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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/481(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[

  

العامليــة مــن أجــل القضــاء علــى تشــويه األعضــاء    تكثيــف اجلهــود  - ٦٩/١٥٠
  التناسلية لإلناث

  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــري   ــا  إذ تشــــ ــؤرخ  ٥٣/١١٧إىل قراراــــ ــانون األول/ ٩املــــ ــمرب كــــ  ١٩٩٨ديســــ
ــؤرخ  ٥٦/١٢٨ و ــمرب   ١٩املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٧/١٤٦ و ٢٠٠١كـ ــانون  ٢٠املـ كـ

، وإىل قـرارات  ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ١٨املؤرخ  ٦٨/١٤٦ و ٢٠١٢األول/ديسمرب 
٢٠٠٧آذار/مــارس  ٩املــؤرخ  ٥١/٢جلنــة وضــع املــرأة   

آذار/مــارس  ٧املــؤرخ  ٥٢/٢ و )١(
٢٠٠٨
٢٠١٠ر/مارس آذا ١٢املؤرخ  ٥٤/٧ و )٢(

 ٢٧/٢٢وقرار جملـس حقـوق اإلنسـان     )٣(
٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ 

ــرأة ذات الصــلة     ،)٤( ــة وضــع امل ــع اســتنتاجات جلن وإىل مجي
  املتفق عليها،

)٥(أن اتفاقية حقوق الطفـل  وإذ تؤكد من جديد  
 واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال      

 

_______________ 

، (E/2007/27) ٧، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٧الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، انظــــر  )١(
  األول، الفرع دال.  الفصل

  ، الفصل األول، الفرع دال.(E/2008/27) ٧، امللحق رقم ٢٠٠٨املرجع نفسه،   )٢(

  دال. )، الفصـل األول، الفرعCorr.1و  E/2010/27والتصويب ( ٧، امللحق رقم ٢٠١٠املرجع نفسه،   )٣(

ــة ا  انظــر:  )٤( ــة للجمعي ــائق الرمسي ــدورة التاســعة والســتون،   الوث ــة، ال ــم  لعام ــف ٥٣امللحــق رق والتصــويب  أل
)A/69/53/Add.1  وCorr.1.الفصل الرابع، الفرع ألف ،(  

)٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
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تشـكل مسـامهة مهمـة يف اإلطـار القـانوين       )٧(نيوبروتوكوليهمـا االختيـاري   )٦(التمييز ضد املـرأة 
  والفتيات، الواجبة للنساءحلماية وتعزيز حقوق اإلنسان 

ونتـــائج الـــدورة  )٩(ومنـــهاج عمـــل بـــيجني )٨(إعـــالن وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد أيضـــا   
: املسـاواة بـني اجلنسـني    ٢٠٠٠املرأة عام ”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة 

ــة والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين  والت “نمي
ــدويل للســكان    )١٠( ــامج عمــل املــؤمتر ال وبرن

وعمليـات االسـتعراض    )١٢(وبرنامج عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة       )١١(والتنمية
ــرور     ــد م ــا بع ــت هل ــيت أجري ــم املتحــدة    ١٥ و ســنوات ١٠ و ســنوات ٥ال ســنة وإعــالن األم

٢٠٠٥املعلنة بشأن املرأة والفتـاة يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام      وااللتزامات  )١٣(لأللفية
الـيت   )١٤(

ــرار اجلمعيــة     ــدها يف ق ــد تأكي ــؤرخ  ٦٥/١أعي ــبتمرب  ٢٢امل ــون  ٢٠١٠أيلول/س الوفــاء ”املعن
  ،“بالوعد: متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

لحــق بامليثــاق األفريقــي إىل الربوتوكــول املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا امل  وإذ تشــري  
ويتضــمن، يف  ٢٠٠٣متوز/يوليــه  ١١حلقــوق اإلنســان والشــعوب الــذي اعتمــد يف مــابوتو يف  

مجلة أمور، تعهدات والتزامات بشـأن وضـع حـد لتشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ويشـكل         
  عالمة فارقة يف نبذ ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ووضع حد هلا،

لـدعم   ٢٠١١متوز/يوليـه   ١إىل قرار االحتاد األفريقي املتخـذ يف مـاالبو يف    أيضا وإذ تشري  
  لإلناث،  اختاذ اجلمعية العامة يف دورا السادسة والستني قرارا حيظر تشويه األعضاء التناسلية

_______________ 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ الداملرجع نفسه،   )٦(

 ,United Nations؛ و، املرفـق ٦٦/١٣٨؛ والقرار ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و  ٢١٧١املرجع نفسه، الدان  )٧(

Treaty Series, vol. 2131, No. 20378.  

