الفاعلية احملدودة لتشريعات مكافحة ختان اإلناث،
ودور معتقدات اجملتمعات احمللية باملنطقة الشرقية العليا ،غانا

بقلم :ماتيلدا أبيريسي أكو(،أ) باتريشيا أكويوجنو

(ب)

أ) مسؤولة بحثية ،مركز نافروجنو للبحوث الصحية ،نافروجنو ،املنطقة الشرقية العليا .البريد اإللكترونيmaberese@gmail.com :
ب) زميلة بحثية ،مركز نافروجنو للبحوث الصحية ،نافروجنو ،املنطقة الشرقية العليا ،غانا.

ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :جتري ممارسة ختان اإلناث منذ فترة طويلة في العديد من اجملتمعات احمللية باملنطقة الشرقية العليا
في غانا .وعلى الرغم من أن دولة غانا تتمتع بتاريخ طويل في دعم حقوق املرأة ،فلم تنجح في القضاء على ختان
اإلناث ،رغم إدخال قانون ضد هذه املمارسة في التعديل الذي أُجري على القانون اجلنائي في عام  1994وقانون
العنف األسري لعام  .2003تناولت هذه الدراسة النوعية حول املنطقة الشرقية العليا دور الدولة في وقف
ممارسة ختان اإلناث عبر الوسائل القانونية ،وملاذا ال تزال ممارسة ختان اإلناث موجودة في اجملتمع .أجرينا مقابالت
معمقة مع  6من موظفي الدولة ،وشخص يقوم باخلتان ،ورئيس منظمة مناصرة النساء؛ كما أجرينا مقابالت
شبه هيكلية مع  32من أفراد اجملتمع احمللي .على الرغم من جترمي ختان اإلناث ،هناك افتقار إلى الدعم السياسي
الذي يكفل فاعلية تنفيذ القانون .ويجب إعطاء أولوية أكبر للتثقيف حول ختان اإلناث والقضاء عليه ،فضال ً
عن توجيه دولة غانا لقدر كبير من التمويل لهذه القضية .ولتحقيق تدخالت فعالة ،هناك حاجة إلى الدمج
بني التدابير القانونية والتدابير االجتماعية .يجب إشراك اجملتمعات احمللية التي متارس ختان اإلناث في تخطيط
وتنفيذ التدخالت املضادة لهذه املمارسة .ومن املمكن النجاح في القضاء على هذه املمارسة بتعزيز التثقيف
واحلوار بني مؤسسات الدولة واجملموعات املعنية بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان واجملتمعات احمللية املمارسة
خلتان اإلناث © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 20٠٩
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الكلمــات الدالــة :ختــان اإلنــاث ،القانــون والسياســة ،التجــرمي ،املعتقدات/املعايير/القيــم ،البرامــج والتدخالت
املســتندة إلــى اجملتمــع احمللــي ،غانا.

عقــب توصيــات اتفاقيــة األمم املتحــدة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،اتخــذت
العديــد مــن احلكومــات فــي غــرب أفريقيــا -
مبــا فيهــا بنــن ،بوركينــا فاســو ،كــوت ديفــوار،
غانــا ،الســنغال ،توجــو  -خطــوات للحــد مــن
ممارســة ختــان اإلنــاث ،وذلــك بتجرميهــا وباإلصــاح
االجتماعــي مــن خــال برامــج التثقيــف والتوعيــة.
توصــي االتفاقيــة ،التــي صدقــت عليهــا  139بلـ ًدا،
بــأن تتخــذ احلكومــات تدابيــر فعالــة ،مبــا فيهــا
86

تدابيــر التعليــم والرعايــة الصحيــة ،للقضــاء علــى
ختــان اإلنــاث .وقــد شــرعت معظــم احلكومــات فــي
تنفيــذ هــذه التوصيــة فــي بلدانهــم مــن خــال
3-1
قانــون تشــريعي.
تشــريعيا بشــأن تشــويه
أصــدرت غانــا قانونًّــا
ًّ
األعضــاء التناســلية لإلنــاث  -كان يُشــار إليــه
حينــذاك باســم ختــان اإلنــاث – علــى اعتبــار أن هذا
القانــون ميثــل التدبيــر التنظيمــي اإللزامــي الوحيــد
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بعــد تصديــق غانــا فــي عــام  1989علــى اتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
وأصــدر الرئيــس راولينجــز فــي عــام  1989إعالنًــا
ـميا ضــد ختــان اإلنــاث وغيــره مــن املمارســات
رسـ ًّ
الثقافيــة التــي تضــر برفــاه املــرأة والطفــل ،مثــل:
طقــوس الترمــل ،وخطوبــة الطفلــة 4.وفــي عــام
 ،1994أدخــل البرملــان تعديـا ً علــى قانــون العقوبات
لعــام ( 1960قانــون  )29ليشــمل جرميــة ختــان
اإلنــاث كمــا يلــي:
« 69أ ( )1كل مــن يســتأصل أو يبتــر أو علــى خــاف
ذلــك يشــوه الشــفرين الصغيريــن والشــفرين
الكبيريــن والبظــر كليــة أو أي جــزء منهــا لشــخص
متهمــا بارتــكاب جنايــة مــن الدرجــة
آخــر ،يعتبــر
ً
الثانيــة ويعاقــب عنــد اإلدانــة بالســجن ملــدة ال
5
تقــل عــن ثــاث ســنوات».
