
 

  

  زنانی جنس يساز ناقص
  بشر الملل بیناز منظر موازین حقوق 

  2وحید بذّار 1،قاسم زمانیسید 

 09/11/1399: رش مقالهپذی  08/09/1399: دریافت مقاله

  چکیده
اغلب ریشه در  سازد، می توجهی به آنان وارد قابل که آسیب جسمیزنان  یجنس يساز ناقص

افراد  ،بشر الملل بیناز منظر حقوق  .کنند می فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت

در مغایرت با برخی  زمان هماین اقدام  ، اماي فرهنگی خود بپردازندرهامحقّ هستند تا به باو

تولید حق بر ، جنسیت براساسیی از تبعیض رهاحق بر ، حق بر سالمت از جملهبشري هاي  حق

 ،الملل بیندر حقوق رو  ؛ ازایناست رفتار ظالمانه و غیرانسانی، یی از شکنجهرهاو حق بر  مثل

دگی براي که حق پناهن شود می قلمداد انسانی غیرسازي جنسی زنان شکنجه یا رفتار  ناقص

مکلف  ها دولت ،ی مرتبطالملل بیندر اسناد  همچنین .قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است

تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش ، انگاري جرم از جملهبا انجام اقداماتی اند  شده

  .انجام دهند زنان یجنس يساز ناقصرا براي کاهش الزم تالش  ،افراد

  .پناهندگی، تبعیض، شکنجه، بشر الملل بینحقوق ، زنان یجنس يساز اقصن: واژگان کلیدي

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ع�مه طباطبایی تهران استاد .1

  )نویسنده مسئول( vahidbazzar@gmail.com/ دانشگاه ع�مه طباطبایی تهران، الملل بینحقوق  دکتري آموخته دانش .2
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  مقدمه
، که حتی پیش از پیدایش یهودیت) »ختنه«یا » ختنه زنان«از این پس ( 1»زنان یجنس يساز ناقص«

کشور  27، این موضوع ۀمرکز اولی .جهانی است اي پدیده، ه استنیز وجود داشت 2مسیحیت و اس�م
، کانادا، استرالیاي رهاکشوي آسیایی و در میان مهاجران به رهادر برخی کشواما هستند، یی افریقا

آخرین آمار سازمان بهداشت  براساس .ه استمشاهده شدنیز و اروپا  امریکاایا�ت متحده ، نیوزیلند
و اند  میلیون از دختران و زنان جهان مورد ختنه قرار گرفته 100- 140حدود ، 2012جهانی در سال 

این از  رهزار نف 500تنها  که زنان ساکن در اروپا 3شود می میلیون نفر به این تعداد اضافه 3/3سالیانه 
  5.ختنه زنان دارند در زمینۀ یتأمل قابل آمار رهابرخی کشو 4.اند خود اختصاص دادهه آمار را ب

قسمت خارجی ، آن ۀکند که در نتیج می ختنه زنان را اقدامی تعریف، سازمان بهداشت جهانی
 ی به آن واردیا صدمات شود می یا کلی و با اهداف غیرپزشکی برداشته جزئی به طورآلت تناسلی زنان 

که دو نوع نخستین به برداشتن بخشی از آلت  شود میبندي  چهار نوع تقسیمزنان به  ۀختن 6.شود می
دارد و نوع چهارم سایر اقدامات  به دنبالنوع سوم محدودسازي مدخل را ، شود می تناسلی مربوط

شده م یبخش تنظ سه وشتار حاضر درن .شود میرا شامل و سوزاندن کردن  بار از جمله سوراخ زیان
مورد توجه مقابله با آن  در زمینۀ ها دولتختنه زنان و تعهدات  یالملل بینت یممنوع، نخست :است

و  شود میبررسی بشر  الملل بیناز منظر حقوق  موضوع، مفصل به طوردر بخش دوم  .گیرد قرار می
  .واهد شدخ پرداختهها  تزاحم حق هو مسئلختنه زنان به موضوع  ،در بخش پایانی

                                                      
1. Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genitalia 

  ).1390( ی و همکارانبسام ؛)1393( یفقارطلب و جمالذوالبراي مطالعۀ روایات و نظرات فقهاي اس�می دربارۀ ختنه زنان ن.ك: . 2
3. Understanding and Addressing Violence against Women: Female Genital Mutilation 2012, 
available at http: /apps. who. int/iris/bitstream/10665177428/I/WHORHR_12.41_eng.pdf, p. 2. 

  ه است:نیز مورد تصریح قرار گرفتشد صادر  2012می سازمان ملل در خصوص ختنه زنان که در سال این آمار در قطعنامه مجمع عمو
G. A. Res. 67/146, U. N. Doc. A/RES/67/146 (Dec. 20, 2012), “Intensifying Global Efforts for the 
Elimination of Female Genital Mutilations”, Preamble, p. 2. 
4. Resolution on Combating Female Genital Mutilation in the EU, EUR. PARL. Doc. 2008/2071 
(INI), para. H (2009).  

 86از  شیانجام گرفت، ب ياندونز تیرجمعدر کشور پ 2003-2010هاي  که در سال یقاتیمثال، براساس تحق يبرا. 5
 .)Nnamuchi, 2014: 68( دهند دختران خود را ختنه کنند می حیها ترج درصد خانواده

6. Understanding and Addressing Violence against Women: Female Genital Mutilation 2012, 
available at http: /apps. who. int/iris/bitstream/10665177428/I/WHORHR_12. 41_eng. pdf.  
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  مقابله با آنبه  ها دولتو تعهد  یالملل بینممنوعیت ، ختنه زنان .1
از جمله د�یل  کنند؛ را براي توجیه اقدام خود بیان می د�یل متعددي، به ختنه زنان کنندگان مبادرت
 د�یل اجتماعی ؛)دختران تا زمان ازدواج 2»بکارت«براي حفظ  1میل جنسیکردن  کنترل یا کم( جنسی