 ،(منشـورات األمـم املتحـدة    ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤بيجني، تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة،  )٨(
  ، املرفق األول.١)، الفصل األول، القرار A.96 IV.13املبيع  رقم

  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٩(

  ، املرفق.٢٣/٣-دإ القرار، املرفق، و٢٣/٢-دإ القرار  )١٠(

(منشورات األمم املتحـدة،   ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،  )١١(
  ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.95.XIII.18املبيع  رقم

(منشـورات األمـم    ١٩٩٥آذار/مـارس   ١٢-٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،  )١٢(
  الثاين.، املرفق ١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

  .٥٥/٢ القرار  )١٣(

  .٦٠/١ القرارانظر   )١٤(
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إىل توصــية جلنــة وضــع املــرأة يف دورــا السادســة واخلمســني بــأن    وإذ تشــري كــذلك  
دي واالجتمــاعي اجلمعيــة العامــة باختــاذ مقــرر تنظــر مبوجبــه يف مســألة  يوصــي الــس االقتصــا

ــاث، يف دورــا الســابعة والســتني، يف إطــار       ــد الوضــع حــد لتشــويه األعضــاء التناســلية لإلن بن
“النهوض باملرأة”املعنون 

)١٥(،  

عكسـه   ميكـن تداركـه أو   ال بأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يشكل إيـذاء  وإذ تقر  

ــه  ــؤثر ســلبا يف حقــوق اإلنســان   وبأن ــة للنســاء ي ــات ويطــال  الواجب ــا والفتي ــني  م ــون ١٠٠ب  ملي

ماليــني فتــاة  ٣بـــ  مليــون امــرأة وفتــاة يف مجيــع أحنــاء العــامل، يضــاف إلــيهن عــدد يقــدر  ١٤٠ و

  يتعرضن كل سنة خلطر اخلضوع هلذه املمارسة يف مجيع أحناء العامل،

 ناسلية لإلناث ممارسة ضارة تشكل خطـرا أن تشويه األعضاء الت وإذ تؤكد من جديد  
يهدد صحة النساء والفتيات، مبا يف ذلك صحتهن النفسية واجلنسية واإلجنابية، ممـا قـد    جسيما

جيعلــهن أكثــر عرضــة لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية، وقــد تــؤثر ســلبا يف األمهــات     
 ميكـن أن يـتم   ال ذه املمارسة الضارةواملواليد قبل الوالدة وأثناءها وقد دد حيام، وأن نبذ ه

إال من خالل عملية شاملة يشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة يف اتمع مـن القطـاعني العـام    
  واخلاص، فتيانا وفتيات، ونساء ورجاال،

من وجود دالئل علـى ازديـاد حـاالت تشـويه األعضـاء التناسـلية        وإذ يساورها القلق  
ال الطيب يف مجيع املناطق اليت متارس فيها تلك العمليات،لإلناث على يد عاملني يف ا  

بأن املواقف وأمناط السـلوك التمييزيـة السـلبية تـؤثر تـأثريا مباشـرا يف وضـع         وإذ تسلم  
النساء والفتيات ومعاملتهن، وبأن هذه املواقف النمطيـة السـلبية تعـوق تنفيـذ األطـر التشـريعية       

  اجلنسني وحتظر التمييز على أساس نوع اجلنس،واملعيارية اليت تضمن املساواة بني 

احتـدوا مـن أجـل إـاء العنـف      ”بـأن محلـة األمـني العـام حتـت شـعار        وإذ تسـلم أيضـا    
وقاعدة البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة سامهتا يف القضاء علـى تشـويه األعضـاء    “ املرأة ضد

  التناسلية لإلناث،

ة األمـم املتحـدة لوضـع حـد لتشـويه األعضـاء       بـاجلهود الـيت تبـذهلا منظومـ     وإذ ترحب  
يف  )١٦(كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة  ١٠التناســلية لإلنــاث، وخصوصــا االلتــزام الــذي أعلنتــه  