أمــا القوانــن األخــرى التــي تدعم جتــرمي ختــان اإلناث
فــي غانــا فتشــمل قانــون العنــف األســري لعــام
 ،2003الــذي يهــدف إلــى حمايــة حقــوق النســاء
واألطفــال بوجــه خــاص 6.وعلــى الرغــم مــن أن
القانــون ال يتنــاول ختــان اإلنــاث بوجــه خــاص ،فإنــه
ينــص علــى املبــادئ التوجيهيــة املتصلــة بتنــاول
حــاالت تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة؛
وتوفيــر احلمايــة لضحايــا جميــع حــاالت العنــف
ضــد النســاء واألطفــال مــن جانــب الشــرطة ،عالوة
علــى حمايــة ضحايــا العنــف األســري مــن خــال
«وحــدة العنــف األســري وحمايــة الضحايــا» مــن
هــذه االنتهــاكات ،فضـا ً عــن مباشــرة التحقيقــات
ومالحقــة مثــل هــذه التجــاوزات 6.تكمــن الوســيلة
األساســية إلنفــاذ القانــون اخلــاص مبناهضــة ختــان
اإلنــاث فــي محاكمــة اخلاتنــن ،علــى الرغــم مــن
أيضــا علــى
ضــرورة تشــجيع التدابيــر الوقائيــة ً
شــكل توعيــة اجملتمــع والقيــام بحمــات التثقيــف
اجلماهيــري .بيــد أن هنــاك افتقــارًا فــي اتبــاع نهــج
قائــم علــى احلقــوق جتــاه ختــان اإلنــاث ،يتجلــى
فــي شــكل تقــدمي املســاعدة املباشــرة لضحايــا

العنف/الناجيــات ،ومتكــن اجملتمعــات احملليــة مــن
7
إثناءهــم عــن هــذه املمارســة.
لقــد اعتمــد اجلنــاة ،بغيــة جتنــب املالحقــة
القضائيــة ،اســتراتيجيات مثــل :ختــان البنــات فــي
ســن الرضاعــة ،أو فــي ســرية تامــة .وقــام آخــرون
بدعــوة اخلَات ِ ِنــن مــن البلــدان اجملــاورة خلتــان بناتهــم
ســرًا ،بُغيــة التحايــل علــى القانــون 9،8.كانــت
للخات ِ ِنــن مــن داخــل البلــد
املالحقــات القضائيــة َ
قليلــة ،وأصبــح حتديــد تقديــرات معــدل انتشــار
املمارســة احلالــي أكثــر صعوبــة ،حيــث نــادرًا مــا
11،10
يتــم اإلبــاغ عــن احلــاالت للســلطات اخملتصــة.
ففــي واقــع األمــر ،تشــير الســجالت إلــى أن حالتــن
فقــط ،منــذ صــدور القانــون فــي عــام  ،1994قــد
فعليــا وأحالتهمــا
حققــت فيهمــا الشــرطة
ًّ
فــي مــا بعــد إلــى احملكمــة :احلالــة األولــى ملــزارع
حكمــا
العمــر  45ســنة ،وصــدر ضــده
يبلــغ مــن ُ
ً
بالســجن خمــس ســنوات خلتــان ثــاث فتيــات
مبوافقــة والديهــم فــي عــام 2003؛ واحلالــة الثانيــة
عامــا ،وأصــدرت دائــرة
المــرأة تبلــغ مــن ُ
العمــر ً 70
حكمــا عليهــا بالســجن خمــس ســنوات
باوكــو
ً
فــي عــام  2004خلتــان ســبع فتيــات فــي مقاطعــة
10،6
شــرق باوكــو.
أفــادت دوركينــو  Dorkenuبارتفــاع معــدل ختــان
اإلنــاث عــام  1994فــي شــمال غانــا .وقــد وجــدت
12
أن  %97مــن  2,325امــرأة قابلتهــن كُــن مختنــات.
أيضــا مركــز نافروجنــو لبحــوث الصحــة
كمــا أفــاد ً
فــي عــام  1995بارتفــاع معــدل االنتشــار إلــى %76
فــي كاســينا و %79فــي نانكانــا ،وذلــك فــي دراســة
مســحية للنســاء .وأفــادت دراســة مســحية
أُجريــت عــام  2000أن معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث
بلــغ  %53و %54فــي كاســينا ونانكانــا علــى
التوالــي 13.واليــوم ،بعــد مــرور  15ســنة علــى إقــرار
القانــون ،ال يــزال معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث %15-9
فــي اجملتمعــات احملليــة التــي متارســه ،علــى الرغــم
مــن االســتراتيجيات احلاليــة التــي وُضعــت للقضــاء
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عليــه 14،2.اســتلزم هــذا الوضــع مراجعــة مــن جانــب
البرملــان ،توجــت فــي عــام  2007بإقــرار القانــون
اجلنائــي (املعــدل) 15،4.يســعى القانــون ،الــذي ال يــزال
فــي انتظــار احلصــول علــى موافقــة رئاســية ،إلــى
تعديــل القانــون اجلنائــي لتغييــر اإلشــارة املرجعيــة
مــن ختــان اإلنــاث إلــى تشــويه األعضــاء التناســلية
أيضــا إلــى توســيع نطــاق
لإلنــاث .كمــا يســعى ً
طبيعــة اجلرميــة واملســؤولية لتشــمل جميــع
14
الشــركاء اآلخريــن فــي ممارســة ختــان اإلنــاث.
تطــرح هــذه الورقــة حتليــا ً لنهــج دولــة غانــا
للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث ،وأســباب مقاومــة
اجملتمعــات احملليــة املســتمرة لتدخــل الدولــة فــي
مجتمعــات املمارســن ،وتوصــي اســتنادًا إلــى
األدلــة بأفضــل الســبل ملواجهــة هــذه املمارســة
والقضــاء عليهــا.
املنهجية:
نوعيــا لتوليــد البيانــات األوليــة
نهجــا
اســتخدمنا ً
ًّ
والثانويــة الالزمــة للتحليــل .اســتلزمت البيانــات
األوليــة اســتخدام مناقشــات اجملموعــات البؤريــة
واملقابــات املعمقــة باملنطقــة الشــرقية العليــا
فــي غانــا .وأجرينــا  8مقابــات معمقــة فــي
املنطقــة مــع  5أفــراد مــن العاملــن فــي اللجنــة
املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة،
وضابــط الشــرطة املســؤول عــن الوحــدة اإلقليمية
للعنــف األســري ودعــم الضحايــا ،وخاتــن مــن
الذكــور .كمــا أجرينــا مقابلــة مــع رئيــس رابطــة
غانــا لرفــاه املــرأة .واستكشــفنا رؤى مســؤولي
الدولــة هــؤالء حــول دور بيروقراطيــة الدولــة فــي
تنفيــذ القانــون ،وكيفيــة تنفيــذه ،واألنشــطة
التعاونيــة للقضــاء علــى تشــويه األعضــاء
التناســلية لإلنــاث ،واالجتاهــات احلاليــة فــي هــذه
أيضــا
املمارســة ،وحتديــات القضــاء عليهــا .ودرســنا ً
وضــع اخلاتنــن االجتماعــي فــي اجملتمعــات احملليــة،
ومعرفتهــم بقوانــن ختــان اإلنــاث ،وأثــر القانــون
علــى أنشــطتهم.
