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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/450( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

تكثيــف اجلهــود العامليــة مــن أجــل القــضاء علــى تــشويه األعــضاء     - ٦٧/١٤٦
  التناسلية لإلناث

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ تــــ ــؤرخ ٥٣/١١٧ إىل قراريهــــ ــانون األول٩ املــــ ــسمرب / كــــ  ١٩٩٨ديــــ
 ٥١/٢ وإىل قرارات جلنـة وضـع املـرأة         ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ملؤرخ   ا ٥٦/١٢٨ و

 املــؤرخ ٥٤/٧  و)٢(٢٠٠٨مــارس / آذار٧ املـؤرخ  ٥٢/٢ و )١(٢٠٠٧مــارس / آذار٩املـؤرخ  
   وإىل مجيع القرارات األخرى ذات الصلة باملوضوع،)٣(٢٠١٠مارس / آذار١٢

ة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز    واتفاقي)٤( أن اتفاقية حقوق الطفل  تعيد تأكيد وإذ    
 تـشكل مـسامهة مهمـة يف اإلطـار القـانوين حلمايـة              )٦(بروتوكوليهمـا االختيـاريني   و )٥(ضد املرأة 

  وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات،

_______________ 

، (E/2007/27) ٧، امللحـق رقـم      ٢٠٠٧الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           : انظر  )١(
  . الفرع دالالفصل األول،

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

، الفــــصـل األول، )Corr.1 و E/2010/27( والتــــصويب ٧، امللحــــق رقــــم ٢٠١٠املرجــــع نفــــسه،   )٣(
  .دال  الفرع

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ لدلمج، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ لدلمج ااملرجع نفسه، )٥(

، الـرقم   ٢١٣١؛ واملرجـع نفـسه، الـد        ٢٧٥٣١، الـرقم    ٢١٧٣ و   ٢١٧١املرجع نفسه، الـدان       )٦(
  .، املرفق٦٦/١٣٨؛ والقرار ٢٠٣٧٨
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دورة االســتثنائية الــ ونتــائج )٨( ومنــهاج عمــل بــيجني)٧( إعــالن تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”املعنونـة   لجمعية العامـة    لالثالثة والعشرين   

 )١٠( وبرنـامج عمـل املــؤمتر الـدويل للـسكان والتنميــة    )٩(“والـسالم يف القـرن احلـادي والعــشرين   
االسـتعراض الـيت أجريـت    عمليـات  و )١١(وبرنامج عمل مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة         

 )١٢( ســـنة وإعـــالن األمـــم املتحـــدة لأللفيـــة١٥ ســـنوات و ١٠ وت ســـنوا ٥بعـــد مـــرور  هلـــا
ــرأة    ــشأن امل ــة ب ــاةوااللتزامــات املعلن ــام    والفت ــاملي لع ــد  )١٣(٢٠٠٥يف مــؤمتر القمــة الع ــيت أعي  ال

: الوفـاء بالوعـد   ” املعنـون    ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ املـؤرخ    ٦٥/١تأكيدها يف قرار اجلمعيـة      
  ،“لفيةمتحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأل

 إىل الربوتوكــول املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق األفريقــي  وإذ تــشري  

 ويتــضمن، يف ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١١حلقــوق اإلنــسان والــشعوب الــذي اعتمــد يف مــابوتو يف 

لإلنـاث ويـشكل    مجلة أمور، تعهدات والتزامات بـشأن وضـع حـد لتـشويه األعـضاء التناسـلية               

  ،ووضع حد هلا  نبذ ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناثيفعالمة فارقة 

 ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١ إىل قـرار االحتـاد األفريقـي املتخـذ يف مـاالبو يف             وإذ تشري أيضا    

ــضاء       ــشويه األعـ ــر تـ ــرارا حيظـ ــستني قـ ــسادسة والـ ــا الـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــاذ اجلمعيـ ــدعم اختـ لـ

  لإلناث، التناسلية

جلنــة وضــع املــرأة يف دورــا الــسادسة واخلمــسني بــأن   إىل توصــية وإذ تــشري كــذلك  