_______________ 

 E/2012/27والتصـويب (  ٧، امللحق رقـم  ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )١٥(
  .)، الفصل األول، الفرع ألفCorr.1و 

برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  نســان ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإل )١٦(
(اإليـدز) وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا          املناعة املكتسـب  البشرية/متالزمة نقص

تحـدة لشـؤون   ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمـم امل 
  الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة الصحة العاملية.
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املتعلــق بوضــع حــد لتشــويه   ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٢٧البيــان املشــترك بــني الوكــاالت املــؤرخ  
ــا       ــار الربن ــه يف إط ــل املضــطلع ب ــاث والعم ــلية لإلن ــألة   األعضــاء التناس ــق مبس مج املشــترك املتعل

تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث: التعجيل بإحـداث التغـيري التـابع لصـندوق األمـم املتحـدة       
  للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة دف التعجيل بالقضاء على هذه املمارسة،

الـيت تتخـذها،   ة املتواصـل واإلجراءات اليت تبذهلا الدول على اجلهود املتواصلة  تثين وإذ  
منفردة وجمتمعة، واملنظمات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحـدة مـن أجـل القضـاء علـى تشـويه       

  ،٦٧/١٤٦ قرارهااألعضاء التناسلية لإلناث، وتنفيذ 

  ،  )١٧(بتقرير األمني علما حتيط وإذ  

، يف هـذا الصـدد، اسـتمرار احلاجـة إىل املعلومـات الـيت طلبتـها        خبيبـة أمـل   تالحظ وإذ  
األسباب اجلذرية والعوامـل املسـاعدة    بشأن، واليت مل تقدم ٦٧/١٤٦اجلمعية العامة يف قرارها 

ملمارسة تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ومـدى انتشـارها علـى الصـعيد العـاملي وتأثريهـا يف           
أدلــة وبيانــات وحتليــل للتقــدم احملــرز حــىت اآلن وتوصــيات ذات منحــى   مــعالنســاء والفتيــات، 

ي من أجل القضاء على هذه املمارسة على أساس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعضـاء      عمل
التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة والعاملـة يف هـذا اـال وسـائر         ذات الصلة ومن العناصر الفاعلة

  ،األطراف صاحبة املصلحة ذات الصلة

املبذولـة علـى الصـعد الـوطين      من أنه على الرغم من ازدياد اجلهود وإذ يساورها بالغ القلق  

تــزال هــذه املمارســة    ال واإلقليمــي والــدويل والتركيــز علــى نبــذ تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث،   

  ،يتزايد انتشارها يف صفوف النساء والفتيات املهاجرات ما وكثريا قائمة يف مجيع مناطق العامل،

يــزال قائمــا ومــن  ال لــذيمــن نقــص املــوارد اهلائــل ا وإذ يســاورها بــالغ القلــق أيضــا  
العجز يف التمويل الذي حيد بشدة من نطاق الربامج واألنشطة الرامية إىل القضـاء علـى تشـويه    

  األعضاء التناسلية لإلناث ومن سرعة تنفيذها،

ــري  وإذ   ــا تشـ ــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـ ــبتمرب  ١٠املـ ــر   ٢٠١٤أيلول/سـ ــأن تقريـ بشـ
، الـذي قـررت فيـه أن    )١٨( بأهداف التنميـة املسـتدامة  الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين

 الرئيســي هــو األســاسالــوارد يف التقريــر مقتــرح الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية يكــون 
، مـع  ٢٠١٥الذي يسـتند إليـه إدمـاج أهـداف التنميـة املسـتدامة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            

لية التفـاوض احلكوميـة الدوليـة يف الـدورة     مدخالت أخرى يف عم يفأيضا  سينظربأنه التسليم 
_______________ 

)١٧(  A/69/211.  