88

وقــد كشــفت دراســة أجريناهــا ســابقً ا أن
الشــباب والبالغــن ،مــن الذكــور واإلنــاث ،لديهــم
آراء مختلفــة حــول ختــان اإلنــاث 16،ولــذا أجرينــا
مقابــات مــع أشــخاص مــن اجلنســن مــن أعمــار
مختلفــة .يوجــد فــي مركــز نافروجنــو للبحــوث
الصحيــة قاعــدة بيانــات جلميــع اجملتمعــات احملليــة
( )244وأفــراد األســر املعيشــية فــي مقاطعــة
كاســينا-نانكانا باملنطقــة الشــرقية العليــا .أوالً،
محليــا ،ثــم اخترنــا
مجتمعــا
ـوائيا 12
ً
ًّ
اخترنــا عشـ ًّ
عشــوائيا حســب العمــر
مــن بينهــم امل ُيبــن
ًّ
واجلنــس .أجرينــا  32مقابلــة شــبه هيكليــة مــع
أفــراد اجملتمــع احمللــي امل ُتــار .ضمــت مجموعــة
اجمليبــن  8شــبان و 8شــابات ،تتــراوح أعمارهــم
عامــا؛ و 8مــن الرجــال البالغــن و 8مــن
بــن  15وً 24
النســاء البالغــات ،تتــراوح أعمارهــم بــن  25ومــا
فــوق .ركــزت املقابــات علــى معرفــة املشــاركني
بقانــون عــام  ،1994ومصــادر املعلومــات املتعلقــة
بالقانــون ،وســبل االنتصــاف ،والتصــورات حــول
املمارســة ومســتقبلها.
أفــادت بيانــات الدراســة الســابقة 16فــي احلصــول
علــى معلومــات أساســية حــول ختــان اإلنــاث
والقانــون ،حيــث ضمــت  22مناقشــة مــن
مناقشــات اجملموعــات البؤريــة مــع الشــبان
والشــابات الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن  15و24
عامــا ،والرجــال والنســاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم
ً
عامــا فمــا فــوق فــي مقاطعــة كاســينا-
25
ـن
بـ
ً
نانكانــا .أمــا مصــادر هــذه البيانــات الفرعيــة
فقــد شــملت مجــات مــن عــام  1994إلــى عــام
 2009حــول األنشــطة املتعلقــة بختــان اإلنــاث،
واملقــاالت الصحفيــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى
صــدور القانــون فــي عــام  ،1994والكتــب ،ومصــادر
اإلنترنــت ،ودســتور غانــا لعــام .1992
أمكــن التوصــل إلــى موافقــة مســتنيرة مــن جميع
املشــاركني .أجرينــا جميــع املقابــات املعمقــة مــع
املســؤولني فــي الدولــة باللغــة اإلنكليزيــة .وأجرينــا
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مناقشــات اجملموعــات البؤريــة واملقابــات شــبه
الهيكليــة مــع أفــراد اجملتمــع باللغــات احملليــة
الســائدة  -كاســينا ونانــكام – عــن طريــق فريــق
مــن مســاعدي البحــوث املدربــن .مت تســجيل جميع
املقابــات وترجمــة األشــرطة املســجلة إلــى اللغــة
اإلجنليزيــة .كمــا أعددنــا قائمــة ترميــز اســتنادًا إلــى
املواضيــع املشــتركة التــي أُثيــرت ،ونظمنــا هــذه
املواضيــع بصــورة منهجيــة لتنــاول األهــداف.
ختان اإلناث في غانا :بعض املعلومات األساسية:
ال يوجــد تاريــخ أصيــل وموحــد خلتــان اإلنــاث فــي
غانــا .ومــع ذلــك ،يكمــن ختــان اإلنــاث فــي ثقافــة
اجملتمعــات احملليــة املمارســة لــه .متــارس اجلماعــات
العرقيــة فــي شــمال غانــا ختــان اإلنــاث إمــا فــي
ســن البلــوغ ،أو أثنــاء احلمــل أو الــوالدة ،أو عنــد
الوفــاة .وتُعتبــر هــذه املمارســة فــي األســاس
مبثابــة طقــس البلــوغ للفتيــات الصغيــرات ،الالتــي
يصبحــن بعــد اخلتــان محتجــزات ويتعلمــن كيــف
يصبحــن «نســاء» (أي إدارة حياتهــن اجلنســية،
والــزواج وكيــف تكــون زوجــة ،واالضطــاع
باملســؤوليات املنزليــة ،ورعايــة األطفــال)ُ .يــارس
اخلتــان أحيانًــا فــي عنــد الوفــاة ،لضمــان قبــول
املتوفــاة فــي عالــم األســاف؛ إذ يعتقــدون أن املــرأة
غيــر اخملتَّنــة قــد ال يقبلهــا أســافها .ويعتقــدون
أيضــا أن أطفــال النســاء غيــر املَُتَّنــات يتســمن
ً
عندمــا يكبــرن بالعنــد واجلمــوح؛ وهكــذا ،ميكــن
إجــراء اخلتــان عنــد احلمــل والــوالدة ملنــع حــدوث
16،10
ذلــك.