يوصــي الــس االقتــصادي واالجتمــاعي اجلمعيــة العامــة باختــاذ مقــرر تنظــر مبوجبــه يف مــسألة   

 يف إطـار بنـد جـدول      ،يف دورا السابعة والستني   ،  لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث    حدوضع  

  ،)١٤(“النهوض باملرأة”األعمال املعنون 
_______________ 

 ،منـشورات األمـم املتحـدة    (١٩٩٥سـبتمرب  / أيلول ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،         )٧(
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96 IV.13 رقم املبيع

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٨(

 .، املرفق٢٣/٣ -  دإالقرار، املرفق، و٢٣/٢ -  دإالقرار )٩(

منشورات األمم املتحـدة،   (١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣-٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،        )١٠(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 

منـشورات األمـم    (١٩٩٥مـارس  / آذار١٢-٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،        )١١(
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

 .٥٥/٢ القرار )١٢(

 .٦٠/١ القرارانظر  )١٣(

ــر )١٤( ــاعي،     الو: انظـ ــس االقتـــصادي واالجتمـ ــائق الرمسيـــة للمجلـ ــم  ٢٠١٢ثـ  والتـــصويب ٧، امللحـــق رقـ
)E/2012/27 و Corr.1(الفصل األول، الفرع ألف ،. 
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 بـــأن تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث يـــشكل إيـــذاء ال ميكـــن تداركـــه   روإذ تقـــ  

 ١٠٠ ويطـال مـا بـني    اإلنسان اخلاصـة بالنـساء والفتيـات       وبأنه يؤثر سلبا يف حقوق       عكسه أو

ماليـني   ٣ بــ  يقـدر    يـضاف إلـيهن عـدد     ،   يف مجيع أحناء العامل     مليون امرأة وفتاة   ١٤٠ مليون و 

  وع هلذه املمارسة يف مجيع أحناء العامل، كل سنة خلطر اخلضنيتعرضفتاة 

خطــرا  أن تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث ممارســة ضــارة تــشكل  تعيــد تأكيــدوإذ   

قـد جيعلـهن    لنفسية واجلنسية واإلجنابية، مما صحة النساء والفتيات، مبا يف ذلك صحتهن ا       يهدد  

 يف األمهـات واملواليـد قبـل       تـؤثر سـلبا   قد  وأكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية،        

، وأن نبــذ هــذه املمارســة الــضارة ال ميكــن أن يــتم إال مــن  الــوالدة وأثناءهــا وقــد ــدد حيــام

ــةخــالل  ــام       عملي ــع أصــحاب املــصلحة يف اتمــع مــن القطــاعني الع ــشارك فيهــا مجي شــاملة ي

  واخلاص، فتيانا وفتيات، ونساء ورجاال،

تـشويه األعـضاء التناسـلية      حـاالت   علـى ازديـاد      من وجود دالئل     وإذ يساورها القلق    

  لإلناث على يد عاملني يف اال الطيب يف مجيع املناطق اليت متارس فيها تلك العمليات،

 بأن املواقف وأمناط الـسلوك التمييزيـة الـسلبية تـؤثر تـأثريا مباشـرا يف وضـع        وإذ تسلم   

الـسلبية تعـوق تنفيـذ األطـر التـشريعية      النمطيـة   املواقفالنساء والفتيات ومعاملتهن، وبأن هذه     

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

احتدوا من أجل إـاء العنـف ضـد    ” بأن محلة األمني العام حتت شعار     وإذ تسلم أيضا    

لـى تـشويه األعـضاء     وقاعدة البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ستـسهمان يف القـضاء ع    “املرأة

  التناسلية لإلناث،

تـشويه األعـضاء   لوضـع حـد ل   بـاجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة         وإذ ترحب   

 يف )١٥(ألمــم املتحــدةتابعــة ل كيانــات ١٠الــذي أعلنتــه لتــزام الالتناســلية لإلنــاث، وخــصوصا ا

ضــع حــد لتــشويه املتعلــق بو ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٧ املــؤرخ  بــني الوكــاالتاملــشترك البيــان