)١٨(  A/68/970  و.Corr.1 
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ــة   ــة العام ــع      ، وإذالتاســعة والســتني للجمعي ــى مجي ــة القضــاء عل ــر يؤكــد أمهي تالحــظ أن التقري
  ،لإلناث املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية

مييـز والعنـف   أن متكـني النسـاء والفتيـات أمـر أساسـي لكسـر طـوق الت        تؤكد  - ١  
ولتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه مـن     
الصحة العقلية والبدنية، مبا يف ذلـك الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، ويـب بالـدول األطـراف أن        

واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع      )٦(تفي بااللتزامات اليت تعهدت ا مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل  
وبرنـامج   )١٩(والتزاماا بتنفيذ إعالن القضاء على العنف ضد املـرأة  )٦(أشكال التمييز ضد املرأة

ونتــائج الــدورة االســتثنائية  )٩(ومنــهاج عمــل بـيجني  )١١(عمـل املــؤمتر الــدويل للسـكان والتنميــة  
: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة     ٢٠٠٠املـرأة عـام   ”الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة   

“والسالم يف القرن احلادي والعشرين
  ؛)٢٠(ونتائج دورة اجلمعية االستثنائية املعنية بالطفل )١٠(

ــة شــاملة،   بالــدول أن ت يــب  - ٢   كثِّــف التركيــز علــى وضــع اســتراتيجيات وقائي
التوعيــة والتعلــيم والتــدريب النظــاميني وغــري النظــاميني   محــالت التثقيــف وز يــعزيف ذلــك ت مبــا

لتشـجيع مشـاركة الفتيـات والفتيـان والنسـاء والرجـال بصـورة مباشـرة يف هـذا          الـرمسيني   وغري
ع اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية واملسـؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم        املسعى ولضـمان مشـاركة مجيـ   

ــر اهلجــرة       املســؤولون عــن إنفــاذ القــوانني والعــاملون يف ســلك القضــاء واملســؤولون عــن دوائ
ومقـدمو الرعايــة الصـحية واتمــع املـدين وقــادة اتمعـات احملليــة والقـادة الــدينيون واملعلمــون      

ــون واأل  ــاب األعمــال واإلعالمي ــات،    وأرب ــاملون بصــورة مباشــرة مــع الفتي ــذين يتع شــخاص ال
ــدينإىل ال إضــافة ــف        وال ــى املواق ــن أجــل القضــاء عل ــة، يف العمــل م ــات احمللي واألســر واتمع

الفتيــات، وخباصــة تشــويه األعضــاء التناســلية النســاء وواملمارســات الضــارة الــيت تــؤثر ســلبا يف 
  لإلناث جبميع أشكاله؛

ــب أيضــا   - ٣   ــدول أن  ي ــة  بال ــدعوة والتوعي ــرامج ال ــزز ب ــزتع ــات  ، وأن حتف الفتي
والفتيان على املشاركة مة يف وضـع بـرامج للوقايـة مـن املمارسـات الضـارة والقضـاء عليهـا،         
وخباصــة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث، وأن تشــرك يف هــذا العمــل قــادة اتمعــات احملليــة 

اإلعـالم واألسـر، وأن تـوفر مزيـدا مـن الـدعم       والقادة الدينيني واملؤسسات التعليميـة ووسـائط   
ملمارســات االجتماعيــة وا لألعــراف املــايل للجهــود املبذولــة علــى مجيــع املســتويات لوضــع حــد

  التمييزية؛

_______________ 

  .٤٨/١٠٤ القرار  )١٩(

  ، املرفق.٢٧/٢-دإ القرار  )٢٠(
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الدول على إدانـة مجيـع املمارسـات الضـارة الـيت تـؤثر يف املـرأة والفتـاة،          حتث  - ٤  
ت هذه املمارسات داخل مؤسسـة طبيـة   وخباصة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، سواء ارتكب

مبـا يف  عن طريق احلمـالت التثقيفيـة،    ال سيماوأو خارجها، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمة، 
ــة النســاء           ــاث ومحاي ــلية لإلن ــر تشــويه األعضــاء التناس ــا، حلظ ــن التشــريعات وإنفاذه ــك س ذل

  ؛وحماسبة اجلناةوالفتيات من هذا الشكل من أشكال العنف، 

الدول على تكملة التـدابري العقابيـة بأنشـطة توعيـة وتثقيـف ترمـي        حتث أيضا  - ٥  
إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء ســعيا إىل القضــاء علــى تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث، وحتــث   
كذلك الـدول علـى محايـة ودعـم النسـاء والفتيـات اللـوايت تعرضـن لتشـويه األعضـاء التناسـلية            

