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 %.93.1عاًما في جيبوتي  49و 15بتر األعضاء التناسلية لألنثى لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين يبلغ معدل انتشار 

 %.94.9%، وبينما يبلغ في جميع المناطق األخرى 92.9معدل انتشار بتر األعضاء التناسلية لألنثى في منطقة جيبوتي يبلغ 

 

تُمارس عملية بتر األعضاء التناسلية لألنثى على الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة والتاسعة عاًما على  ▪

 األرجح.   

 النوع الثالث )اإلغالق بالخياطة( هو النوع األكثر شيوًعا من حيث الممارسة لبتر األعضاء التناسلية لألنثى. ▪

% منها 20األعضاء التناسلية لألنثى عن طريق الممارسين التقليديين، وحوالي تُجرى أكثر من ثالثة أرباع عمليات بتر  ▪

 بواسطة العاملين في المجال الطبي.

 عاًما تعتقدن أنه ينبغي إيقاف بتر األعضاء التناسلية لألنثى.  49و  15من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  %51 ▪

 

جيبوتي متعدد المؤشرات:  ال االستقصاء( 2007وجمهورية جيبوتي ) ةوزارة الصح (، EDIM) متعدد المؤشراتجيبوتي ال االستقصاء مصدر البيانات:  

-https://mics-surveysآلتي االرابط  متاح على التقرير النهائي.

prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Djibouti/2006/Final/Djibouti%202

006%20MICS_French.pdf. 

 اآلتي الرابط يُرجى االطالع على ، لمزيد من المعلومات حول بتر األعضاء التناسلية لألنثى في جيبوتي 

https://www.28toomany.org/country/djibouti/ 

https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Djibouti/2006/Final/Djibouti%202006%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Djibouti/2006/Final/Djibouti%202006%20MICS_French.pdf
https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Djibouti/2006/Final/Djibouti%202006%20MICS_French.pdf
https://www.28toomany.org/country/djibouti/
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 :اإلطار القانوني المحلي
 

 في جيبوتي  نظرة عامة عن اإلطار القانوني المحلي   

 

 يحظر الدستور صراحًة: 

 X   العنف ضد النساء والفتيات

 X الممارسات الضارة

 X  (FGM) بتر األعضاء التناسلية لألنثى

 

 التشريع الوطني: 

 ✓ قدم تعريفا واضحا لبتر األعضاء التناسلية لألنثى 

 ✓ بتر األعضاء التناسلية لألنثى يجرم إجراء عمليات  

 ✓ يجرم التحريض والتدبير و/ أو المساعدة في أعمال بتر األعضاء التناسلية لألنثى   

 ✓ يجرم االمتناع عن اإلبالغ عن حوادث تتعلق ببتر االعضاء التناسلية لألنثى 

 X يجرم مشاركة ممارسي مهنة الطب في أعمال بتر األعضاء التناسلية لألنثى 

 X التناسلية لألنثى عبر الحدود يجرم ممارسات بتر األعضاء  

 

 ✓ لألنثى لدى الحكومة إستراتيجية إلنهاء ممارسات بتر األعضاء التناسلية 

 ما هو التشريع المناهض للقضاء على بتر األعضاء التناسلية لألنثى؟ 

من    Iيمكن االطالع على نظرة عامة عن المعاهدات اإلقليمية والدولية التي وقعتها جيبوتي وصدقت عليها في الملحق  

 هذا التقرير. 