ــاث    ــلية لإلن ــضاء التناس ــار    واألع ــه يف إط ــضطلع ب ــل امل ــسألة    العم ــق مب ــشترك املتعل ــامج امل الربن

صندوق األمـم املتحـدة   لـ  التـابع  التعجيل بإحـداث التغـيري  : بتر األعضاء التناسلية لإلناث   /تشويه

  ، بالقضاء على هذه املمارسةدف التعجيلمنظمة األمم املتحدة للطفولة وللسكان 

_______________ 

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان و )١٥(
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا        ) اإليـدز  (املناعة املكتـسب  متالزمة نقص/البشرية

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون              
  .الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة الصحة العاملية
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الـصعد   من أنه على الـرغم مـن ازديـاد اجلهـود املبذولـة علـى       وإذ يساورها بالغ القلق   

تـزال هـذه    الوطين واإلقليمي والدويل والتركيز على نبذ تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، ال            

  يف مجيع مناطق العامل،قائمة املمارسة 

 ومــن ي ال يــزال قائمــانقــص املــوارد اهلائــل الــذ مــن وإذ يــساورها بــالغ القلــق أيــضا  

العجز يف التمويل الذي حيد بشدة من نطاق الربامج واألنشطة الرامية إىل القـضاء علـى تـشويه            

  ، ومن سرعة تنفيذهااألعضاء التناسلية لإلناث

تـــشويه األعـــضاء التناســـلية وضـــع حـــد ل يف تقريـــر األمـــني العـــام عـــن وقـــد نظـــرت  

  ،)١٦(لإلناث

 لكـسر طـوق التمييـز والعنـف        أمـر أساسـي   تيـات    أن متكـني النـساء والف      تؤكد  - ١  

مـن   ميكـن بلوغـه   ولتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مـستوى              

الصحة العقلية والبدنية، مبا يف ذلـك الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، ويـب بالـدول األطـراف أن                    

 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع       )٤( الطفـل  تفي بااللتزامات اليت تعهدت ا مبوجب اتفاقية حقـوق        

التزاماا بتنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن القـضاء علـى العنـف         و )٥(أشكال التمييز ضد املرأة   

 ونتـائج  )٨( ومنهاج عمل بـيجني )١٠( وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية    )١٧(ضد املرأة 

املـساواة بـني    : ٢٠٠٠ املـرأة عـام   ”لجمعية العامـة املعنونـة      لاالستثنائية الثالثة والعشرين    دورة  ال

دورة اجلمعيــة االســتثنائية  ونتــائج )٩(“اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين

  ؛)١٨(املعنية بالطفل

النظـاميني وغـري النظـاميني       بالدول أن تعزز التوعيـة والتعلـيم والتـدريب           يب  - ٢  

 لتـشجيع مـشاركة الفتيـات والفتيـان والنـساء والرجـال بـصورة مباشـرة يف هـذا             وغري الـرمسيني  

ؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم    مجيـع اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية واملـس     مـشاركة  املسعى ولـضمان   

ــر اهلجــرة       املــسؤولون عــن إنفــاذ القــوانني والعــاملون يف ســلك القــضاء واملــسؤولون عــن دوائ

ومقدمو الرعاية الصحية وقادة اتمعات احمللية والقـادة الـدينيون واملعلمـون وأربـاب األعمـال                

ــون  ــاملون  واإلعالمي ــذين يتع ــات، إضــ    واألشــخاص ال ــع الفتي ــصورة مباشــرة م ــاء ب افة إىل اآلب

واألسر واتمعات احمللية، يف العمل من أجـل القـضاء علـى املواقـف واملمارسـات الـضارة الـيت         

  ؛ جبميع أشكاله تشويه األعضاء التناسلية لإلناثوخباصة يف الفتيات، سلباتؤثر 

_______________ 

)١٦( E/CN.6/2012/8. 