و یا  ؛)رفع زشتی آلت تناسلی( شناختی زیبایید�یل  ؛)زنانگی مرحلۀورود پیش از موعد دختران به (
هاي  واکنش، ي جهان به دلیل تمایزهاي فرهنگیرهاکشو). 63: 1397، غ�می و مقدمی( د�یل مذهبی

ن کیفري یانقو، بریتانیا و سوئدمانند یی رهاکشو .اند ختنه زنان داشته مسئلهنسبت به متفاوتی 
قوانین ، دانمارك و ایتالیا، از جمله بلژیک رهاو برخی کشو اند کرده وضعمخصوصی براي این اقدام 

برخی  .)Sanz Mulas, 2015: 903( اند کردهاص�ح ، انگاري موضوع را براي جرم شان کیفري
براي خارجی  يرهاانتقال زنان از این کشور به کشوحتی  3امریکااز جمله ایا�ت متحده  رهاکشو

، دانمارك، از جمله بلژیک ها دولتبرخی  Quitter, 2014: 8(.4( اند کرده انگاري انجام ختنه را جرم
رسیدگی به  در زمینۀداخلی خود ي ها دادگاهي برا، انگاري ایتالیا و سوئد ع�وه بر جرم، ایرلند، آلمان

  .)Kool & Wahedi, 2015: 10-14( اند قائل شده 5»ص�حیت فراسرزمینی«، این جرم
این امر  يقصد جدي براي اجرا رهادر برخی کشو، ختنه زنان کنندۀ تصویب قوانین ممنوع رغم به

مانند یی افریقاي رهااز جمله کشو رهازنان در برخی کشو ۀختن انگاري جرم همچنین .وجود ندارد
تواند به نتایج  می 6،داراي چنین وضعیتی هستند درصد زنان 98مصر و سومالی که بیش از ، اتیوپی

 ،که مجرم هستندرا است که اقلیتی از افراد جامعه آن کارکرد حقوق کیفري زیرا  ؛عجیبی منجر شود
                                                      

زن از  یدرخواست جنسبا هدف کاهش ختنه زنان است،  جی) راBiigamy( »يچندهمسر«که  یدر جوامع. 1
 .)Rahman & Toubia, 2000: 5-6( تواند اقدام رایجی قلمداد شود همسرش می

2. Virginity 
3. 18 U. S. C. A. , para. 116 (2013).  

توان این مسئله را تحت سایر عناوین  انگاري ختنه زنان در حقوق داخلی کشورها می حتی در صورت عدم جرم. 4
توان این  انگاري نشده است، می با اینکه در حقوق ایران، ختنه زنان جرممثال براي مورد رسیدگی قرار داد.  مجرمانه

ن قسمت بدن زنان که یرتریپذ کیدر ختنه زنان، تحراقدام را ذیل برخی مقررات قانونی مورد توجه قرار داد. چون 
 شود ده مییشود، بر ) در زنان میOrgasmرگاسم (وو ا یجنس یختی) نام دارد و سبب برانگClitorisس (یروتیکل
)Namuchi, 2014: 86،( رفتن منفعت اعضاي  بین از«نازایی تحت عنوان  ۀرا به همراه ایجاد عارض پیامد توان این می

 قرار داد.  مجازاتمورد ) قلمداد کرده و 1392(مصوب  قانون مجازات اس�می ایران 565مشمول ماده » بدن
5. Extraterritoriality Jurisdiction 
6. UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the 
dynamics of change (July 2013), p. 9.  
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قانون بسیار  يااجر، شوند می اي عمل مجرمانهمرتکب ، افراد جامعه اکثرو هنگامی که  کندمجازات 
در رسانی  قدامات فرهنگی و اط�عا، یدر چنین جوامع .)Trueblood, 2000: 465( خواهد بوددشوار 
شدن  تري در کاهش و برچیدهکارآمدنحو ه تواند ب می جسمی و روحی ختنه در زنانهاي  آسیب زمینۀ

سنتی  به طوراست که فرهنگی  یزنان اقدام ۀدر جوامعی که ختن در واقع .باشد ثرؤم اقداماحتمالی این 
  .به مقابله با آن پرداخت تدریج بهات فرهنگی مثبت و با اقدامباید ، شده است می انجامقبل ها  از مدت

ي نهادها و وابسته به آنهاي  سازمان ملل و آژانستوسط ختنه زنان ، ع�وه بر قوانین ملی
را مبنایی براي  ۀ جهانیان این محکومیت گسترددان حقوقبرخی  .ممنوع اع�م شده است نیزاي  منطقه
 الملل بینممنوعیت ختنه زنان را جزء حقوق ، و در نتیجه دان دانسته 1»اعتقاد حقوقی«گیري  شکل
در حال  3»قاعده آمره«آن را و ممنوعیت اند  برخی دیگر از این هم فراتر رفته 2.نددان می عرفی
 دراي  بار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نخستین .)Lau, 2005: 507( کنند می تلقیگیري  شکل
 4،ها کلی در برخی قطعنامههاي  فارغ از اشاره .یت ختنه زنان سخن گفتاز ممنوعمی�دي  1999سال 

مشخص و در قالب دو قطعنامه مورد توجه  به طورختنه زنان را  مسئله 2012مجمع عمومی در سال 
کاهش ختنه «مشترکی با عنوان  ۀاع�می، تخصصی ملل متحد آژانسِده ، 2008فوریه  27در  .قرار داد

 در زمینۀسه قطعنامه ، 2012و  2009، 2001هاي  پارلمان اروپا در سال همچنین 5.دندکرصادر » زنان
، انجام شد زمینهاروپا در این  ۀاقدام مهمی که در منطق .کردممنوعیت و محکومیت ختنه زنان صادر 

شدن  تبدیلبه منظور آن را  2011و در سال  6کردصادر  2001بود که شوراي اروپا در سال اي  قطعنامه
معروف به ( کنوانسیوناین  .)Avalos, 2015: 631(آماده ساخت  ها دولت يبراي امضا یکنوانسیون به