(، إضافة  1997يستند النظام القانوني لجيبوتي بشكل أساسي إلى القانون المدني الفرنسي )مثلما كان قائًما في عام  

 ية )في القضايا المتعلقة بقانون العائلة واإلرث(، والقانون العرفي.  إلى سمات الشريعة الدينية اإلسالم

ال يشير بشكل مباشر إلى العنف ضد    1( 2010، وتعديله عام  1992الحالي )الذي تم سنَّه عام    دستور جيبوتيإن  

تضمن المساواة أمام    10المادة  النساء والفتيات، أو الممارسات الضارة أو بتر األعضاء التناسلية لألنثى، غير أن  

كذلك على أنه "ال يجوز إخضاع أحد    16المادة  القانون وأن الدولة ملزمة بحماية واحترام السالمة الشخصية. تنص  

 لمعاملة أو األعمال القاسية أو الوحشية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة".  للتعذيب، وال ل 

وكان أول تشريع رئيسي يجرم    1995في     2أصبح قانون العقوبات في جيبوتي ساري المفعول )قانون العقوبات(

رقم   بالقانون  بعد  فيما  اُستكمل  وقد  عليها.  ويعاقب  جيبوتي  في  لألنثى  التناسلية  األعضاء    2009لعام    55بتر 

 المتعلق بالعنف ضد النساء، بما في ذلك بتر األعضاء التناسلية لألنثى.   3(55)القانون رقم 
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متعلق أيًضا ببتر األعضاء التناسلية     4)قانون اإلجراءات الجنائية(  1995إن قانون اإلجراءات الجنائية لجيبوتي  

 لألنثى. 

  :الجوانب التي يغطيها القانون

التي تتناول العنف    من قانون العقوبات،  333المادة  تم تجريم بتر األعضاء التناسلية لألنثى والمعاقبة عليه بموجب  

الناجم عن "بتر األعضاء التناسلية". لكن لم يضع قانون العقوبات تعريفًا لبتر األعضاء التناسلية أو لبتر األعضاء 

ت مقابل ممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى أو المساعدة أو التحريض  التناسلية األنثوية، كما لم يجرم شراء خدما

 عليها.  

على أنه يجوز ألي منظمة مسجلة بصورة قانونية لمدة خمس سنوات    من قانون اإلجراءات الجنائية  7المادة    تنص

ية لألنثى، أن تمارس الحقوق  على األقل من تاريخ الوقائع، والتي تشمل مهمتها القانونية مكافحة بتر األعضاء التناسل 

   من قانون العقوبات. 333المادة  الممنوحة للضحايا فيما يتعلق بالجرائم التي تنص عليها

 من قانون العقوبات على النحو اآلتي:    333تعديلين الستكمال المادة    55من القانون رقم    1المادة  ، أدخلت  2009في  

يضع القانون اآلن تعريفًا قانونيًا لبتر األعضاء التناسلية لألنثى مفاده "أي عملية غير عالجية تنطوي على إزالة   .1

ثقافية أو غيرها". لكنه األعضاء التناسلية لألنثى كليًا أو جزئيًا و/أو إلحاق إصابات أخرى بتلك األعضاء ألسباب  

 ال يتضمن تعريفًا "لعملية غير عالجية" في هذا السياق.  

يجرم أي شخص على علم بارتكاب ممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى ويعاقبه على ذلك، سواء كان مخطط  .2

العقوبا أيًضا  القانون  يشدد  العامة.  السلطات  فوًرا  عنه  يبلغ  ولم  مسبقًا،  إجراؤه  تم  أم  "المحرضين  له  على  ت 

 والشركاء" في بتر األعضاء التناسلية لألنثى )أي أولئك الذين يساعدون ويحرضون على الممارسة(.

بحيث أنه يجوز اآلن للمنظمات    من قانون اإلجراءات الجنائية  7المادة    أيًضا  55من القانون رقم    2المادة    تعدل

فحة بتر األعضاء التناسلية لألنثى أن تمارس الحقوق الممنوحة التي لديها على األقل ثالث سنوات من الخبرة في مكا

 . من قانون العقوبات  333للضحايا حقوقهن فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 عضاء التناسلية لألنثى الطبي: بتر األ

بينما ال يتوفر بيانات حديثة بشأن بتر األعضاء التناسلية لألنثى في جيبوتي، ذكرت منظمة األمم المتحدة للطفولة سابقًا  

القطاع  20بأن حوالي   في  عاملين  قبل  من  تنفيذها  تم  في جيبوتي  لألنثى  التناسلية  بتر األعضاء  إجراءات  من   %

 5الصحي.  