ت هلذا اخلطر، بطرق منها استحداث خدمات للدعم والرعايـة علـى   والنساء والفتيات املعرضا
واختـاذ التـدابري   وإجياد سبل انتصاف أخرى، حسب االقتضاء، املستويني االجتماعي والنفسي، 

الالزمة لتحسني أحواهلن الصحية، مبا يف ذلك الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة، مـن أجـل مسـاعدة       
  املمارسة؛ النساء والفتيات الالئي يتعرضن هلذه

الـدول علـى النـهوض بـالتعليم املعـزز للقـدرات الـذي يأخـذ يف          حتث كـذلك   - ٦  
االعتبار املنظور املراعي لنوع اجلنس عـن طريـق القيـام، حسـب االقتضـاء، باسـتعراض وتنقـيح        

تتسـامح   ال املناهج الدراسية واملواد التعليمية وبرامج إعداد املعلمـني ووضـع سياسـات وبـرامج    
ء العنف ضد الفتاة، مبا يف ذلك تشويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، ومواصـلة إدمـاج      مطلقا إزا

الفهم الشـامل ألسـباب وعواقـب العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس والتمييـز ضـد املـرأة             
  والفتاة يف مناهج التعليم والتدريب على مجيع املستويات؛

دعم للنســاء والفتيــات الــدول علــى أن تكفــل جعــل احلمايــة وتقــدمي الــ  حتــث  - ٧  
يتجــزأ مــن   ال اللــوايت خضــعن لتشــويه األعضــاء التناســلية أو املعرضــات هلــذا اخلطــر جــزءا        

ــة السياســات والــربامج الــيت تتصــدى هلــذه املمارســة، وأن تــوفر للنســاء والفتيــات     ســبل الوقاي
ــات  املســتجابة واال ــددة القطاع ــة اجليســورة واملتخصصــة واملنســقة وواملتع ــدة النوعي  تشــمل ،ي

الــيت  وخــدمات الرعايــة الصــحية اخلــدمات القانونيــة والنفســية واالجتماعيــة وكــذلك ،التعلــيم
  ؛وجيهية آلداب مهنة الطبؤهلون، مبا يتسق مع املبادئ التيقدمها العاملون امل

أن تكون خطط العمل واالستراتيجيات الوطنيـة للقضـاء    فالةبالدول ك يب  - ٨  
مواعيـد   ية لإلناث شاملة ذات نطاق متعدد التخصصات وتتضـمن على تشويه األعضاء التناسل

أهدافا ومؤشرات واضحة لرصد الربامج وتقييم أثرهـا وتنسـيقها بـني    و زمنية لتحقيق األهداف
ا يف ذلـك  ، مبـ تعـزز مشـاركتها  و، فعـال  علـى حنـو   األطراف صاحبة املصـلحة ذات الصـلة  مجيع 
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، واملنظمـات غـري احلكوميـة    اليت تتبع هذه املمارسةاحمللية  واتمعات مشاركة الفئات املتضررة
  ؛يف وضع هذه اخلطط واالستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها

الدول على أن تتخذ، ضمن اإلطار العام لسياسات اإلدمـاج وبالتشـاور    حتث  - ٩  
ــات واملهــاجرات       ــة وحمــددة لصــاحل النســاء الالجئ ــدابري فعال ــة املتضــررة، ت مــع اتمعــات احمللي

تمعان احمللية مبا يكفل محاية الفتيات من تشويه أعضائهن التناسـلية، مبـا يف ذلـك محايتـهن     وجم
  من هذه املمارسة خارج بلد اإلقامة؛

ــة للتواصــل بشــكل     يــب  - ١٠   ــرامج لإلعــالم والتوعي بالــدول أن تعــد محــالت وب
ل منـها وسـائط   واألسـر واتمعـات احملليـة، بسـب     ذوي الصلةمنتظم مع اجلمهور واملتخصصني 

اإلعالم وبـث مناقشـات عـن طريـق اإلذاعـة والتلفزيـون تتنـاول موضـوع القضـاء علـى تشـويه            
  األعضاء التناسلية لإلناث؛

الدول على اتباع ج شامل منتظم مراع لالعتبارات الثقافية ينطلق مـن   حتث  - ١١  
يف تـوفري التثقيـف   منظور اجتماعي يستند إىل مبـادئ حقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني       