  .شد ا�جرا �زم 2014در سال ) کنوانسیون استانبول

                                                      
1. Opinio Juris 

  : ن.كبودن این ممنوعیت  عرفی بارۀبیشتر در ۀبراي مطالع. 2
Quitter, Bridget. 2014, “Culture or Condemnation? The Status of Female Genital Mutilation in 
International Law,” SSRN Electronic Journal.  
3. Jus Cogens 
4. G. A. Res. 61/143, ¶ 3, 5, U. N. Doc. A/RES/61/143 (Jan. 30, 2007).  
5. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS, United Nations Development Programme, Economic Commission for 
Africa, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Population 
Fund, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Children’s 
Fund, United Nations Development Fund for Women and World Health Organization, Eliminating 
female genital mutilation: an interagency statement, WHO, 2008.  
6. Eur. Parl. Ass. , Female Genital Mutilation, 108th Sess. , Doc. No. 1247 (2001).  
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 بینی پیش ها دولتبراي  ختنه زنانرا در راستاي مقابله با هایی  و الزام های تعهدالملل بیناسناد و مراجع 
متداول هاي  سنت در زمینۀخواهد  می ها دولتمجمع عمومی سازمان ملل از  1990 سال ۀقطعنام .اند کرده

را ایجاد و  کننده قوانین و تدابیر ممنوع، گذار استتأثیرختنه زنان که بر س�مت زنان و دختران  از جمله
 ها تدولی را براي هاینیز تعهد شدصادر  2012دیگر مجمع عمومی که در سال  ۀدو قطعنام 1.ندکناجرا 
ي ها دولت تمامی 2،جهانی براي کاهش ختنه زنانهاي  نخست با عنوان افزایش ت�ش ۀقطعنام .شمرد برمی

ممنوعیت ختنه زنان تصویب  در زمینۀرا د تا در قلمرو سرزمینی خود قوانینی کن می عضو سازمان را ملزم
به تخصیص منابع  ها دولت الزامه بر این قطعنامه ع�و .چنین اقدامی پایان دهند 3»کیفرمانی بی«کنند و به 

به زنان مهاجر و اي  خواهد توجه ویژه میها  آن از، مالی �زم براي کاهش ختنه در میان زنان جوامع خود
در جهت  6»ت�ش مقتضی«در انجام  ها دولت 5»تعهد مثبت«دوم نیز از  ۀقطعنام 4.پناهنده داشته باشند

  7.گوید می ونت علیه زنان سخنتعقیب و مجازات مرتکبان خش، جلوگیري
 ،است 9»کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان« کنندۀ که نهاد اجرا 8»کمیته رفع تبعیض علیه زنان«

خواهد تدابیر مناسب و  می عضوي ها دولتاز  1990خود در سال  14در تفسیر عمومی شماره 
کند  می را ملزم ها تدولکمیته  همچنین 10.در پیش گیرندمقتضی را در جهت کاهش ختنه زنان 

 دهند ارائهخود به کمیته ي رهادوهاي  اط�عات مربوط به اقدامات علیه ختنه زنان را در گزارش
)Lewis, 2009: 208(.  افریقاپروتکل حقوق زنان )به منشور حقوق  2003که در سال  11)ماپوتو

                                                      
1. G. A. Res. 53/117, U. N. Doc. A/RES/53/117 (Feb. 1, 1999) at 3 (c).  
2. G. A. Res. 67/146, U. N. Doc. A/RES/67/146 (Dec. 20, 2012), “Intensifying Global Efforts for the 
Elimination of Female Genital Mutilations”. 
3. Impunity 
4. G. A. Res. 67/146, U. N. Doc. A/RES/67/146 (Dec. 20, 2012), “Intensifying Global Efforts for the 
Elimination of Female Genital Mutilations”, paras. 3, 7, 13-14.  

ن است که ختنه ینشانگر ا بینی شده است، پیش یالملل اي و بین ، منطقهین قطعنامه که در سطوح ملیر مذکور در ایتداب
 . جهان تأثیرگذار است ۀاي است که بر هم زنان مسئله

5. Positive Obligation 
6. Due Diligence 
7. G. A. Res. 67/144, U. N. Doc. A/RES/67/144 (Dec. 20, 2012), para. 11.  

د ی، باآن تعهد را نقض کنندد یآن نبا هاي رگاناا یاینکه خود دولت  بر  ن معناست که ع�وهیتعهد مثبت دولت به ا
 در پیش بگیرند. ختنه زنان و پیشگیري از ي این تعهداجرا ازت یحما و تیرا در جهت رعا يریتداب

8. Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
9. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
10. U. N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), CEDAW 
General Recommendation No. 14: Female Circumcision, 1990, A/45138.  
11. Maputo Protocol 
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ر قانونی و سایر ابزا ۀعضو باید کلیي ها دولت کند می تصریح، منضم شد افریقابشر و خلق 
نیز ) 2014( کنوانسیون استانبول 1.کاهش تمامی طرق ختنه زنان به کار گیرند در زمینۀرا  رهاابزا
آوردن جبران کافی براي  خواهد با افزایش آگاهی مردم نسبت به ختنه زنان و فراهم می ها دولتاز 

به ختنه را نیز در حقوق دادن  نیک زن به ت ۀهر عمل وادارکنند، ع�وه بر ختنه زنان، قربانیان آن
خواهد تا بپذیرند  می ها دولتپارلمان اروپا از  ۀگان سههاي  قطعنامه 2.کنند انگاري داخلی خود جرم

ی حقوق الملل بینشان مطابق معاهدات  که اتخاذ تدابیري علیه ختنه زنان براي رعایت تعهدات
از اقداماتی  هباید مجموعها  آن است و ضروري ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جملهبشري 
ي ها سازمانهمکاري با ، ي حقوقی کافیرهااستفاده از ابزا، افزایش آگاهی و آموزش جمله

نیازهاي این زنان در  راستاي رفعرا در  �زمدرگیر و اختصاص منابع مالی ي ها دولتغیردولتی و 
شده  زنان ختنه در زمینۀد حق پناهندگی را خواهن می ها دولتاین اسناد از ، به ع�وه 3.پیش گیرند