راحةً بتر األعضاء التناسلية لألنثى الذي يتم إجراؤه من قبل مهنيين صحيين  وال يعاقب ص  قانون العقوباتال يجرم  

مع ذلك، يبدو أنها تنطبق عالميًا، ومن ثم ينبغي أن تشمل    ،333المادة  أو ضمن إطار طبي. نظًرا إلى اتساع نطاق  

 أي من المهنيين الصحيين الذين يمارسون عمليات بتر األعضاء التناسلية لألنثى.  

ن، لم يتمكن هذا البحث في الوقت الحالي من تحديد أي تشريعات خاصة سارية المفعول في جيبوتي تتناول حتى اآل

 تحديًدا البتر الطبي لألعضاء التناسلية لألنثى.  

 :بتر األعضاء التناسلية لألنثى عبر الحدود

في بعض البلدان التي أصبح فيها بتر األعضاء التناسلية لألنثى غير قانوني، تم إجراء الممارسة في السر وعبر الحدود  

لتجنب المقاضاة. ال تتوفر معلومات عما إذا كان يتم نقل نساء وفتيات من جيبوتي عبر الحدود إلجراء البتر لهن في  

ن البلدان المجاورة التي قدمت إلى جيبوتي إلجراء بتر األعضاء التناسلية بلدان أخرى أو تحديد مقدار نسبة العائالت م

لألنثى. أبدى بعض النشطاء مالحظات تفيد بوجود احتمالية نقل الفتيات إلى الصومال التي "ال يوجد بها أحد يتحقق  

 . 6تناسلية لألنثى(  من اإلجراء" )ليس هناك قانون حاليًا في الصومال أو صوماليالند لمكافحة بتر األعضاء ال
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أنه يوجد أي لوائح أو   التناسلية لألنثى عبر الحدود، وال يبدو  العقوبات حاليًا قضايا بتر األعضاء  قانون  يتناول  ال 

قوانين محددة أخرى تتعلق ببتر األعضاء التناسلية لألنثى يطبقها المواطنين من جيبوتي في البلدان األخرى أو تُطبق  

 عليهم. 

 :العقوبات

سيُعاقب أي شخص ثبتت إدانته بممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى    من قانون العقوبات،  333المادة  بموجب  

 .  7دوالًرا أمريكيًا(  5617بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي )حوالي 

لألنثى، سواء تمت ممارسته أو التخطيط له، بالسجن من شهر  يُعاقب على عدم اإلبالغ عن بتر األعضاء التناسلية  

  562إلى    281ألف إلى مئة ألف فرنك جيبوتي )تقدر بحوالي من    50واحد إلى سنة واحدة وبغرامة قدرها من  

 . 8دوالًرا أمريكيًا(

من    26و  25ادتين  الميُعاقب كل من قام بالمساعدة والتحريض على ممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى بموجب  

 اللتين تنصان على أنه يحكم على الشريك في ارتكاب الجريمة بعقوبة الفاعل األصلي.   قانون العقوبات،

 تنفيذ القانون:

 :حاالت

لم يكن من الممكن إيجاد أي حاالت حديثة ُطبقت فيها القوانين الواردة في هذا التقرير. إن التقرير األحدث الذي نشره  

البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة بشأن قطع/بتر األعضاء التناسلية  

تشير أيًضا مصادر أخرى إلى أنه لم     9 .2016األنثوية لم يرد فيه أي حاالت عن إنفاذ القانون في جيبوتي خالل  

 10دم فعالية تنفيذ القانون. تصدر أحكام إدانة في جيبوتي حتى اليوم؛ بسبب ع 

هت تهمة إلى قاطع وأم بارتكاب 2014في أواخر   ، ذكرت تقارير بأنه تم تقديم قضية فردية إلى المحكمة عندما وج ِّ

التنفيذ. إيقاف  مع  أشهر  ستة  لمدة  بالسجن  عليهما  م  وُحكِّ لألنثى  التناسلية  األعضاء  أخرى     11بتر  تفاصيل  توجد  ال 

متوفرة. على الرغم من أن خمس عمليات بتر األعضاء التناسلية لألنثى يجري إجرائها على أيدي مهنيين صحيين،  

 فإنه لم يكن من الممكن تحديد أي من قضايا أخطاء الممارسة المهنية التي رفعت ضدهم.  