أناســا
عــادة مــا يكــون ممارســي اخلتــان أو اخلاتنــن ً
مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي ،مــن كبــار الســن ســواء
الذكــور أو اإلنــاث 17.تشــمل بعــض اآلثــار الضــارة
خلتــان اإلنــاث ،والتــي مت حتديدهــا فــي غانــا ،اإلصابــة
بالتيتانــوس نتيجــة الســتخدام أدوات غيــر ُمعقمة،
والنزيــف ،وتعفــن الــدم ،وعرقلــة فتحــة مجــرى
17
البــول ،ومشــكالت أثنــاء الــوالدة.

جهاز الدولة املعني بتنفيذ قانون ختان اإلناث:
يتطلــب األمــر النــص علــى إجــراءات معينــة
حملاكمــة مــن ميــارس ختــان اإلنــاث .مبوجــب قانــون
عــام  ،1994يُعتبــر اخلَاتِــن مبثابــة اجلانــي الوحيــد
ويجــب اإلبــاغ عــن حــاالت ختــان اإلنــاث إلــى أقــرب
مركــز للشــرطة .تُعــد وحــدة العنــف األســري
ودعــم الضحايــا التابعــة لدائــرة الشــرطة فــي
غانــا – وهــي وحــدة خاصــة أنشــئت للتعامــل
مــع حــاالت العنــف األســري – هــي املســؤولة
عــن إحالــة املشــتبه فيــه إلــى أقــرب دائــرة
محكمــة حملاكمتــه .ال تــزال هــذه الوحــدة غائبــة
عــن معظــم مراكــز الشــرطة احملليــة ،ومــع
ذلــك مــن املتوقــع أن تتنــاول تلــك املراكــز قضايــا
العنــف املنزلــي ،مبــا فيهــا حــاالت ختــان اإلنــاث،
أو إحالتهــا إلــى مقارهــا اإلقليميــة التــي تتوفــر
فيهــا خدمــات تلــك الوحــدات .عندئ ـ ٍذ ُتــال هــذه
احلــاالت إلــى احملكمــة ،ويُفضــل أن تكــون محكمــة
صلــح (اتصــال شــخصي ،مســؤولة وحــدة العنــف
ُ
األســري ودعــم الضحايــا فــي املنطقــة الشــرقية
العليــا 27 ،فبرايــر .)2009
علــى الرغــم مــن أن توعيــة وتعليــم اجملتمــع احمللــي
قــد حتــددت كوســيلة لتثبيــط ختــان اإلنــاث ،فــإن
هــذه املســؤولية لــم تُســند ألي منظمــة محــددة.
هنــاك كيانــات  -مثــل وزارة الصحــة ،ووزارة التعليم،
واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة
اإلداريــة ،واجمللــس الوطنــي املعنــي باملــرأة والتنميــة
الــذي أصبــح اآلن إدارة املــرأة التابعــة لــوزارة شــؤون
املــرأة والطفــل – تُعــد أساســية فــي عمليــة
التنفيــذ ،ومطالبــة بالقيــام بأنشــطة ترتكــز علــى
النــوع االجتماعــي مثــل :برامــج التمكــن ،وتعليــم
مكافحــة ختــان اإلنــاث ،وغيرهــا مــن األنشــطة
18
الراميــة إلــى تعزيــز رفــاه املــرأة وتنميتهــا.
أيضــا تنظيــم حمالت
مطلــوب مــن وســائل اإلعــام ً
ملكافحــة ختــان اإلنــاث وإبــاغ احلــوادث للشــرطة.
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مــن املعــروف أن احتــاد غانــا للمحاميــات ،واملنظمــات
غيــر احلكوميــة املعنيــة بالنــوع االجتماعــي وحقــوق
اإلنســان  -مثــل جمعيــة غانــا لرفــاه املــرأة ،ومركــز
مبــادرات التنميــة املســتدامة – توفــر تثقيفًــا
ملكافحــة ختــان اإلنــاث ،وتدري ًبــا حــول مهــارات ســبل
العيــش للمجتمعــات احملليــة املمارســة للختــان،
كمــا تتتبــع حــاالت املمارســة وحتيلهــا إلــى الشــرطة
واللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة
أيضــا أفــراد اجملتمــع احمللي
اإلداريــة 10.يطالــب القانــون ً
بتقــدمي مثــل هــذه احلــوادث إلــى الشــرطة.
النتائج:
كان أحــد التحديــات التــي وقفــت أمــام فــي
تنفيــذ القانــون  -خــال تفاعالتنــا مــع املســؤولني
فــي الدولــة ورئيــس جمعيــة غانــا لرفــاه املــرأة –
يتمثــل فــي مســألة األدوار واملســؤوليات .أشــار
مســؤولو الدولــة إلــى عــدم وجــود تعريــف واضــح
لــأدوار واملســؤوليات داخــل املؤسســات احلكوميــة
ذات الصلــة .وأفــاد مســؤولو الشــرطة واللجنــة
املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة أن
الشــرطة كانــت الســلطة الوحيــدة املســؤولة عــن
جميــع حــاالت ختــان اإلنــاث.
«يتــم اإلبــاغ عــن حــاالت ختــان اإلنــاث فــي
مركــز الشــرطة أو مكتــب وحــدة العنــف األســري
ودعــم الضحايــا إن كان موجــودًا .ونظــرًا ألنهــا
قضيــة جنائيــة ،ال ميكــن ملنظمــات أخــرى أن
تكــون مســؤولة عنهــا .ولكــن ميكنهــم فقــط
املســاعدة فــي تثقيــف أو توعيــة اجلمهــور حــول
هــذا املوضــوع»( .ضابــط الشــرطة املســؤول ،حــدة
العنــف األســري ودعــم الضحايــا).
أساســا القانــون املوجــود لدينــا باإلبــاغ
«يكلفنــا
ً
عــن تلــك احلــاالت (ختــان اإلنــاث) ،إمــا إلــى املدعــي
العــام أو إلــى الشــرطة»( .املفــوض اإلقليمــي،
اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة
اإلداريــة).