و  5»ردوماُ«قضیه ، 4»اَشلی آکازیبیاند  امیلی کولینز«دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه  .بپذیرند
ختنه زنان  ه بامقابل برايثر ؤحمایت کافی و م ارائهنسبت به  ها دولتبر تعهد  6»خايایزه بِ«قضیه 
انجمن اروپایی برابري «این تدابیر با آغاز به کار  Kool & Wahedi, 2015: 9(.7( استکرده  تأکید

  .شدتقویت  2010در سال  8»جنسیتی

                                                      
1. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa 2003, Art. 5.  
2. Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence 
(Istanbul Convention), arts. 11-17, 29, 38.  
3. Resolution on Ending Female Genital Mutilation, EUR. PARL. Doc. 2012/2684 (RSP) (2012); 
Resolution on Combating Female Genital Mutilation in the EU, EUR. PARL. Doc. 2008/2071 (INI) 
(2009); Resolution on Female Genital Mutilation, EUR. PARL. Doc. 2001/2035 (INI) (2001).  
4. Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, European Court of Human Rights, Application 
No. 23944/05, 8 March 2007.  
5. Omeredo v. Austria, European Court of Human Rights, Application no. 8969/10, 20 September 2011.  
6. Izevbekhai et al. V. Ireland, European Court of Human Rights, Application no. 43408/08, 17 May 2011.  

د عل« هیاست. در قضشده  فتهریکشورها پذ یبرخ ییقضا یۀشده در رو به زنان ختنه یپناهندگي لزوم اعطا. 7 ـ محم  هی
س مستمر تیآزار و اذ« يتئور يشده بر مبنا زنان ختنه يبرا ی، حق پناهندگ»گونزال« )Continuing Persecution (ای 

 Mohammed V. Gonzales, 400 F. 3d 785( ناسایی قـرار گرفـت.  مورد ش) Continuing Harm( »صدمه مستمر«
(9th Cir. 2005)(. کـه در صـورت بازگشـت بـه      یزنـان  يبـرا  یحق بر پناهنـدگ ، »نگایکاز ایفاز« هیدر قض همچنین

 Fauziya Kasinga, 21 I. & N. Dec. 357( .فتقرار گر ییمورد شناسارند، یگ کشورشان احتما�ً مورد ختنه قرار می
(United States Board of Immigration Appeals (B. I. A.) 1996)(.  در واقع، ع�وه بر لزوم اعطاي پناهندگی به

  ه است. قلمداد شد یپناهندگي اعطا يبرا ییمبنا نیزبودن  در معرض خطر ختنهشده،  زنان ختنه
8. European Institute for Gender Equality (EIGE) 
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  بشر الملل بینختنه زنان و حقوق  .2
 یاقدامعنوان  بهختنه زنان  کند می اع�م صراحت بهخود  2012سال  ۀمجمع عمومی سازمان ملل در قطعنام

بررسی  فصلکه در این  موضوعی 2.منفی بر حقوق بشر زنان دارد يثارآ، ناپذیر و برگشت 1»ناشدنی جبران«
 ؟منفی خواهد گذاشت تأثیربشري زنان هاي  از حق یک کدام ياین است که ختنه زنان بر اجرا شود می

زنان دیگر و با  به وسیله اغلبنیست و  سایر افرادیا  ها دولتختنه زنان اقدامی تحمیلی از سوي  ازآنجاکه
 با توجه به رضایت قبلیاین ادعا مطرح شود که  ممکن است، گیرد می د مفعول صورترضایت فر

افراد  بارۀدر تنها رضایت فرد تأثیربحث در پاسخ باید گفت  .استناد نیست قابل نقض حقوق بشر، مفعول
 در زمینۀ همچنین .محلی از اعراب نخواهد داشت ،و این مسئله در مورد دختران شود می رشید مطرح

خواهد بود و  3»کرامت انسانی«حتی در صورت رضایت فرد مفعول نیز این امر در تعارض با ، فراد رشیدا
  .زنان حکم کرد ختنۀبر ممنوعیت عنصر رضایت تأثیري  بیبه توان  می از این منظر

 است. بر ممنوعیت انجام آنشده  رضایت شخص ختنه بودنِتأثیر بی کنندۀتأییدنیز  ها دولت ۀروی
این اقدام  ۀکنند ي ممنوعرهانخستین کشواز که ) 1982( ممنوعیت ختنه زنان در زمینۀسوئد  قانون
و سازي  آماده، است و هرگونه ت�ش یاهمیت بی امر کند رضایت قربانی می اع�م صراحت به ،است

 زمینۀدر استرالیا و قبرس نیز قوانین مشابهی ي ها دولت .شود میانگاشته جرم ، توافق بر انجام ختنه
 رضایت قربانی تنها، ولی در قانون اسپانیا، رضایت بر وقوع جرم ختنه زنان دارند بودنِتأثیر بی
برخی  ازآنجاکه همچنین .)Kool & Wahedi, 2015: 10-12( تواند از میزان مجازات حبس بکاهد می
ایت مفعول رض، ختنه زنان از جمله ممنوعیت شکنجه ماهیت آمره دارند موردشده در  نقضهاي  حق
  .اشتعمل نخواهد دبودن  ر متخلفانهب يتأثیر

  4»حق بر سالمت«ختنه زنان و  .2- 1
نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب بهداشتی و ها  انسان تمامیحق ، اع�میه جهانی حقوق بشر

 )،1966( فرهنگی، اجتماعی، مطابق میثاق حقوق اقتصادي 5.رفاهی در زندگی را به رسمیت شناخته است

                                                      
1. Irreparable 
2. G. A. Res. 67/146, U. N. Doc. A/RES/67/146 (Dec. 20, 2012), “Intensifying Global Efforts for the 
Elimination of Female Genital Mutilations”, Preamble, p. 2.  
3. Human Dignity 
4. Right to Health 
5. Universal Declaration of Human Rights 1948, art. 25.  
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دسترس بهداشت جسمی و  قابل با�ترین استاندارد«از مندي  باید حق هر فرد نسبت به بهره ها دولت
مشخص  به طوراین حق را )، 1979( کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان 2.را به رسمیت بشناسند 1»روانی