 :السلطات واالستراتيجيات الحكومية ذات الصلة

والمنظمات    ، وزارة النهوض بالمرأة واألسرة والشؤون االجتماعية ووزارة الصحة  الوزارات الحكومية، منهاقامت  

مثل جيبوتي  المختلفة،  لنساء  الوطني  منذ  االتحاد  المشترك  المتحدة  األمم  برنامج  مع  المشاركة  إطار  في  بالعمل   ،

المعرفة بمضار بتر األعضاء التناسلية لألنثى. أثمرت  توعية عامة والمشاركة فيها إلذكاء    ، بتنظيم حمالت2008

قامت التخلي.  بإجراءات  عامة  إعالنات  عن  الحمالت  أشكال    هذه  جميع  عن  للتخلي  الوطنية  التوجيهية  اللجنة 

استراتيجية وطنية    ، وأطلقت الحكومة2009بتنسيق العمل للقضاء على بتر األعضاء التناسلية لألنثى منذ    االستئصال

 12. 2016 ي عن جميع أشكال االستئصال فيللتخل 

يدعم البرنامج     13أدرجت الحكومة الوعي ببتر األعضاء التناسلية لألنثى في برنامجها الوطني لتعزيز سالمة األمومة.

المشترك لألمم المتحدة الحكومة لتحسين خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بين المجتمعات ولتوفير التدريب للعاملين  

جال الصحة. تشكل لجان المراقبة أيًضا جزًءا من استراتيجية االتصاالت لرصد االلتزامات بالتخلي عن ممارسة  في م

 14بتر األعضاء التناسلية لألنثى. 
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منظمة ال   ، عقدت الحكومة، بالمشاركة مع2005ال تزال استراتيجية الحكومة تعمل على توعية القيادات الدينية. في  

وغيرها من المنظمات غير الحكومية، مؤتمًرا دون إقليمي تحت عنوان "نحو تحقيق توافق في    عدالة سالم من غير  

التناسلية لألنثى". اختتم المؤتمر بتقديم توصيات  اآلراء السياسية )إعالن    والدينية بشأن القضاء على بتر األعضاء 

،  2016مؤخًرا، في     15عضاء التناسلية لألنثى.تتضمن دور القيادات الدينية في رفع الوعي بخطر بتر األ  جيبوتي(،

حلقة عمل إلنشاء شبكة من الزعماء الدينين لمكافحة جميع أشكال بتر األعضاء    وزارة الشؤون الدينية  استضافت

تم إصدار أدلة إرشادية لألئمة وغيرها من القيادات الدينية، باإلضافة إلى أعضاء السلطة القضائية،    16التناسلية لألنثى. 

 بما في ذلك ضباط شرطة، مع توفير معلومات عن التعامل مع حاالت بتر األعضاء التناسلية لألنثى.  

ذكرت حكومة جيبوتي سابقًا، "تمتلك النساء في جيبوتي ترسانة كاملة من القوانين والمؤسسات التي تضمن حماية 

  17بالصحة والتعليم والعدالة. حقوقهن وتطبيقها بشكل فاعل"، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة

 

 : مالحظات المجتمع المدني

تدعم الحكومة جهود المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الرامية إلى نشر المعلومات وتوفير التدريب والتثقيف 

بشأن اآلثار الضارة لبتر األعضاء التناسلية لألنثى. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي حددها المجتمع المدني 