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بيــد أن زيــادة مناقشــة ومراجعــة دســتور عــام
 1992كشــفت عــن أن املؤسســات األخــرى  -خاصــة
اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والعدالــة
اإلداريــة ،واجمللــس الوطنــي للمــرأة – عليهــا أن
تضطلــع بــأدوار أوســع ،رمبــا قلــل مــن شــأنها
املســؤولون الذيــن حتدثنــا معهــم .أمــا املهــام
املَُولــة للجنــة وميكــن تطبيقهــا فــي حــاالت ختــان
اإلنــاث فتشــمل ،علــى ســبيل املثــال ،التحقيــق
فــي الشــكاوى املتعلقــة باالنتهــاكات املزعومــة
للحقــوق واحلريــات األساســية ،واإلبــاغ عــن
النتائــج ،وإقامــة دعــوى أمــام محكمــة مختصــة
إليقــاف العمــل أو الســلوك اخملالــف 5.أكــدت
املقابــات املعمقــة مــع مديــري منطقــة اللجنــة
ورئيــس جمعيــة غانــا لرفاه املــرأة أن هاتــن الهيئتني
قامتــا باألنشــطة املتعلقــة بختــان اإلنــاث ،مثــل
التحقيــق فــي تلــك احلــاالت ،لكنهمــا لــم يعتبــرا
ذلــك مبثابــة الــدور الرئيــس أو املســؤولية الرئيســة.
وبالتالــي ،لــم يكــن التزامهمــا بالقضــاء علــى
ختــان اإلنــاث متســقً ا.
«آخــر مــرة ســمعت فيهــا عــن حــدوث ختــان
اإلنــاث كان فــي العــام املاضــي [ .]2008كان فــي
مدينــة واليوالــي .حــدث ذلــك فــي منطقــة بــروجن
أهافــو ،ونُقلــت الفتــاة إلــى واليوالــي .رُفــع تقريــر
باحلــادث إلــى اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
والعدالــة اإلداريــة ،وال تــزال تباشــر التحقيقــات ألن
تعــد موجــودة فــي واليوالــي»( .رئيســة
الفتــاة لــم ُ
جمعيــة غانــا لرفــاه املــرأة).
أيضــا بــن غانــا والبلــدان اجملــاورة  -مثــل
ال يوجــد ً
بوركينــا فاســو ،وتوجــو ،وكــوت ديفــوار – أيــة
اتفاقيــات ســارية .وهكــذا ،يســتمر ختــان اإلنــاث
عبــر احلــدود دون خضــوع للرقابــة ودون عوائــق.
« ...إنهــا مشــكلة .ينتمــي معظــم املمارســن
حاليــا إلــى البلــدان اجملــاورة .يأتــي املمارســون ألداء
ً
املمارســة ثــم يعبــرون احلــدود مــرة أخــرى ،وليــس
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لدينــا واليــة علــى تعقــب األفــراد العابريــن .يصعــب
حقً ــا اإلمســاك بهــم .عــاوة علــى ذلــك ،عندمــا
نســمع أنهــم موجوديــن فــي قريــة بعينهــا ،فــإن
الســبيل الوحيــد هــو إبــاغ الشــرطة بطريقــة
أيضــا اإلمســاك
البــاغ ،ويصعــب علــى الشــرطة ً
بهــم»( .مفــوض إقليمــي).
علــى الرغــم مــن وجــود تعــاون عبــر احلــدود فيمــا
يتعلــق بانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وفقً ــا ملــا
يقولــه املفــوض اإلقليمــي ،فــإن هــذا التعــاون ال ميتد
ليشــمل ممارســي ختــان اإلنــاث ،كمــا أن القانــون ال
يوجبــه.
محدودية الدعم للقضاء على ختان اإلناث:
واضحــا أن اعتمــادات امليزانيــة محــدودة
يبــدو
ً
للمؤسســات التــي تقــوم بــدور إنفــاذ قانــون
ختــان اإلنــاث .فاللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
والعدالــة اإلداريــة ،واجمللــس الوطنــي للمــرأة
والتنميــة ،والشــرطة ،تفتقــر جميعهــا إلــى
األمــوال الالزمــة للمكاتــب ،وللموظفــن املدربــن
علــى قضايــا النــوع االجتماعــي ،واملواصــات
ملتابعــة احلــاالت املُبلــغ عنهــا فــي مجتمعــات
املمارســن  -ومعظمهــا مــن املناطــق الريفيــة ،وال
ميكــن الوصــول إليهــا بســهولة  -فضـا ً عــن إجــراء
التحقيقــات ،والقبــض علــى اجلنــاة فــي حــاالت
ختــان اإلنــاث ،وحمايــة الضحايــا .يتمثــل الــدور
احلاســم لوســائل املواصــات فــي تســهيل زيــارات
موظفــي املؤسســات املســؤولة عــن التنفيــذ
إلــى مجتمعــات املمارســن ،بُغيــة االضطــاع
باألنشــطة التثقيفيــة املناهضــة خلتــان اإلنــاث،
وحمايــة النســاء مــن أفــراد اجملتمــع املؤثريــن الذيــن
يضغطــون عليهــن إلجــراء اخلتــان ،فضــا ً عــن
حمايــة النســاء مــن غضــب أفــراد اجملتمــع احمللــي
املعارضــن إلبــاغ الشــرطة عــن اجلنــاة.
«منــذ فتــرة ،عندمــا كان اجمللــس الوطنــي املعنــي
باملــرأة والتنميــة هنــا ،أفادنــا كثيــرًا فــي األنشــطة

املتعلقــة بختــان اإلنــاث ،لكــن هــذه املكاتــب لــم
تعــد موجــودة علــى مســتوى املقاطعــة»( .مديــران
ُ
باملقاطعــة ،اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
والعدالــة اإلداريــة).