والتدريب لألسر وقـادة اتمعـات احملليـة والعـاملني يف مجيـع املهـن ذات الصـلة حبمايـة النسـاء          
ــاء     ــويه األعضــ ــاء علــــى تشــ ــزام بالقضــ ــادة الــــوعي وااللتــ والفتيــــات ومتكينــــهن ــــدف زيــ

  لإلناث؛  التناسلية

امــات الــدول علــى كفالــة الوفــاء علــى الصــعيد الــوطين بااللتز       حتــث أيضــا   - ١٢  
والتعهدات اليت قطعتها على نفسها على الصعيدين الدويل واإلقليمـي بوصـفها دوال أطرافـا يف    
خمتلف الصكوك الدوليـة الـيت تكفـل التمتـع التـام جبميـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية           

  للمرأة والفتاة؛

نيـة  بالدول أن تضع سياسات وقواعد تكفل تنفيذ األطر التشريعية الوط يب  - ١٣  
ــاة علــى حنــو فعــال، وخباصــة تشــويه        ــز والعنــف ضــد املــرأة والفت ــى التميي املتعلقــة بالقضــاء عل

يكفــي مـن آليــات املســاءلة علــى املســتويني الــوطين   مــا األعضـاء التناســلية لإلنــاث، وأن تنشــئ 
  واحمللي من أجل رصد االمتثال لتلك األطر التشريعية وتنفيذها؛

طرائــق ومعــايري موحــدة جلمــع البيانــات بشــأن بالــدول أن تضــع  يــب أيضــا  - ١٤  
مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، وخباصة األشكال غري املوثقـة بشـكل تـام مـن قبيـل      
تشويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، وأن تضـع مؤشـرات إضـافية تكفـل قيـاس التقـدم احملـرز يف           

جليــدة فيمــا يتعلــق مارســات اوأن تعــزز تبــادل امل القضــاء علــى هــذه املمارســة علــى حنــو فعــال 
  ؛املمارسة والتخلي عنها على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي بالوقاية من هذه
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يكفي من املوارد لتنفيذ السياسـات والـربامج    ما الدول على أن ختصص حتث  - ١٥  
  واألطر التشريعية الرامية إىل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

بالدول أن تعمل على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملـة ملنـع تشـويه     يب  - ١٦  
األعضاء التناسـلية لإلنـاث ودعمهـا وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك تـدريب األخصـائيني االجتمـاعيني          
والعاملني يف اال الطيب وقادة اتمعات احمللية والقادة الدينيني واملتخصصـني املعنـيني وكفالـة    

ــامهم بكفــاءة بتقــد  ــات املعرضــات خلطــر تشــويه    قي ــة للنســاء والفتي مي خــدمات الــدعم والرعاي
األعضاء التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل، وتشجيعهم على إبـالغ السـلطات املختصـة    

  باحلاالت اليت يعتقدون فيها أن املرأة أو الفتاة معرضة هلذا اخلطر؛

يرمــي إىل القضــاء علــى بالــدول أن تــدعم، يف إطــار ــج شــامل   يــب أيضــا  - ١٧  
ــيح إشــراك املمارســني احمللــيني لتشــويه األعضــاء      تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث، بــرامج تت
التناسلية لإلناث يف مبادرات جمتمعية دف إىل نبذ هذه املمارسة، مبا يف ذلك قيـام اتمعـات   

  احمللية، حسب االقتضاء، بإجياد مصادر عيش بديلة هلؤالء املمارسني؛

واتمــع املــدين  ذات الصــلةبــاتمع الــدويل وكيانــات األمــم املتحــدة   يــب  - ١٨  
واملؤسســات املاليــة الدوليــة أن تواصــل تقــدمي الــدعم الفعــال، عــن طريــق ختصــيص مزيــد مــن    
املوارد املالية واملساعدة التقنية ووضع برامج شـاملة حمـددة اهلـدف تلـيب احتياجـات وأولويـات       

  عرضات خلطر تشويه األعضاء التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل؛النساء والفتيات امل

باتمع الدويل أن يدعم بقوة، بطرق منها زيـادة الـدعم املـايل، املرحلـة      يب  - ١٩  
الثانية من الربنـامج املشـترك بـني صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            