الحمالت المناهضة لبتر األعضاء التناسلية لألنثى، بما في ذلك مواصلة   لتحقيق نجاح على نطاق واسع وطويل األمد في 

تطبيق القوانين العرفية، التي ال تتوافق مع القوانين التشريعية وتستمر في التمييز ضد النساء في أمور عدة. تعد الشريعة، 

 18ون" في الدستور. التي تستند إليها القوانين العرفية في جيبوتي، على أنها "المصدر الوحيد للقان 

بينما يحدد الدستور أيًضا مبدأ المساواة بين الجنسين، يعرب الناشطون عن قلقهم من أن قوانين الدولة التميزية ال تزال  

(، خاصة حول الزواج المبكر والزواج القسري والسلطة الزوجية. 2002موجودة ضمن قانون األسرة )تم اعتماده في  

حملة   من  تقرير  المرأة:    "Africa for Women’s Rights: Ratify and Respect"يفيد  حقوق  أجل  من  )أفريقيا 

 ( ما يلي:  2010المصادقة واالحترام( )

يواجه التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي المرأة عقبات كبيرة، على وجه الخصوص: عدم معرفة النساء 

ة إلى ثقل التقاليد والتصورات النمطية فيما يتعلق  بالقوانين؛ والفقر المدقع واالفتقار إلى الموارد؛ باإلضاف

  19بدور النساء في المجتمع.

يشير المجتمع المدني إلى أن إحدى العقبات الكبرى، التي تحول دون نشر المعلومات المتعلقة ببتر األعضاء التناسلية  

 لألنثى والقانون، تتمثل في ارتفاع نسبة لألمية في جيبوتي. 

المتحدة عن قلقها من أنه رغم الجهود المبذولة، فإن معدل انتشار بتر األعضاء التناسلية لألنثى يظل  أعربت األمم  

مرتفعًا جًدا في جيبوتي، وتشير إلى أنه "لم يتم اإلبالغ بوجه عام عن حاالت بتر األعضاء التناسلية لألنثى ومحاكمتها 

ما يتعلق ببتر األعضاء التناسلية لألنثى والقانون إلى الحكومة في قدمت المنظمة التوصية التالية في  20والمعاقبة عليها". 

 :  2011مالحظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

من قانون الجنائي المتعلق ببتر األعضاء التناسلية لألنثى، والتي تنص على    333اإلنفاذ الفعال للمادة  

ت، بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم بشكل مالئم، وكذلك محاكمة ومعاقبة كل  عقوبة السجن لمدة خمس سنوا

من يتواطأ في الجريمة ولم يبل ِّغ عنها، وتقديم معلومات للجنة عن عدد البالغات والمحاكمات واإلدانات  

 21وكذلك عن العقوبات التي تُفرض على مرتكبي بتر األعضاء التناسلية لألنثى. 

لم يتمكن هذا البحث من تحديد إلى أي مدى تم تنفيذ هذه التوصية منذ ذلك الحين، أو ما إذا تم تقديم معلومات إلى  

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو المطلوب.   
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  :التحسين استنتاجات واقتراحات بغية 

 :استنتاجات

من قانون العقوبات، والتي تجرم ممارسته    333االعضاء التناسلية لألنثى وفقًا للمادة  تحظر جيبوتي ممارسة بتر   ▪

وتعاقب عليه. تضمنت التعديالت الالحقة التي أُدخلت على القانون تجريم عدم اإلبالغ عن بتر األعضاء التناسلية  

 لألنثى والمساعدة والتحريض على الممارسة. 

وتي بشكل صريح حاالت البتر الطبي لألعضاء التناسلية لألنثى أو بتر األعضاء  ال يجرم وال يعاقب القانون في جيب ▪

 التناسلية لألنثى عبر الحدود.  