ال توجــد ســوى وحــدة واحــدة للعنــف األســري
ودعــم الضحايــا ،فــي العاصمــة اإلقليميــة،
بوجلاتاجنــا ،باملنطقــة الشــرقية العليــا ،طبقً ــا
لضابــط الشــرطة املســؤول عــن الوحــدة .ال توجــد
حاليــا مكاتــب للوحــدة فــي معظــم املقاطعــات
ً
لالضطــاع بأعمــال التحقيــق الفعلــي ،مبعنــى ،أن
مثــل هــذه احلــاالت يجــب أن تتناولهــا الشــرطة
علــى مســتوى املقاطعــة .بيــد أن ضبــاط الشــرطة
احملليــة ال يتمتعــون مبهــارات متخصصــة لتنــاول
قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو
حــاالت ختــان اإلنــاث ،وهــو األمــر الــذي رمبــا يؤخــر
التحقيــق واملالحقــة القضائيــة فــي القضايــا
وضيــاع األدلــة فــي ظــروف معينــة.
معرفة اجملتمع احمللي بالقانون:
أفــاد غالبيــة املشــاركني فــي الدراســة ،مــن
اجلنســن ومــن مختلــف األعمــار باجملتمعــات
احملليــة ،أنهــم علــى دِرايــة بالقانــون اخلــاص بختــان
اإلنــاث .علــى أن معرفتهــم لــم تكــن معمقــة
بأســباب صــدور القانــون ،ومضمونــه ،وطــرق حصول
النســاء علــى اإلنصــاف فــي مســائل مثــل :معرفــة
املؤسســة املناســبة لإلبــاغ عــن حــدوث اخلتــان،
أو التمــاس احلمايــة فــي حالــة تهديدهــن بإجــراء
اخلتــان ،فضـا ً عــن اِلتمــاس العدالــة عنــد انتهــاك
حقوقهــن.
«يقولــون أنهــا ممارســة ســيئة ،وبالتالــي علينــا أن
نتوقــف عــن ممارســتها»( .شــاب 19 ،ســنة).
«يقولــون أن الفتــاة ميكــن أن تفقــد الكثيــر مــن
الــدم أو حتــى قــد متــوت نتيجــة للختــان ،ولذلــك
يجــب أن نتوقــف عــن ممارســته»( .امــرأة 35 ،ســنة).
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«ينــص القانــون علــى أنــه ينبغــي التوقــف عــن
اخلتــان ألنــه ضــار للفتيــات .وهــذا ألن الفتــاة عنــد
ختانهــا تفقــد الكثيــر مــن الــدم ،وهــذا قــد يســبب
ثانيــا ،أنــه يــؤدي إلــى مضاعفــات عنــد
الوفــاة؛ ً
الــوالدة ،وقــد متــوت الفتــاة حتــى نتيجــة لألنيميــا».
(خاتــن).
تقــول رئيســة جمعيــة غانــا لرفــاه املــرأة« :إنهــم
علــى علــم بالقانــون؛ ولــذا ميارســون اخلتــان
ســرًا» .مــن ناحيــة أخــرى ،يقــول ضابــط الشــرطة
املســؤول عــن وحــدة العنــف األســري ودعــم
الضحايــا« :أعتقــد أنهــم (اجملتمــع احمللــي) علــى
علــم بالقانــون؛ وهــذا هــو الســبب فــي أننــا ال
نحصــل علــى أي بالغــات باحلــاالت ،لقــد توقفــوا
عــن هــذه املمارســة» .ويعتقــد بعــض أفــراد اجملتمــع
احمللــي أن القانــون كان جيــ ًدا ،لكنــه لــم يتمكــن
مــن وقــف هــذه املمارســة.
«القانــون مفيــد ،ولكــن الســبب هــو تقاليدنــا .إذا
مريضــا ،هــذه
لــم أقــم بختــان الفتيــات ســأصبح
ً
مســألة روحيــة فــي العــادة»( .خاتــن).
«هنــاك دافــع اقتصــادي للختــان .يجمــع اخل َ ِات ُنــون
الكثيــر مــن املــواد الغذائيــة مــن الفتيــات ،وبالتالــي
خلتــان».
ســيفعلون كل شــيء ممكــن إلقناعهــن با ِ
(مناقشــة مجموعــة بؤريــة ،رجــال).
أساســا فــي منظومــة العقائــد
«تكمــن العقبــات
ً
الراســخة فــي اجملتمعــات احملليــة .فهــم يجادلــون
بــأن أجدادهــم فعلــوا الشــيء نفســه وأجنبوهــم.
كيــف ميكنــك القــول أنهــا ممارســة خاطئــة ،وملــاذا
يجــب أن نكــون نحــن مــن يتولــى وقــف هــذه
املمارســة القدميــة؟ كمــا أنهــم يعتبرونهــا مــن
الســمات املميــزة لهــم»( .املفــوض اإلقليمــي).
«نعــم ،القوانــن جيــدة .لكنهــا يجــب أن تســير
جن ًبــا إلــى جنــب التثقيــف الشــامل ،ألن النــاس
ال يزالــون يؤمنــون أن املمارســة هــي جــزء مــن
92

تقاليدهــم ويجــب القيــام بهــا بــكل الوســائل».
(رئيســة جمعيــة غانــا لرفــاه املــرأة).
واضحــا أن تصــورات اجملتمــع احمللــي تتعــارض
يبــدو
ً
مــع القانــون .واجملتمعــات احملليــة تريــد احلفــاظ على
هــذه املمارســة بســبب التقاليــد ،بينمــا الدولــة
جترمهــا ألنهــا متثــل انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان،
ونظــرًا للضــرر الــذي يصــب الضحايــا .ال تــزال
فجــوة اختــاف التصــورات بــن أفــراد اجملتمــع احمللــي
والدولــة تخلــق حتديــات أمــام التدخــل الفعــال مــن
جانــب الدولــة.
تغيير التصورات:
أســفرت اجلهــود اجلاريــة للقضــاء علــى ختــان
اإلنــاث عــن وجهــات نظــر متعارضــة .ال ميكــن أن
تتصالــح اجملتمعــات مــع حقيقــة أن هــذه املمارســة
متثــل إذالال ً لهــم ،ذلــك أنهــم يعتبرونهــا منوذ ًجــا
إلظهــار مــدى شــجاعة املــرأة ،كمــا أنهــا حتافــظ
أيضــا علــى ممارســة ثقافيــة يرونهــا جيــدة.