ع�وه بر حق ، )2003( یی حقوق زنانافریقاپروتکل منشور و  3است براي زنان به رسمیت شناخته
  5.مورد توجه قرار داده است صراحت بهو جنسی را نیز  4»بهداشت زایشی«ارتقا و رعایت ، بهداشت زنان

 استریل انجام ي غیررهافاقد دانش پزشکی و با ابزا افراد تجربیِ به وسیلهختنه زنان که اغلب 
، تکرر ادرار، ربتدرد هنگام مقا، عفونت از جمله عوارض و پیامدهاییمنجر به ، گیرد می

و نازایی در  هپاتیت احتمال ابت� به، عفونت دوران بارداري، قاعدگی دردناك، مداومهاي  خونریزي
ختنه زنان است مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شده  ۀدر قطعنام). 1: 1393، سیمبر( شود می زنان
تواند  می دارد و جنسی و باروري آنان، جدي بر س�مت جسمی يرهاخطمضر است که  یاقدام

ع�وه بر ایجاد پیامدهاي مضر در دوران بارداري و هنگام زایمان و پیامدهاي مرگبار براي مادر و 
مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت  6.را افزایش دهد H.I.Vویروس در مقابل پذیري  آسیب، نوزاد

 .گذارد می بهداشت زنان و بر س�مت یبلندمدتو  مدت کوتاهآثار منفی  ختنه زنان، 2008در سال 
و  ،مدت کوتاهاز آثار  ،مشکل دفع ادرار و مرگ و خونریزي شدید، شوك، مواردي از جمله درد شدید

سیستم  ۀکنند ضعیفهاي  کاهش لذت جنسی و بیماري، آثار روانی، ایجاد خطر براي نوزاد، نازایی
اقدامی که چنین تردید  بی .)Nedzi, 2010: 82( است این اقدام بلندمدتایمنی بدن از پیامدهاي 

  .حق بر س�مت را نقض خواهد کرد، نتایجی را به دنبال دارد

  7»یی از شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانیرهاحق بر «ختنه زنان و  .2- 2
ختنه را یکی از اشکال خشونت علیه صراحت  به 8،اع�میه کاهش خشونت علیه زنان) الف( 2ماده 

مشخص مربوط به  به طورکمیته حقوق بشر در برخی م�حظات خود که  .کند می زنان معرفی
                                                      
1. The highest Attainable Standard of Physical and Mental Health 
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Dec. 16, 1966, 993 U. N. T. S. 3, 
art. 12.  
3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), art. 12.  
4. Reproductive Health 
5. Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa 
2003, Art. 14.  
6. G. A. Res. 67/146, U. N. Doc. A/RES/67/146 (Dec. 20, 2012), “Intensifying Global Efforts for the 
Elimination of Female Genital Mutilations”, Preamble, p. 2.  
7. Right to Freedom from Torture and Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment 
8. GA/RES/48/104, 23 February 1994, Declaration on the Elimination of Violence against Women.  
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غیرانسانی ، ظالمانه يختنه زنان رفتارکرد اع�م  صراحت به، موضوع دولت سودان و دولت یمن بود
کمیته حقوق افراد داراي معلولیت در  1.گیرد می و ترذیلی است و ممنوعیت عام شکنجه را نادیده

 2.استکرده غیرانسانی و ترذیلی تلقی ، ي ظالمانهرهاتنه زنان را یکی از رفتاخ، 3تفسیر کلی شماره 
است که کرده کی از اشکال شکنجه تلقی ی منزلۀه ختنه زنان را بصراحت  به 3،کمیته منع شکنجه

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه  .باید ت�ش مقتضی براي مقابله با آن انجام دهند ها دولت
 کند می در قضیه مزبور دیوان اع�م .اظهارنظر کرده است بارهدر این  4»اَشلی آکازیبیاند  لینزامیلی کو«

 3مشمول بدرفتاري مندرج در ماده ، شده که زنان ختنه وجود ندارد زمینههیچ تردیدي در این 
نه زنان تلقی خت، حال بااین ؛خواهند بود 5»ممنوعیت شکنجه« در زمینۀکنوانسیون اروپایی حقوق بشر 

، آن براساسکه است ) 1984( در کنوانسیون منع شکنجهآن شکنجه برخ�ف تعریف سنتی  عنوان به
، تعریف سنتی شکنجه البته 6.اط�عات باشدگرفتن  باید از سوي مقامات رسمی و با هدف شکنجه

  7.ی دگرگون شده بودالملل بیندیوان کیفري  ۀپیش از این در اساسنام

  8»جنسیت براساسیی از تبعیض رهاحق بر «ختنه زنان و  .2- 3
، فرض پیش به طور، دهد می انحصاري زنان را هدف قرار به طوراقدامی که  عنوان بهختنه زنان 

در جهت تنزل جایگاه زنان نسبت  یبرخی ختنه زنان را ت�ش .دنک می ایجاد جنسیت براساستبعیضی 
 وانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانبراساس کن .)Idowu, 2008: 119(دانند  میبه مردان 

اص�ح الگوهاي رفتاري فرهنگی و اجتماعی با  در زمینۀ را یباید اقدامات مناسب ها دولت)، 1979(
 9کنندجنسیت اتخاذ  براساسرویکرد حقیرشمردن بر  مبتنیبردن صدمات ناشی از رسوم  بین هدف از

اهش تبعیض علیه زنان و اص�ح الگوهاي در جهت کرا ي مناسب رهاابزا، و بدون فوت وقت
                                                      
1. Concluding Observations on Sudan, (1997) UN Doc CCPR/C/76 ADD; Concluding Observation 
on Yemen (2002) UN Doc CCPR/CO/75/YEM.  
2. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/GC/3, 2 September 2016, para. 32.  
3. Committee Against Torture, General Comment on the Implementation of Article 2 by States Parties 
UN Doc. CAT/C/GC/2 (2007), para. 18.  
4. Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, European Court of Human Rights, Application no. 
23944/05, 8 March 2007.  
5. Prohibition of Torture 
6. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
1984, art. 1 (1).  
7. Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art 7 (2) (e).  
8. Right to Freedom from Discrimination based on Sex 
9. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), art. 5 (a).  
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منشور  همچنین 1.به کار گیرند ،هاست برتري یکی از جنسیتبر  مبتنیفرهنگی و اجتماعی که  ،رفتاري
باید رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و  ها دولتدارد  ابراز می) 3( 18یی حقوق بشر در ماده افریقا