األعضاء التناسلية لإلناث: التعجيـل بإحـداث التغـيري، والـذي يسـتمر حـىت        املتعلق مبسألة تشويه/بتر
  لإلناث؛  ، والربامج الوطنية اليت تركز على القضاء على تشويه األعضاء التناسلية٢٠١٧عام 

أن بعض التقدم قد حتقق يف مكافحة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث    تؤكد  - ٢٠  
ــج من     ــاع ــدان باتب ــن البل ــدد م ــى      يف ع ــايب عل ــاعي اإلجي ــيري االجتم ســق مشــترك يشــجع التغ

املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، وتشري إىل اهلـدف الـوارد يف البيـان املشـترك بـني      
الذي ينص على القضاء علـى تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث يف       )١٦(وكاالت األمم املتحدة

، باالتســاق مــع ٢٠١٥واحــد، مــع حتقيــق بعــض اإلجنــازات الرئيســية حبلــول عــام   فتــرة جيــل 
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

الرجـال والفتيـان علـى اختـاذ مبـادرات إجيابيـة والعمـل يف شـراكة مـع           تشجع  - ٢١  
النساء والفتيات من أجل مكافحـة العنـف واملمارسـات التمييزيـة ضـد املـرأة والفتـاة، وخباصـة         

عضاء التناسلية لإلناث، عن طريـق الشـبكات وبـرامج األقـران واحلمـالت اإلعالميـة       تشويه األ
  والربامج التدريبية؛
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األطـراف صـاحبة   بالدول ومنظومة األمم املتحدة واتمع املدين ومجيع  يب  - ٢٢  
شباط/فرباير بوصـفه اليـوم الـدويل لعـدم التسـامح مطلقـا        ٦أن تواصل االحتفال بيوم  املصلحة

ء تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث، وأن تسـتغل ذلـك اليـوم لتعزيـز محـالت التوعيـة واختـاذ         إزا
  إجراءات ملموسة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

بــد  ال البيانــات الكميــة والنوعيــة الــيتوحتليــل بالــدول أن تحســن مجــع  يــب  - ٢٣  
القوانني ووضع السياسات اليت تستند إىلمنها لس األدلة وتصـميم الـربامج وتنفيـذها ورصـد     ن 

، وأن تتعـاون، عنـد االقتضـاء، مـع أنظمـة مجـع       القضاء على تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث    
  ؛البيانات القائمة

باحلاجة إىل تكثيف اجلهود من أجل القضاء على تشويه األعضـاء التناسـلية    تقر -٢٤    
سألة االعتبار الواجب يف وضع خطة التنميـة ملـا بعـد    ، وتقر يف هذا الصدد بأمهية إيالء امللإلناث

  .٢٠١٥عام 

إىل األمني العام أن يكفل قيام مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة     تطلب  - ٢٥  
، وخباصة صندوق األمم املتحدة للسـكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة      ذات الصلةوهيئاا 

ومتكني املرأة (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة) ومنظمـة      وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، منفردة وجمتمعة، مبراعاة محاية وتعزيز حقـوق النسـاء   

ناسلية لإلنـاث يف براجمهـا القطريـة، حسـب االقتضـاء، ووفقـا       والفتيات ضد تشويه األعضاء الت
  تبذله من جهود يف هذا الصدد؛  ما لألولويات الوطنية، من أجل املضي قدما يف تعزيز

إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم إىل اجلمعيــــة العامــــة يف دورــــا  جتــــدد طلبــــها  - ٢٦  
اب اجلذريـة والعوامـل املسـاعدة    والسبعني تقريرا متعمقا متعدد التخصصات عـن األسـب   احلادية

ملمارسة تشويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث ومـدى انتشـارها علـى الصـعيد العـاملي وتأثريهـا يف          
النساء والفتيات، يضمنه أدلة وبيانات وحتليال للتقدم احملـرز حـىت اآلن وتوصـيات ذات منحـى     

دمـة مـن الـدول األعضـاء     عملي من أجل القضاء على هذه املمارسة على أساس املعلومـات املق 
األطـراف   ومن اجلهات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحـدة العاملـة يف هـذا اـال وغريهـا مـن      

  .صاحبة املصلحة ذات الصلة

  

  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

 