 .٤٨/١٠٤ القرار )١٧(

 .، املرفق٢٧/٢ -  دإالقرار )١٨(
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 بالدول أن تعزز برامج الـدعوة والتوعيـة لتحفـز الفتيـات والفتيـان         يب أيضا   - ٣  

 وخباصـة ،   والقـضاء عليهـا     املمارسـات الـضارة    للوقايـة مـن    يف وضع بـرامج      شاركة مة املعلى  

تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وأن تــشرك يف هــذا العمــل قــادة اتمعــات احملليــة والقــادة  

الــدينيني واملؤســسات التعليميــة ووســائط اإلعــالم واألســر، وأن تــوفر مزيــدا مــن الــدعم املــايل   

  املمارسات؛لتلك ة على مجيع املستويات لوضع حد للجهود املبذول

 الدول على إدانـة مجيـع املمارسـات الـضارة الـيت تـؤثر يف املـرأة والفتـاة،               حتث  - ٤  

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، سواء ارتكبت هذه املمارسات داخل مؤسـسة طبيـة      وخباصة

ك سـن التـشريعات وإنفاذهـا، حلظـر     أو خارجها، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـ            

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومحاية النساء والفتيات من هذا الـشكل مـن أشـكال العنـف،      

  ووضع حد لإلفالت من العقاب يف هذا اال؛ 

 الدول على تكملة التـدابري العقابيـة بأنـشطة توعيـة وتثقيـف ترمـي       حتث أيضا   - ٥  

يا إىل القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وحتــث   إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء ســع

تـشويه األعـضاء التناسـلية    تعرضـن ل كذلك الـدول علـى محايـة ودعـم النـساء والفتيـات اللـوايت         

 استحداث خدمات للدعم والرعايـة علـى        بطرق منها املعرضات هلذا اخلطر،    النساء والفتيات   و

ذلـك   يف دابري الالزمة لتحسني أحـواهلن الـصحية، مبـا   املستويني االجتماعي والنفسي، واختاذ الت 

  املمارسة؛ لنساء والفتيات الالئي يتعرضن هلذهمن أجل مساعدة االصحة اجلنسية واإلجنابية، 

النـهوض بـالتعليم املعـزز للقـدرات الـذي يأخـذ يف           الـدول علـى      حتث كـذلك    - ٦  

 االقتـضاء، باسـتعراض وتنقـيح     عـن طريـق القيـام، حـسب    االعتبار املنظور املراعي لنوع اجلنس 

املناهج الدراسية واملواد التعليمية وبرامج إعداد املعلمـني ووضـع سياسـات وبـرامج ال تتـسامح         

مطلقا إزاء العنف ضد الفتاة، مبا يف ذلك تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، ومواصـلة إدمـاج                   

والتمييـز ضـد املـرأة     القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس     الفهم الـشامل ألسـباب وعواقـب العنـف          

  والفتاة يف مناهج التعليم والتدريب على مجيع املستويات؛

وطنيـة للقـضاء    الستراتيجيات  العمل وا الخطط  تكون  أن  كفالة   بالدول   يب  - ٧  

على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث شاملة ذات نطاق متعـدد التخصـصات وتتـضمن أهـدافا                

 علــى املعنيــة  بــني مجيــع اجلهــات أثرهــا وتنــسيقهام وتقيــي الــربامجومؤشــرات واضــحة لرصــد  

  ؛فعال حنو

وبالتـشاور  اإلدمـاج   الدول على أن تتخذ، ضمن اإلطار العام لسياسات    حتث  - ٨  

ــة وحمــددة     ــدابري فعال ــة املتــضررة، ت ــات واملهــاجرات  لــصاحلمــع اتمعــات احمللي ــساء الالجئ  الن
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محايتـهن  وجمتمعان احمللية مبا يكفل محاية الفتيات من تشويه أعضائهن التناسـلية، مبـا يف ذلـك        

  خارج بلد اإلقامة؛ املمارسةهذه  من

ــة للتواصــل    عــدت بالــدول أن يــب  - ٩   ــرامج لإلعــالم والتوعي بــشكل محــالت وب

