشرف العظيم عندما تم تعييني ،خالل القمة الحادية والثالثين المنعقدة في
.0
فبراير  ،0109مناصرا لالتحاد األفريقي لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
أود ،بهذه الصفة ،أن أقدم إلى هذه الجمعية الموقًّرة ،تقريرا مرحليا حول مبادرة
.0
االتحاد األفريقي للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث التي تحمل شعار "مبادرة
سليمة".
أود أن أعبر هنا عن تقديري لألعمال والمبادرات التي اتخذتها مفوضية االتحاد
.3
األفريقي ،السيما إدارة الشؤون االجتماعية ،لتعزيز مبادرة سليمة ،والتماس دعم ومرافقة
الشركاء ،وكذلك للمبادرات المتخذة بغية إعداد إطار عمل قاري يرمي إلى القضاء على تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث.
خالل قمة االتحاد اإلفريقي الحادية والثالثين المنعقدة في فبراير  ،0109كان الحدث
.4
الرفيع المستوى الذي نظمته بوركينا فاسو باالشتراك مع مفوضية االتحاد األفريقي ،بمثابة
أرضية إلطالق المبادرة.
ال يسعني هنا إال أن أعبر مجددا عن امتناني للشركاء ،على الدعم المقدم ،السيما
.5
البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف بشأن القضاء على
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
يشكل اإلطار القانوني الحالي التحادنا ،السيما الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
.6
والشعوب؛ وبروتوكوله المتعلق بحقوق المرأة  -بروتوكول مابوتو -والميثاق األفريقي لحقوق
الطفل ورفاهيته؛ وكذلك خطة عمل مابوتو ،مرجعيات هامة في كفاحنا ضد هذه الممارسات
الضارة التي تنتهك حقوق الفتيات والنساء.
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تعكس هذه التدابير ،إضافة إلى ما ورد في أجندة  ،0163التزامنا بالعمل بجد لحماية
.7
الفتيات والنساء المعرضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية ،وقد ساهمت أيضا بشكل كبير
في تقليص أثر هذه الممارسة على صحة األم ،حيث يتمثل الهدف النهائي في السهر على أن
تعيش جميع الفتيات والنساء حياة كريمة وأن يدركن غاياتهن.
أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات،
الضيوف الموقرون،
خطيرا لحقوق المرأة،
يعتبر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،أيا ً كان شكله ،انتها ًكا
.8
ً
وانتها ًكا للحق في السالمة البدنية والنفسية ،وكذلك الحق في الصحة.
على الرغم من أن سعة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث قد تقلصت بشكل
.9
كبير في عدد كبير من البلدان ،إال أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
لهذا السبب ،شرعت مفوضية االتحاد األفريقي ،بدعم من شركائها الرئيسيين ،في
.01
عملية شاملة لوضع إطار عمل قاري يرمي إلى وضع حد نهائي لهذه الممارسة الضارة.
تم في إطار هذه المبادرة إجراء مشاورات معمقة مع الدول األعضاء ،وشركاء التنمية
.00
ومنظمات المجتمع المدني ،من خالل مختلف المنتديات ،السيما المؤتمر اإلقليمي حول وضع
حد لزواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،الذي نظم باالشتراك مع جمهورية مصر
العربية في يونيو  0109والذي تم خالله اعتماد "النداء للعمل من أجل القضاء على زواج
األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث" في أفريقيا.
أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات،
الضيوف الموقرون،
في حين أننا نباشر سنة  0101تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المالئمة
.00
لتنمية أفريقيا" ،اسمحوا لي أن أبرز اإلجراءات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ مبادرة سليمة.