ً
«إنهــا مجموعــة مختلطــة .الرجــال فــي محاكــم
مجتمعنــا احمللــي يشــعرون باالشــمئزاز عنــد
مشــاهدة الصــور التــي نعرضهــا أمامهــم،
ومــن األوصــاف التــي يقدمهــا تعليــم الصحــة
العموميــة عليهــا .والنســاء األكبــر ســنًا ،الالتــي
رمبــا كُــن مــن الضحايــا ،ال يرغــن فــي النظــر إلينــا
ونحــن نتحــدث معهــن ،ألن مــا يبــدو هــو أننــا
نخبرهــن فقــط مبــا تعرضــن لــه .وتشــعر الفتيــات
الصغيــرات باالرتبــاك ألن مــا نقولــه لهــن يصيبهــن
باحليــرة ،فقــد تدربــن علــى مــدار هــذه املمارســة أن
يُقــالُ لهــن أنهــا مذلــة وضــارة وقاتلــة»( .املفــوض
اإلقليمــي).
عامــا)
«النســاء فــي هــذه الفئــة العمريــة (ً 35
الالتــي لــم يتــم ختانهــن ال يشــعرن بالســعادة،
وزميالتهــن املَُتَّ َنــات يطلقــن عليهــن اجلبنــاء أو
الرجــال أو النســاء غيــر املكتمــات .أمــا بالنســبة
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للنســاء املَُتَّ َنــات ،فيشــجعن الفتيــات الصغيــرات
خلتــان ألنهــن يزعمــن أنــه جيــد .ويســاعدن
علــى ا ِ
حتــى فــي بعــض األحيــان الفتيــات الصغيــرات فــي
خلتــان»( .خاتــن).
ا ِ
انقســمت آراء النســاء الشــابات والبالغــات؛ فقــد
قالــت مشــاركة مراهقــة فــي مقابلــة معمقــة :إن
هــذه املمارســة يجــب أن تتوقــف ،بينمــا شــعرت
النســاء الشــابات فــي مناقشــة مجموعــة بؤريــة
أنهــن ليــس لديهــن أي ســيطرة علــى هــذه
املمارســة.
«أنــا أعــرف اآلن آثــار املمارســة ،وأصبحــت أدرك أنهــا
ســيئة ،وال أنصــح أي فتــاة بإجــراء عمليــة اخلتــان».
(امــرأة مختنــة 25 ،ســنة).
«يتعــذر إيقــاف املمارســة ،ألن اآلبــاء ميتلكــون
بناتهــم ،وإذا كانــوا يرغبــون فــي ختانهــن ،ال ميلــك
أحــدٌ احلــق َّ فــي منعهــم مــن تنفيــذ رغبتهــم».
(مناقشــة مجموعــة بؤريــة ،فتيــات شــابات).
«أعتقــد أن هــذه املمارســة يجــب أن تســتمر .ليــس
لــدي بظــر؛ فلمــاذا يجــب عــدم ختــان ابنتــي؟ ابنتي
ســوف تُخــن»( .امــرأة 60 ،ســنة).
بيــد أن املشــاركني الذكــور ،األصغــر واألكبــر س ـنًا
فــي مناقشــات اجملموعــة البؤريــة ،قالــوا بضــرورة
يعــد شــرطً ا مســبقً ا
وقــف ختــان اإلنــاث ألنــه لــم ُ
للــزواج ،وكلفتــه املاليــة كبيــرة وعليهــم حتملهــا.
«عنــد ختــان املــرأة ،ال نراهــا نحــن الشــباب جذابــة،
أيضــا باألمــراض،
كمــا أنهــا ميكــن أن تصــاب ً
وبالتالــي يجــب أن تتوقــف هــذه املمارســة».
(مناقشــة اجملموعــة البؤريــة ،الشــبان).
واضحــا أن التحديــث وقوانــن الدولــة تؤثــر
يبــدو
ً
فــي تغييــر تصــورات اجملتمــع .ومــع ذلــك ،ال تــزال
الشــابات متيــل إلــى التشــكك فــي ســلطة قانــون

الدولــة مقابــل ســلطة األبويــن .وهنــا يبــدو
وجــود اختــاف بــن احلقــوق الدســتورية واحلقــوق
الثقافيــة.
مناقشة:
هنــاك أدلـ ٌة علــى انخفــاض معــدالت ختــان اإلنــاث،
وهــو مــا يُبشــر باخليــر .بيــد أنــه علــى الرغــم مــن
أن وجــود القانــون الــذي يُجــرم ختــان اإلنــاث يُعــد
أمــرًا ضروريًّــا ،فإنــه ال يكفــي ألغــراض القضــاء
علــى املمارســة .إن قانــون عــام  ،1994الــذي يقيــد
نطــاق اجلرميــة باخلاتــن فقــط ،قــد أدى إلــى عــدد
قليــل مــن االعتقــاالت ،حيــث إن ختــان اإلنــاث
يُعــد ممارســة اجتماعيــة ،واألُســر حتمــي اخلاتنــن.
أيضــا إلــى أن جتــري املمارســة ســرًا .كمــا
كمــا أدى ً
اتســمت محاكمــة اخلاتنــن بالبــطء والتأخيــر
فــي أغلــب األحيــان؛ ممــا يــؤدي إلــى احتمــال ضيــاع
األدلــة التــي تُعتبــر مســألة حيــوي فــي القضايــا
املعروضــة أمــام احملاكــم .وبالتالــي ،فإننــا نعتقــد أن
التعديــل الــذي أُدخــل علــى قانــون عــام  1994فــي
قانــون عــام  2007يســير فــي االجتــاه الصحيــح،
حيــث يســعى إلــى توســيع اجلرميــة لتشــمل اآلبــاء
وأفــراد اجملتمــع احمللــي اآلخريــن املرتبطــن بهــذه
املمارســة.