ــة،  املعنــيني وواملتخصــصني  مــع اجلمهــور منــتظم  وســائط بــسبل منــهااألســر واتمعــات احمللي

 اإلذاعـة والتلفزيـون تتنـاول موضـوع القـضاء علـى تـشويه        عـن طريـق  اإلعالم وبـث مناقـشات     

  األعضاء التناسلية لإلناث؛

ينطلق مـن   الثقافية لالعتباراتمراع  الدول على اتباع ج شامل منتظم    حتث  - ١٠  

إلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني يف تـوفري التثقيـف        اجتماعي يستند إىل مبـادئ حقـوق ا       منظور

والتدريب لألسر وقـادة اتمعـات احملليـة والعـاملني يف مجيـع املهـن ذات الـصلة حبمايـة النـساء                      

ــزام بالقــــضاء علــــى تــــشويه األعــــضاء     ــادة الــــوعي وااللتــ والفتيــــات ومتكينــــهن ــــدف زيــ

  لإلناث؛ التناسلية

فــاء علــى الــصعيد الــوطين بااللتزامــات      الــدول علــى كفالــة الو  حتــث أيــضا   - ١١  

بوصـفها دوال أطرافـا يف      على الصعيدين الدويل واإلقليمـي      والتعهدات اليت قطعتها على نفسها      

إلنـسان واحلريـات األساسـية    خمتلف الصكوك الدوليـة الـيت تكفـل التمتـع التـام جبميـع حقـوق ا                

  والفتاة؛ للمرأة

ألطر التشريعية الوطنيـة    افل تنفيذ    بالدول أن تضع سياسات وقواعد تك      يب  - ١٢  

ــاة    ــز والعنــف ضــد املــرأة والفت ــى التميي  تــشويه وخباصــة،  علــى حنــو فعــال املتعلقــة بالقــضاء عل

األعـضاء التناســلية لإلنــاث، وأن تنــشئ مــا يكفــي مـن آليــات املــساءلة علــى املــستويني الــوطين   

   لتلك األطر التشريعية وتنفيذها؛واحمللي من أجل رصد االمتثال

 بالــدول أن تــضع طرائــق ومعــايري موحــدة جلمــع البيانــات بــشأن  يــب أيــضا  - ١٣  

 مـن قبيـل   غري املوثقـة بـشكل تـام   مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، وخباصة األشكال  

احملـرز يف   لتقـدم   امؤشـرات إضـافية تكفـل قيـاس          تـضع تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، وأن         

  ؛لى حنو فعال عالقضاء على هذه املمارسة

 الدول على أن ختصص ما يكفي من املوارد لتنفيذ الـسياسات والـربامج               حتث  - ١٤  

  واألطر التشريعية الرامية إىل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

ملنـع تـشويه    بالدول أن تعمل على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملـة           يب  - ١٥  

عمهـا وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك تـدريب األخـصائيني االجتمـاعيني               وداألعضاء التناسـلية لإلنـاث      

املعنـيني وكفالـة    واملتخصـصني والعاملني يف اال الطيب وقادة اتمعات احمللية والقادة الدينيني          
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ــات املعرضــات خلطــر تــشويه       ــة للنــساء والفتي ــامهم بكفــاءة بتقــدمي خــدمات الــدعم والرعاي قي

عرضن لذلك بالفعل، وتشجيعهم على إبـالغ الـسلطات املختـصة    األعضاء التناسلية أو الالئي ت 

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

 بالــدول أن تــدعم، يف إطــار ــج شــامل يرمــي إىل القــضاء علــى  يــب أيــضا  - ١٦  

ــيح إشــراك املمارســني احمللــيني ل    تــشويه األعــضاء تــشويه األعــضاء 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؛

ــدة    يـــب  - ١٧   ــم املتحـ ــات األمـ ــدويل وكيانـ ــاتمع الـ ــة بـ ــدين  املعنيـ ــع املـ  واتمـ

ة الدوليــة أن تواصــل تقــدمي الــدعم الفعــال، عــن طريــق ختــصيص مزيــد مــن    واملؤســسات املاليــ