تشير الدالئل إلى أن إنفاذ القانون في جيبوتي ضعيف للغاية وعدم اإلبالغ عن حاالت بتر األعضاء التناسلية لألنثى  ▪

تبذلها   التي  الجهود  يقوض  ذلك  فإن  لذا،  لرفع  وتسجيلها.  والوطنية،  الدولية  المنظمات  مع  بالمشاركة  الحكومة، 

 مستوى الوعي بضرر بتر األعضاء التناسلية لألنثى والحمالت للقضاء على الممارسة. 

 :اقتراحات بغية التحسين

 :التشريع الوطني 

إلى مزيد من التوضيح    2009يحتاج تعريف بتر األعضاء التناسلية لألنثى الذي تم إدخاله في التشريع الوطني في   ▪

 حول المصطلح "العمليات غير العالجية" لضمان عدم وجود ثغرة في القانون. 

يجب تجريم ممارسة بتر األعضاء التناسلية لألنثى من قبل مهنيين صحيين بوضوح والمعاقبة عليها في إطار  ▪

 التشريعات المحلية ذات الصلة. 

وجوب اعتبار التنقل عبر الحدود الوطنية لطلب شراء خدمات مقابل إجراء أعمال بتر األعضاء التناسلية لألنثى   ▪

 في بلد آخر أو ممارستها جريمة خاضعة للعقوبة.  

يجب أن تكون القوانين سهلة الفهم بجميع اللغات المحلية ومتوفرة بصيغ بديلة في المناطق ذات مستوى متدٍن من  ▪

 بالقراءة والكتابة.   اإللمام  

 :تطبيق القانون 

القانوني   ▪ المجال  في  المالئمين  والتدريب  الدعم  المحلي  الصعيد  القانون على  بإنفاذ  والمكلفون  القضاة  يحتاج 

 وينبغي تشجيعهم على التطبيق التام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع. 

التناسلية لألنثى في جيبوتي من شأنهما تحسين مستوى  الرصد واإلبالغ المناسبان عن حاالت بتر األعضاء   ▪

الكفاءة وتوعية واضعي السياسة، والقضاء، والشرطة، والمجتمع المدني، وكل من يعمل على تطبيق القانون  

 وإنفاذه. 

سيكون أيًضا من المفيد زيادة إشراك القيادات المحلية والدينية في التثقيف في المجال القانوني، بما في ذلك   ▪

 سؤولياتها وأهمية القانون في حماية النساء والفتيات في مجتمعاتهن.م

يمكن تشجيع المحاكم على التأكد من اإلبالغ بوضوح عن أي محاكمات متعلقة ببتر األعضاء التناسلية لألنثى،   ▪

 ية.  وذلك من خالل وسائل اإلعالم المحلية مثل إذاعة المجتمعات المحلية، وأن تكون متوفرة باللغات المحل

 ضرورة توفير الدعم والحماية للضحايا والشهود على حاالت بتر األعضاء التناسلية لألنثى على نحو مالئم.  ▪

في  ▪ المتمثلة  بمسؤولياتهم  واالضطالع  القانوني  المجال  في  مستمر  تدريب  إلى  المهن  أصحاب  جميع  يحتاج 

  ألنثى أو المعرضات لخطره.االستجابة للنساء والفتيات المتضررات من بتر األعضاء التناسلية ل

الطبي في   ▪ الكادر  به  يقوم  الذي  التناسلية لألنثى  بتر األعضاء  النظر في اإلبالغ اإللزامي عن حاالت  يمكن 

 المستشفيات ومراكز الصحة.  

في حالة عدم تواجدهم في الوقت الحالي واقتضت الضرورة ذلك، يجب اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الفتيات   ▪

 طر بتر األعضاء التناسلية لألنثى )على سبيل المثال، خطوط هاتفية للطوارئ أو أماكن آمنة(.   المعرضات لخ



 

  

 

7 

 

 : المعاهدات الدولية واإلقليمية Iالملحق 

 

  تحفظات االنضمام التصديق للتوقيع جيبوتي 
 اإلبالغ؟  على

 الدولية

 ( والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي   ( 1966العهد 
(ICCPR) 

  ✓ 
2002 

 

واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
 (ICESCR)  ( 1966والثقافية ) 

  ✓ 
2002 

 

( 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) 
(CEDAW) 

  ✓ 
1998 

 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  
 ( CTOCIDTP)(  1984القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ) 

  ✓ 
2002 

 

 ✓  (CRC) ( 1989اتفاقية حقوق الطفل ) 
1990 

✓ 
1990 

 مع تحفظات 

 اإلقليمية

 ( والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  ( 1981الميثاق 
 (ACHPR ))ميثاق بانجول( 

✓ 
1991 

✓ 
1991 

  

 ( الطفل  ورفاهية  لحقوق  األفريقي  ( 1990الميثاق 
 (ACRWC) 

✓ 
1992 

   

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي  

 ( والشعوب  اإلنسان  ) 2003لحقوق   )ACHPRRWA )

 )بروتوكول مابوتو(

 

✓ 
2003 

✓ 
2005 

  

 

 : يتم التوقيع على معاهدة من طرف الدول بعد التفاوض واالتفاق على محتوياتها.' للتوقيع   '

: بمجرد التوقيع، أغلب المعاهدات واالتفاقيات يجب التصديق عليها )أي الموافقة عليها من خالل 'التصديق'

 ليسري العمل بها قانوناً داخل الدولة الطرف. المسطرة التشريعية العادية( 

 : عندما تصادق/ تصدق دولة على معاهدة تم التفاوض عليها من قبل من طرف دول أخرى. 'االنضمام'
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 الدورة   ،( اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة2011ميع أشكال التمييز ضد المرأة )لقضاء على ج ل األمم المتحدة اتفاقية

.  5الصفحة   ،تموز/يوليو 28 ،التاسعة واألربعين: المالحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )جيبوتي(

   متوفر على الرابط 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIW7

xsH63TzPVZQc03dkiE8HcvBdu5jQYg%2flIF50ys5GAcrA%2b%2bTCXt%2bau2eAeZ4c%2f4M8Yb73e

09QCQkUVNJSSQLrOmIOTkyczqTGETS%2bw7s1%2fG%2fpouFWPbvYG29c8GBCQ%3d%3d 

21  Ibid., p.6.              6الصفحة  ، المرجع ذاته  .  
 

( تقف امرأة محلية من قرية باتي دودا أثناء انتشار قوات المارينز  2008: سكوت كوهن، رقيب أول بحري، )صورة الغالف

والبحارة في مخيم ليمونيه، جيبوتي، يوزعون المالبس واأللعاب وعربات اليد ومواد البناء والماعز على سكان قرية باتي دودا، 

الواليات المتحدة ]أموال عامة[. الصورة متوفرة على الرابط اآلتي   شباط / فبراير، من المال الذي تبرع به سكان  23

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marines,_Sailors_hand_out_supplies_to_villagers_i

.VIDS78696.jpgn_Petit_Douda,_Djibouti_D 

يُرجى المالحظة أن استخدام صورة أي فتاة أو امرأة في هذا التقرير لم يُؤخذ في االعتبار خضوعها أو عدم خضوعها لعملية لبتر  

 األعضاء التناسلية لألنثى. 

تومسون رويترز التي (، وهي خدمة قانونية عالمية مجانية تابعة لمؤسسة  TrustLawتم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع ترست لو ) 

تربط المؤسسات القانونية والفرق القانونية بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات االجتماعية التي تعمل على إحداث تغيير اجتماعي 

 وبيئي.  