)ASSEMBLY/AU/20 (XXXIII
Page 3

أ) العمل السياسي والمجتمعي :يعتبر القادة ،على جميع المستويات ،أوصياء على
التقاليد والممارسات الجيدة والدفاع عليها .إذا أردنا تغيير الوضع الراهن ،وإذا أردنا
ضمان وحماية كرامة الفتيات والنساء ،وإذا أردنا ضمان تمكينهن بالقدرات
الضرورية لتحقيق إمكانياتهن ،يجب علينا أن نعمل أكثر على إقرار ومواصلة
الحوار البناء مع القادة واألشخاص ذوي الخبرة في مجتمعاتنا .لهذا السبب ،تعتبر
مبادرة "سليمة" هذا العمل من األولويات وتدعو جميع دولنا األعضاء إلى توعية
المجتمعات وقادتها بإيجاد الحلول المناسبة لألوضاع المحلية لكل بلد؛
ب) التشريعات :يعتبر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث انتهاكا لحقوق اإلنسان .وهو
أيضا شكل من أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ،مما يزيد من التباينات بين الرجال
والنساء .ليس لهذه الممارسة أي تأثير إيجابي على الصحة بل يؤدي إلى مضاعفات
صحية غالبا ما تستمر مدى الحياة.
تتمثل إحدى األدوات الرئيسية التي أثبتت نجاحها في التوفر على إطار تشريعي متين
نصف ضحايا هذه الممارسة .ولتحقيق نتائج إيجابية ،من الضروري جدا العمل
الذي ي ِ
مع الفئات المجمعية ،مع الحرص على أن تكون العملية شاملة ،أي التأكد من تبني
المجتمعات للعملية.
تستدعي هذه المبادرة تأطيرا تشريعيًا الذي يمنع بشدة هذه الممارسة المتمثلة في تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث؛
ج) الموارد :سيتطلب تنفيذ مبادرة سليمة ،بطبيعة الحال ،الموارد الالزمة .بالنظر إلى
الدعم الخارجي المحدود ،تدعو المبادرة إلى تخصيص موارد مالية وطنية وكذلك
تعبئة الموارد المالية الخاصة بغرض دعم اإلجراءات الوقائية وتيسير عملية تقديم
خدمات الرعاية الصحية والحماية للفتيات والنساء ضحايا هذه الممارسة ،وتطبيق
التشريعات المتعلقة بهذه المسألة ،السيما من خالل اعتماد نهج مجتمعي تشاركي؛
د) الشراكة :من المهم للغاية تظافر الجهود الجارية في الميدان من خالل اعتماد نهج
متناسق ،حيث يساعد هذا على تفادي ازدواجية الجهود ،واستخدام الموارد بفعالية،
واالستفادة من المناهج الناجحة .إن األمر يتعلق هنا بالجانب الرئيسي للمبادرة ،التي
تتطلب على وجه الخصوص مشاركة والتزام منظمات المجتمع المدني والفئات
المجتمعية.
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مشاركة والتزام منظمات المجتمع المدني والفئات المجتمعية.
هناك جانب هام آخر يجب مراعاته وهو أن المبادرة تؤكد على أهمية إعداد التقارير
.03
وتقديمها وكذلك على تحديد المسؤولية.
وعليه ،فهي تحث الدول األعضاء على أن ترفع بشكل منتظم تقارير إلى لجنة االتحاد
.04
األفريقي المكلفة برصد التقدم المحرز وتسهيل صياغة التقارير بواسطة المناصر المعين لخدمة
هذه القضية.
فضال عن ذلك ،سوف تستند هذه المبادرة إلى األدوات الموجودة لدى االتحاد
.05
األفريقي ،السيما اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته واللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب لمناشدة الدول األعضاء للوفاء بالتزاماتها بشأن القضاء على ممارسة تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث.
يجب أن تستخدم مبادرة سليمة لتأكيد التزامنا مجددا على وضع حد نهائي لجميع
.06
أشكال العنف ضد الفتيات والنساء ،السيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث .والمقصود من
ضا هو التشجيع على إبراز التقدم الذي نحرزه وكذلك تقاسم البيانات والمعلومات
هذه المبادرة أي ً
حول كيفية قيامنا بذلك.
خالل قمة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،المنعقد في نوفمبر في نيروبي ،أكدت
.07
أفريقيا مجددا على العمل على تمكين الفتيات والنساء ومكافحة العنف الممارس ضدهن وانتهاك
الحقوق البشرية وخاصة الممارسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
يأتي تأكيد هذا االلتزام في أوانه في الوقت الذي ن ْحيي فيه الذكرى الخامسة والعشرين
.08
إلعالن وبرنامج عمل بيجين.
لذلك ،من الضروري تكثيف جهودنا لتحرير إمكانيات الفتيات والنساء من خالل إيالء
.09
رعاية خاصة لتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وكذلك إقرار
أطر تشريعية قوية تضمن حمايتهن وتمكينهن.
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أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات،
الضيوف الموقرون،
لقد حان الوقت للعمل على حماية حياة  51مليون فتاة ،في أفريقيا ،تقل أعمارهن عن
.01
 05عا ًما (بحلول سنة  ،)0131هن معرضات لخطر ممارسة تشويه أعضائهن التناسلية.
من المهم أن يتم في إطار خارطة الطريق الخاصة بواليتنا ،تنفيذ اإلجراءات المناسبة
.00
لبلوغ األهداف المتوقعة.
أود ،في هذا الصدد ،االعتماد على الدعم الثمين للجميع.
.00
أشكركم على حسن انتباهكم.