علــى أن مؤسســات الدولــة املســؤولة عــن
التحقيــق واملالحقــة القضائيــة فيمــا يتعلــق
بختــان اإلنــاث ،ال ســيما علــى مســتوى املقاطعــة،
إمــا غيــر موجــودة ،أو أُغلقــت ،أو ال تعمــل بشــكل
فعــال .عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك افتقــار ٌ علــى
جميــع املســتويات إلــى تعريــف واضــح لــأدوار
واملســؤوليات ،فضــا ً عــن االفتقــار إلــى األمــوال
واملوظفــن املدربــن ،ممــا يجعــل مــن الصعــب
االســتمرار فــي االلتــزام بالقضيــة والتنفيــذ
والرصــد بفاعليــة لعمليــة القضــاء على املمارســة.
واضحــا الدعــم السياســي إلصــدار قوانــن
يظهــر
ً
للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث ،لكــن الدعــم
السياســي لضمــان تنفيــذ القوانــن بفعاليــة كان
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مفتقَ ــ ًدا .ولذلــك مــن املهــم أن تعطــي حكومــة
غانــا أولويــة أكبــر للتثقيــف والتمويــل فــي مجــال
19
ختــان اإلنــاث والقضــاء عليــه.
لــم جتــد هــذه الدراســة أن افتقــار أفــراد اجملتمــع
احمللــي إلــى معرفــة متعمقــة بالقانــون مثيــرًا
للدهشــة ،مــع اعتبــار أن املؤسســات الرئيســة
املســؤولة عــن التثقيــف بشــأن هــذه املســألة
غيــر موجــودة فــي معظــم اجملتمعــات احملليــة .كان
الســتراتيجية التجــرمي واجلهــود التثقيفيــة القائمة
أثــرًا ملحوظً ــا لكنــه محــدودة علــى معتقــدات
اجملتمــع احمللي ،مما يفســر ســبب اســتمرار املمارســة.
وتوضــح الدراســات التــي أُجريــت فــي كينيــا أنــه
علــى الرغــم مــن أهميــة القوانــن التــي حتظــر
ختــان اإلنــاث ،فــإن النهــج القائــم علــى مســتوى
اجملتمــع احمللــي والقاعــدة شــعبية هــو األفضــل،
حيــث ظهــر أن السياســات القانونيــة املســتندة
إلــى نهــج «مــن القمــة إلــى القاعــدة» غيــر فعالــة
فــي تغييــر مواقــف النــاس 20.وبالتالــي ،وإذا أردنــا
حتقيــق تغييــر كبيــر ،هنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد
نهــج يتعامــل مباشــرة مــع اجملموعــة املســتهدفة.
يتطلــب األمــر ،بُغيــة حتقيــق تدخــات فعالــة،
الدمــج بــن التدابيــر القانونيــة والتدابيــر
االجتماعيــة .ونحــن نوصــي بإشــراك اجملتمعــات
احملليــة التــي متــارس ختــان اإلنــاث فــي تخطيــط
وتنفيــذ التدخــات املضــادة لهــذه املمارســة.
ويُعــد االســتماع إلــى تصــورات اجملتمعــات احملليــة
بشــأن ختــان اإلنــاث واحترامهــا قبــل الشــروع فــي
أساســا للتعــاون
التوعيــة وحمــات التثقيــف،
ً
21
والتغييــر ،كمــا حــدث فــي تدخــات أخــرى .كمــا
أساســيا ،إذا أردنــا
تُعتبــر مشــاركة اجملتمــع أمــرًا
ًّ
أن نتوقــع منهــا أن تكــون مبثابــة شــريكة باإلبــاغ
عــن احلــوادث ،وتقــدمي الدعــم للضحايــا احملتملــن،
واملســاهمة فــي اســتجابة شــاملة .فبــدون
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اجملتمعــات احملليــة ،ال ميكــن منــع املمارســة إال بقــدر
22
محــدود.
ميكــن النجــاح فــي القضــاء علــى ختــان اإلنــاث
عــن طريــق تعزيــز التثقيــف واحلــوار بــن مؤسســات
الدولــة ،واجملموعــات املعنيــة بالنــوع االجتماعــي
وحقــوق اإلنســان ،واجملتمعــات احملليــة التــي متــارس
ختــان اإلنــاث .وأخيــرًا ،ســوف يتعــزز تطبيــق مبــدأ
الواليــة القضائيــة للقانــون خــارج اإلقليــم  -حيــث
يأخــذ اآلبــاء بناتهــم للختــان فــي البلــدان اجملــاورة
فــي محاولــة للتهــرب مــن القانــون – مــن خــال
جهــود تعاونيــة قويــة بــن غانــا والــدول اجملــاورة
لهــا.
شكر وتقدير:
يُســتن ُد هــذا العمــل إلــى أُطروحــة ماجســتير
ماتيلــدا أبيريســي أكــو حــول النــوع االجتماعــي
والتنميــة للنســاء ،قدمتهــا إلــى معهــد الدراســات
االجتماعيــة فــي هولنــدا برعايــة احلكومــة
الهولنديــة .قُــدم جــزء مــن املعلومــات فــي
االجتمــاع الســنوي للجمعيــة األمريكيــة للصحــة
العامــة ،بوســطن ماساشوســتس ،فــي عــام .2006
ــودُ أن نتوجــه بالشــكر إلــى البروفيســور
ونحــن ن َ َ
ثانــه -دام تــروجن  ،Thanh-Dam Truongالــذي أشــرف
علــى األطروحــة ،وإلــى احلكومــة الهولنديــة ،ومركز
نافروجنــو للبحــوث الصحيــة الــذي قــدم الدعــم
ـودُ أن نتوجــه بالشــكر إلــى
املالــي للدراســة .كمــا نَـ َ
مســؤولي جلنــة حقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة،
وضابــط وحــدة العنــف األســري ودعــم الضحايــا
املســؤول فــي املنطقــة الشــرقية العليــا ،وإلــى
رئيســة رابطــة غانــا لرفــاه املــرأة التــي منحتنــا
أيضــا اخلاتنــن وغيرهــم
املقابــات .ونحــن نشــكر ً
مــن أفــراد اجملتمــع احمللــي الذيــن شــاركوا عــن طيــب
خاطــر فــي الدراســة.
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