املوارد املالية واملساعدة التقنية ووضع برامج شـاملة حمـددة اهلـدف تلـيب احتياجـات وأولويـات                  

  التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل؛ األعضاءالنساء والفتيات املعرضات خلطر تشويه 

 زيـادة الـدعم املـايل، املرحلـة     بطرق منها أن يدعم بقوة،   باتمع الدويل  يب  - ١٨  

منظمة األمم املتحدة للطفولـة   والثانية من الربنامج املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان        

 التغـيري املقـرر أن تنتـهي        التعجيـل بإحـداث   : بتر األعضاء التناسلية لإلناث   /تشويه املتعلق مبسألة 

 والــربامج الوطنيــة الــيت تركــز علــى القــضاء علــى تــشويه        ٢٠١٣ديــسمرب /يف كــانون األول

  األعضاء التناسلية لإلناث؛

 أن بعض التقدم قد حتقق يف مكافحة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث              تؤكد  - ١٩  

ــى           ــايب عل ــاعي اإلجي ــيري االجتم ــشجع التغ ــشترك ي ــسق م ــج من  ــاع ــدان باتب ــن البل ــدد م يف ع

ليمي والدويل، وتشري إىل اهلـدف الـوارد يف البيـان املـشترك بـني      املستويات احمللي والوطين واإلق   

 الذي ينص على القضاء علـى تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف        )١٥(وكاالت األمم املتحدة  

مــع  باالتــساق، ٢٠١٥جيــل واحــد، مــع حتقيــق بعــض اإلجنــازات الرئيــسية حبلــول عــام    فتــرة

  إلمنائية لأللفية؛األهداف ا

ــشجع  - ٢٠   ــل      ت ــادرات إجيابيــة والعم ــى اختــاذ مب ــال والفتيــان عل شــراكة يف  الرج

ــاة،        مــع ــرأة والفت ــة ضــد امل ــات مــن أجــل مكافحــة العنــف واملمارســات التمييزي ــساء والفتي الن

 الـشبكات وبـرامج األقـران واحلمـالت         عـن طريـق    تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،         وخباصة

  الربامج التدريبية؛اإلعالمية و

  بالدول ومنظومة األمم املتحدة واتمع املدين ومجيع اجلهات املعنيـة أن      يب  - ٢١  

فرباير بوصـفه اليـوم الـدويل لعـدم التـسامح مطلقـا إزاء تـشويه                / شباط ٦تواصل االحتفال بيوم    
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إجــراءات األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وأن تــستغل ذلــك اليــوم لتعزيــز محــالت التوعيــة واختــاذ 

  ملموسة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

 إىل األمني العام أن يكفل قيام مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة        تطلب  - ٢٢  

وهيئاا املعنية، وخباصة صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وهيئـة            

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  (رأةاألمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــ     ومنظمــة )هيئ

الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                    

ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، منفردة وجمتمعة، مبراعاة محاية وتعزيز حقـوق النـساء      

اث يف براجمهـا القطريـة، حـسب االقتـضاء، ووفقـا         والفتيات ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلنـ      

  لألولويات الوطنية، من أجل املضي قدما يف تعزيز ما تبذله من جهود يف هذا الصدد؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة                   تطلب أيضا   - ٢٣  

لعوامـل املـساعدة ملمارسـة    والستني تقريرا متعمقا متعدد التخصصات عن األسـباب اجلذريـة وا     

تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث ومــدى انتــشارها علــى الــصعيد العــاملي وتأثريهــا يف النــساء   

 أدلة وبيانات وحتليال للتقدم احملـرز حـىت اآلن وتوصـيات ذات منحـى عملـي             ضمنهيوالفتيات،  

األعـضاء وغريهـا   من أجل القضاء على هذه املمارسة على أساس املعلومات املقدمة من الدول            

ــال       ــذا اـ ــة يف هـ ــدة العاملـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ملنظومـ ــة التابعـ ــات املعنيـ ــن اجلهـ ــن  مـ ــا مـ وغريهـ

 .املعنية اجلهات

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