مشروع مقرر
بشأن التقرير السنوي لفخامة روك مارك كريستيان كابوريه ،رئيس بوركينا فاسو
ومناصر االتحاد اإلفريقي للقضاء على ختان اإلناث
الوثيقةASSEMBLY/AU/20(XXXIII) .
إن المؤتمر،
.1
.2

.3

.4
.5

يشيد بفخامة روك مارك كريستيان كابوري ،رئيس جمهورية بوركينا فاسو ،على التزامه وجهوده
المبذولة للقضاء على ختان اإلناث؛
يستذكر مقرر االتحاد األفريقي ) Assembly/AU/Dec.383(XVIIبشأن "دعم مشروع قرار
خالل الدورة العادية السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة لحظر ختان اإلناث في العالم"
والذي تم اعتماده في الدورة العادية السابعة عشرة للمؤتمر ،المنعقدة في مالبو ،غينيا االستوائية،
في يوليو 0100؛
يستذكر كذلك المقرر ) Assembly/AU/Dec.737(XXXIIبشأن "تعبئة االلتزام السياسي للقضاء
على ختان اإلناث في أفريقيا" الذي تم اعتماده في الدورة العادية الثانية والثالثين للمؤتمر ،المنعقدة
في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في فبراير  ،0109والذي عيّن فخامة روك مارك كريستيان كابوري ،رئيس
بوركينا فاسو ،مناصرا لالتحاد األفريقي للقضاء على ختان اإلناث؛
يحيط علما بتقرير مناصر االتحاد األفريقي للقضاء على ختان اإلناث ،المقدم إلى الدورة العادية
الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات؛
يلتزم بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مناصر االتحاد األفريقي للقضاء على ختان اإلناث ،بما
في ذلك:
أ) العمل على المستوين السياسي والمجتمعي؛
ب) تعزيز األطر التشريعية التي ترمي إلى تشجيع مشاركة وملكية المجتمعات المحلية؛
ج) تخصيص الموارد المحلية الكافية لدفع العمل على المستويين الوطني والمحلي للقضاء على
الممارسات الضارة؛
د) تعزيز الشراكات في مجال التدخالت وتقاسم المعلومات والمعارف؛
ه) تقوم الدول األعضاء "بتقديم تقارير منتظمة إلى مفوضية االتحاد األفريقي" عن التدابير
المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة ،ودعم المساءلة بشأن "االلتزام بالقضاء على
ختان اإلناث".
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