 انهتأسفم .را تضمین کنند ـ یالملل بینهاي  اع�میه وها  مندرج در کنوانسیونـ رعایت حقوق زنان 
، دهد می پوشش اي گسترده به نحوتبعیض علیه زنان که حقوق زنان را کلیه اشکال کنوانسیون رفع 

در تفسیر  2کمیته رفع تبعیض علیه زنان، حال ؛ بااینکند نمی ممنوع صراحت بهخشونت علیه زنان را 
برد و  می زنان در مقابل مردان نامکردن  یکی از مصادیق کوچک عنوان بهاز ختنه زنان ، 19کلی شماره 

و اجراي حقوق مندي  محرومیت از بهره ،بر تمامیت روحی و جسمانی زنانرا پیامد چنین اقدامی 
خشونت علیه زنان را به طور خاص یکی از ، به ع�وه 3دارد. می اساسی اع�مهاي  بشر و آزادي

  4انگارد. میان اشکال تبعیض نسبت به زن

  7»حق بر تمامیت جسمی و روانی«و  6»حق تولید مثل«و  5»حق حیات«ختنه زنان و  .2- 4
عفونت یا مسائل ، ممکن است به سبب خونریزي شدید تعداد بسیار اندکی از زناناینکه  با توجه به

حیات را نقض  مستقیم حق به طوراغلب این اقدام ، جان خود را از دست بدهندختنه  به واسطۀمشابه 
که مشک�ت را  ادعا این توان نمی همچنین .شود مین ضرورتاً منجر به فوت ختنه ، چراکهنخواهد کرد

با توجه ، حال ؛ بااینتفپذیر آسانی بهد کن می نقضرا حق حیات ، ختنه زنان به واسطۀمربوط به نازایی 
 آنان نقض تولید مثلحق  گفتن توا می، شود می شده ایجاد به مشک�ت نازایی که براي زنان ختنه

قصد «نژادي یا مذهبی و با ، قومی، ملی »اقلیت«یک گروه  در زمینۀاگر ختنه زنان ، به ع�وه .شود می
حق  در زمینۀ .دکر قلمداد 1»زدایی نسل«جرم مصداق توان آن را  می، آن گروه صورت پذیرد 8»کردن نابود

                                                      
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Dec. 18, 1979, 
1249 U. N. T. S. 13, arts. 2, 5.  

از  یناش یالدول  نیب هاي تواند به اخت�ف ه زنان مییض علیون رفع تبعیکنوانس 29ته که براساس ماده ین کمیا. 2
 است ـ ا�جرا شده �زم 2000که در سال ـ ون یمنضم به کنوانس ياریکند، براساس پروتکل اخت یدگیون رسیکنوانس
  .)Woods & Lewis, 2005: 239ز ص�حیت یافته است (یها ن ه دولتیت افراد علیبه شکا یدگیبر رس

3. U. N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), CEDAW 
General Recommendation No. 19: Violence Against Women, para. 11.  
4. U. N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), CEDAW 
General Recommendation No. 19: Violence Against Women, para. 1.  
5. Right to Life 
6. Right to Reproduction 
7. Right to Physical and Mental Integrity 
8. Intent to Destroy 
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و روانی فرد بدون  یبر تمامیت جسمان هواردهاي  آسیباگر باید گفت  یو روان یت جسمیبر تمام
در افراد کم  دستدر ختنه زنان که  ، امابدون تردید حق بشري او نقض شده است، دشواو واقع  ۀاجاز

و  یت جسمینقض حق بر تمامبه توان  نمی، گیرد می مفعول انجام یا رضایت بزرگسال با درخواست
ن در پس از بررسی وضعیت کشور گاب ،وق افراد داراي معلولیتکمیته حق، حال ؛ باایندکر استناد یروان

کند و آن را ناقض حق بر  می خود به وضعیت ختنه زنان در این کشور اشاره 2015گزارش سال 
این ، کمیته مزبور 3کند. می قلمداد 2تمامیت جسمانی مندرج در کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت

  4.کند می ه دولت کنیا نیز تکراررویکرد را در گزارش مربوط ب

  ختنه دختران و نقض حقوق کودك .2- 5
وارده هاي  جوامع آینده را شکل خواهد داد و آسیب، فردي و مشارکت اجتماعی کودکان يارتقا

 همچنین .کندبراي جوامع آینده ایجاد  را توجهی قابل اجتماعیهاي  تواند آسیب میها  آن به
به حمایت  شدت به، یک جامعه انسانی يپذیرترین اعضا آسیب عنوان هبدختران ویژه  بهکودکان و 
و  شود می سالگی انجام سالگی یا ده تا یازده در سنین پنج تا ششمعمو�ً فعل ختنه  .نیاز دارند

به این سبب که ختنه اغلب  .)Nedzi, 2010: 80( شود می مشاهده ندرت بهاین اقدام در زنان بالغ 
از سوي دولت ها  حمایت ارائه، شود می شخصی انجامهاي  ختران و در خانهبا موافقت والدین د
 قرار الملل بینغالباً خارج از قلمرو حقوق ، روابط میان افراد همچنین .بسیار دشوار است

ایتالیا که  از جمله ها دولتتا در قوانین داخلی برخی  است همین د�یل موجب شده .گیرند می
شده یکی از عوامل تشدید مجازات  فرد ختنهبودن  کودك، است ختنه زنان جرم تلقی شده

  .)Kool & Wahedi, 2015: 12( محسوب شود
، شده گفتههاي  ع�وه بر نقض حق، زیر سن قانونی باشد يدختر، شده هنگامی که فرد ختنه