(، من وثائق متاحة للعموم وهي Latham & Watkinsتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير، بالتعاون مع الثام أند واتكنز ) 

ألغراض إعالمية عامة فقط. أعدت باعتبارها عمل بحثي في المجال القانوني فقط، وال تمثل مشورة قانونية فيما يتعلق بأي من قوانين 

ا يجب عدم االعتماد جيبوتي. ال يُقصد منها أن تكون كاملة أو أن تطبق على أية ظروف حقيقية أو قانونية محددة. ال تشكل المعلومات، كم 

تو ماني والثام   28عليها أو العمل بمقتضاها، مشورة قانونية أو إقامة عالقة بين محاٍم وموكله مع أي شخص أو جهة. ال يقبل كل من  

لى أند واتكنز ومؤسسة تومسون رويترز وال أي مساهم آخر في هذا التقرير تحمل المسؤولية عن الخسائر التي قد تنجم عن االعتماد ع 

المعلومات الواردة في التقرير، أو أي شكل من أشكال عدم الدقة، بما في ذلك التغييرات التي طرأت على القانون منذ اكتمال البحث في 

. ال يعتبر أي مساهم في هذا التقرير نفسه مؤهاًل لتقديم مشورة قانونية فيما يتعلق بأي اختصاص قضائي نتيجة 2018تموز / يوليو  

هذا المشروع أو مساهمته في هذا التقرير. يجب أن يتم الحصول على المشورة القانونية من مستشار قانوني متخصص في    لمشاركته في 

االختصاصات القضائية ذات الصلة عند التعامل مع ظروف محددة. عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في العديد من البلدان ثمة  

 العقوبات المنصوص عليها في القانون، مما يعني، عملًيا، أنه يجوز تطبيق عقوبات أخف.    افتقار إلى سابقة قانونية لتنفيذ  

 :  شكر وتقدير

 الثام و واتكينز 

Latham & Watkins 

 
 الشكر والتقدير:

الوقت حيث تمثل وجهات النظر " بتر األعضاء التناسلية لألنثى بمرور  Female genital mutilationتطورت المصطلحات المختلفة لتوضيح مفهوم "

 المختلفة كلياً لهذه الممارسة. إن القضاء على هذه الممارسة وحماية الفتيات الصغيرات يتطلب تمييز لغوي وداللي. 

 أ( 2008)بيان األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت بشأن القضاء على بتر األعضاء التناسلية لألنثى. منظمة الصحة العالمية 

 : مالحظة حول المصطلحات: 1الملحق

"بتر" يعزز حقيقة أن هذه الممارسة تشكل إنتهاكاً لحقوق الفتيات والنساء، وبهذا يساعد على نشر حمالت المناصرة     mutilation" إن استخدام مصطلح 

 الوطنية والدولية لمنعها. 

 ترجمتها لهذا المنشور.   نود أن نشكر المتطوعة في األمم المتحدة عبر اإلنترنت ريم رشيد على 

 نود أن نشكر المتطوعة في األمم المتحدة عبر اإلنترنت سارة شفيق على مراجعتها لهذا المنشور. 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIW7xsH63TzPVZQc03dkiE8HcvBdu5jQYg%2flIF50ys5GAcrA%2b%2bTCXt%2bau2eAeZ4c%2f4M8Yb73e09QCQkUVNJSSQLrOmIOTkyczqTGETS%2bw7s1%2fG%2fpouFWPbvYG29c8GBCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIW7xsH63TzPVZQc03dkiE8HcvBdu5jQYg%2flIF50ys5GAcrA%2b%2bTCXt%2bau2eAeZ4c%2f4M8Yb73e09QCQkUVNJSSQLrOmIOTkyczqTGETS%2bw7s1%2fG%2fpouFWPbvYG29c8GBCQ%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIW7xsH63TzPVZQc03dkiE8HcvBdu5jQYg%2flIF50ys5GAcrA%2b%2bTCXt%2bau2eAeZ4c%2f4M8Yb73e09QCQkUVNJSSQLrOmIOTkyczqTGETS%2bw7s1%2fG%2fpouFWPbvYG29c8GBCQ%3d%3d
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marines,_Sailors_hand_out_supplies_to_villagers_in_Petit_Douda,_Djibouti_DVIDS78696.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marines,_Sailors_hand_out_supplies_to_villagers_in_Petit_Douda,_Djibouti_DVIDS78696.jpg
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