عضو ي ها دولت)، 1989( کنوانسیون حقوق کودك براساس .شود می دیگري نیز نقضهاي  حق
جسمی و روانی حمایت  ۀخشونت و سوءاستفاد، اشکال بدرفتاري ۀاز کودکان در مقابل کلی متعهدند

تعهد ها  آن همچنین 5.حتی هنگامی که تحت مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی خود هستند ؛کنند

                                                                                                                                       
1. Genocide 
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, art. 17.  
3. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/GAB/CO/1, 2 October 2015, para. 40.  
4. Committee on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD/C/KEN/CO/1, 30 September 2015, para. 33.  
5. Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 1577 U. N. T. S. 3, art. 19 (1).  
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کمیته حقوق کودك در تفسیر کلی  1.بار بر س�مت کودکان را از میان بردارند زیانهاي  دارند سنت
ختنه زنان را  2،اشکال خشونت ۀیی از کلیرهاحق کودك نسبت به  در زمینۀخود  2011ال س
 & Van Den Brink( کند می بار نسبت به س�مت دختران توصیف زیان یاقدام صراحت به

Tigchelaar, 2012: 431(.  حقوق و رفاه کودکان در زمینۀ افریقامنشور )کند  می تصریح) 1990
بار بر  فرهنگی و اجتماعی زیانهاي  سنتکردن  توانند در جهت متوقف مینچه باید هر آ ها دولت

  3.موقعیت و رفاه کودکان انجام دهند

  ها تزاحم حق مسئلهختنه زنان و  .3
 ختنه را حق زنانبرخی ، شدختنه زنان مطرح  در زمینۀکه  بشريهاي  مضرات و نقض حق رغم به
رویکردي ، شود می از حقوق بشر خوانده استفاده سوءآنچه معتقد است  کوباه، مثالراي ب .دانند می

 5»تنوع فرهنگی« 4کند.یی تحمیل افریقااست که لیبرالیسم غربی قصد دارد بر سبک زندگی متداول 
تا جایی که حتی این مفهوم از سوي سازمان یونسکو  ؛است الملل بیندر حقوق  شده مفهومی پذیرفته

بحث ، با پدیده ختنه زنان ها دولت ۀمقابلدر  رو ازاین 7؛ده استش قلمداد 6»میراث مشترك بشریت«
ریشه در ، پذیریم ختنه زنان می هنگامی که، در واقع .شود می مطرح 8»ها تزاحم حق«تعارض یا 

مذهبی و فرهنگی و هاي  باید میان رعایت آزادي، ي فرهنگی داردردهاي مذهبی و رویکرهاباو
 .ی را برگزینیمیک، رعایت سایر حقوق بشر افراد

صراحت  بهاینکه  پس از 9،اع�میه کاهش خشونت علیه زنان) الف( 2ماده ، در پاسخ به این مسئله
                                                      
1. Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 1577 U. N. T. S. 3, art. 24 (3).  
2. Committee on the Rights of the Child, General Comment on the Right of the Child to Freedom 
from all Forms of Violence, UN Doc. CRC/C/GC/13 (2011), para. 29.  
3. The African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990, art. 21.  
4. Josiah A. M. Cobbah, African Values and the Hmnan Rights Debate 9 HUM. RTS. Q. 326 (1987).  

) Cultural Relativityگرایی فرهنگی ( ) متمایز از نسبیتCultural Diversity( باید توجه داشت که تنوع فرهنگی. 5
) حقوق بشر را در معرض Universalityشمولی ( گرایی فرهنگی، تنوع فرهنگی لزوماً جهان خ�ف نسبیتاست. بر

که تنوع فرهنگی  ال ببرند و درحالیؤگرایان قصد دارند التزام به حقوق بشر را زیر س دهد، اما نسبیت تهدید قرار نمی
  . قی شودارزش تل تواند یک ضد گرایی فرهنگی حتی می یک ارزش است، نسبیت

6. The Common Heritage of Humanity 
7. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, Resolution adopted on the report of 
Commission IV at the 20th plenary meeting, 2 November 2001, art. 1.  
8. Conflict of Rights 
9. GA/RES/48/104, 23 February 1994, Declaration on the Elimination of Violence against Women, 
art. 1.  
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نباید به منظور  ها دولتکند  می اع�م، انگارد میختنه زنان را یکی از اشکال خشونت علیه زنان 
فرهنگی و سنتی ، سائل مذهبیبه م ،به خشونت علیه زناندادن  پایان در زمینۀاجتناب از تعهدات خود 

در  .ح قرار گرفته استیز مورد تصرین رهاکشو یبرخ ین داخلیدر قوان ین استد�ل حتیا 1.ندکناستناد 
پذیرفته نشده نسبت به ختنه زنان  یفرهنگ يو ادعاهاها  زهیانگ)، 2012( رلندیا يفریقانون عدالت ک

حق افراد «با اعمال ، براي مقابله با ختنه زنان ها دولتاقدامات ). Kool & Wahedi, 2015: 12( است
، مرتبط با خانوادههاي  دولت در تصمیم ۀافراد مصون از مداخل، آن براساسکه  2»بر زندگی شخصی

بشري باید هاي  تزاحم حق در زمینۀ .گیرد می در تعارض قرار، پرورش فرزند و جنسیت خواهند بود
 یمراتب سلسلهچ یه، يبشرهاي  حق 4»ناپذیري کیتفک«و  3»متقابل یوابستگ«بر  تأکیدل یگفت به دل

و در موارد تزاحم میان ) Kogi, 2001: 917( ت شناخته نشده استیبه رسم يبشرهاي  ان حقیم
قاعده قانون ( آورد می به عمل فردکه بیشترین حمایت را از دارد  برتريتعهدي ، بشريهاي  حق

بدون تردید حق آزادي انجام  ختنه زنان مسئلهدر  ).1035- 1036: 1395، و بذّار یماف() تر مطلوب
انجام ختنه در زنان  به واسطۀبشري متعددي که هاي  ي مذهبی و فرهنگی به سبب نقض حقرهاباو

ي رهانقض هنجا، اگر خ�ف این را بپذیریم، به ع�وه .شود می تعلیق، نادیده گرفته خواهد شد
  .دشوخاص توجیه هاي  به فرهنگ آسانی و با توسل تواند به می حقوق بشري

  گیري نتیجه
هاي  حق، که عوارض و آثار مخربی بر جسم و روان زنان دارد) ختنه( سازي جنسی زنان ناقص

 تولید مثلحق بر ، جنسیت براساسیی از تبعیض رهاحق بر ، حق بر س�مت از جملهبشري متعددي 
افرادي که به این کار  حال ؛ بااینگیرد می دهي غیرانسانی را نادیرهایی از شکنجه و رفتارهاو حق بر 
، یالملل بین ۀدر جامع .گویند می ي فرهنگی خود سخنرهااز حق بشر بر انجام باو، کنند می مبادرت

این  .ی حقوق بشر مواجه شده استالملل بیناز سوي مراجع ویژه  بهه با ممنوعیت گستردختنه زنان 
، انگاري جرم از جمله ها دولترا براي رخی تعهدات ممنوعیت تا بدان جا پیش رفته است که ب

بینی کرده  به منظور کاهش این پدیده پیش تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد
                                                      
1. GA/RES/48/104, 23 February 1994, Declaration on the Elimination of Violence against Women, art. 4.  
2. Right to Privacy 
3. Interdependence 
4. Indivisibility 
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شکنجه یا رفتار غیرانسانی سبب شده است تا در حقوق  عنوان بهتلقی ختنه زنان  همچنین .است
  .ه رسمیت شناخته شودحق پناهندگی براي قربانیان آن ب، الملل بین

ختنه زنان نیز ، نزدیک ۀدر آیندرسد  می ی به نظرالملل بینشدید جامعه هاي  با توجه به واکنش
 2»فوت بایندینگ«و سنت  1»سوزاندن زنان بیوه«سنت  از جملهبار  فرهنگی زیانهاي  برخی سنتمانند 

ست فراموشی سپرده به د، شد می انجام چینقدیم به ترتیب در هند و هاي  که در زمان 2»بایندینگ
 یالملل بینهمکاري حداکثري بازیگران نیازمند  ختنه زنان در زمینۀ رسیدن به چنین وضعیتی .شود
با اقدام چند مرجع ، جهانیتقریباً  ۀپدیدتوان انتظار داشت این  نمی است و بلندمدتفرایندي طی 
 ۀتواند نتیج می حتی مدت کوتاهمات زور و اقدابر  مبتنیتدابیر  .ی یا چند دولت از بین برودالملل بین

یک ماما در سودان به دلیل انجام ، 1946هنگامی که در سال ، مثال رايب .منفی به دنبال داشته باشد
باید تدابیر  همچنین .او را آزاد کردند شهروندان با حمله به زندان، به زندان افتاد يدختر ۀختن

ي شمالی که امریکاي اروپایی و رهادر کشو، مثالي راب .متمایزي را در مناطق مختلف به کار گرفت
یی که رهادر کشو اما، و تعقیب قضایی را مدنظر قرار داد انگاري توان جرم می، این پدیده نادر است

  .کرداستفاده بار  زیان ابزار فرهنگی براي مقابله با این اقدامباید از  ،است رایجی امرختنه زنان 
در جامعۀ ها  آن قربانی و حمایت از عنوان بهاند  قرار گرفته تلقی زنانی که در معرض ختنه

در معرض  ترس ناشی از احتمالِ 2009در سال تا جایی که  ه استافزایش یافت تدریج به ،یالملل بین
این اقدام  4.قرار گرفت 3»کمیسیونر عالی ملل متحد براي امور پناهندگان« ۀمورد اشار ،گرفتن ختنه قرار

شده در  زنان ختنه 5»عدم بازگرداندن«وضعیت پناهندگی و  ياعطا در زمینۀجود مو ۀدر پی روی
انجام ، مورد ختنه قرار گرفتندها  آن یی که دررهابه کشو ي شمالیامریکاي اروپاي غربی و رهاکشو
شکلی از خشونت ، کند می شدید جسمی و روانی بر زنان وارد ۀختنه که صدم، بر این اساس .شد

  6.دشوداده پناهندگی ختنه قربانی  زنانبه مقرر شد و  قلمدادشکنجه  انعنو بهو جنسی 

                                                      
1. Widow Burning 

گرفت، انگشتان پاي زنان را  ) که در چین انجام میFoot Bindingساس سنت قدیمی فوت بایندینگ (برا. 2
 دار به نظر برسد.  چسباندند تا پاي زنان شبیه پاي حیوانات سم شکستند و به کف پا می می

3. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
4. www.unhcr.org/refworld/docid/4a0c28492.html.  
5. Non-Refoulement 
6. www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html.  
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ویژه  بهداشته باشند و  ختنه زنان ۀمقابله با پدیدتوانند نقش مهمی در  ها می جوامع مدنی و رسانه
آثار و صدمات جسمی و روانی این پدیده در جهت کاهش آن  در زمینۀعمومی رسانی  با اط�ع
توان امیدوار  می، کند می بشري متعددي را نقضهاي  حق ختنه زنان ازآنجاکه، وهبه ع� .کنندت�ش 

 .روز کاهش یابد به ی حقوق بشر روزالملل بیناز طریق عملکرد مراجع بار  زیان ۀپدیدبود اقدام به این 
کمیته منع شکنجه و دیوان اروپایی حقوق بشر این اقدام را شکنجه ، کمیته حقوق بشر مثالراي ب
خواهد تدابیري را که در جهت مقابله  می ها دولتیا کمیته رفع تبعیض علیه زنان از  اند کردهمداد قل

کمیته حقوق کودك  .کنندخود به کمیته مزبور اع�م ي رهادر گزارش دو ،اند کردهبا ختنه زنان اتخاذ 
 و آن اند برگزیده نسبت به ختنه زنانو کمیته حقوق افراد داراي معلولیت نیز در راستاي موضعی که 

مقابله با این در توجهی  قابل هاي ت�شتوانند  می، اند دانستهرا محکوم و رفتاري ترذیلی و حقیرکننده 
  .پدیده داشته باشند
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