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 مجلس حقوق اإلنسان
 ونثالثوال الثانيةالدورة 

 من جدول األعمال  3البند 

 2016تموز/يوليه  1اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  

  األنثويةتشويه األعضاء التناسلية ممارسة القضاء على  -32/21
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 بأهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ يسرتشد  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يعيد تأكيد إذ و  
العهذذذد الذذذدو  احلذذذاا بذذذاحلقوق اجتتاذذذاديل واججتماعيذذذل والثقا يذذذل، والعهذذذد بوإذ يذذذرك    

الدو  احلاا باحلقوق املدنيل والسياسيل، واتفاتيل القضاء على مجيذ  ششذلال التمييذد اذد املذ شة، 
اتفاتيذل مناهضذل التعذريغ و ذن  مذن اتفاتيل حقوق الطفل والربوتوكوجت اجختياريل امللحقذل اذا، و 

عاملذذذل شو العقوبذذذل القاسذذذيل شو الالإنسذذذانيل شو املهينذذذل، واجتفاتيذذذل الدوليذذذل حلمايذذذل حقذذذوق اذذذ ول امل
 وسائ  الالوك ذات الالل املتعلقل حبقوق اإلنسان، مجي  العمال املهاج ين وش  اد شس هم،

بشذأن تلثيذا اوهذود  2014شيلول/سذبتمرب  26 املؤرخ 27/22  ق ار ب شيضا   يرك  وإذ  
 املمارسات اويدة من شجل القضاء على ممارسل تشويه األعضاء التناسليل األنثويل،  تبادلالعامليل و 
 كذذذذذذذذذانون األول/  20املذذذذذذذذذؤرخ  67/146بقذذذذذذذذذ ار اومعيذذذذذذذذذل العامذذذذذذذذذل  كذذذذذذذذذرل   يذذذذذذذذذرك  وإذ  
تلثيذذا اوهذذود العامليذذل مذذن شجذذل القضذذاء علذذى ممارسذذل تشذذويه األعضذذاء بشذذأن  2012 ديسذذمرب

ذات الاذذلل الذذق سذذبه  ذذدورها عذذن اومعيذذل العامذذل  األخذذ   قذذ اراتال، ومجيذذ  التناسذذليل األنثويذذل
اذذدف القضذذاء علذذى املطلذذول اذاذهذذا وونذذل واذذ  املذذ شة وجملذذس حقذذوق اإلنسذذان بشذذأن التذذدابن 

 لنساء والفتيات،اإلنسان امللفولل لاملمارسات التقليديل الضارة الق تنال من حقوق 
ب نذذذامف عمذذذل املذذذؤل  الذذذدو  للسذذذلان والتنميذذذل بذذذنعالن وب نذذذامف عمذذذل  يينذذذا و وإذ يذذذرك    

 وإعالن ومنهاج عمل بيجني،
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بتحقيذذه املسذذاواة بذذني اونسذذني وبتملذذني املذذ شة وإذ ي حذذغ بذذاجلتداذ الذذره تطعتذذه الذذدول  
 ،(2)وخطل عمل شديس شبابا (1)2030والفتاة يف سياق خطل التنميل املستدامل لعاذ 

يل األنثويل ميلن شن يلون عائقا  شماذ حتقيه املسذاواة بأن تشويه األعضاء التناسل وإذ يق  
 بني اونسني وللني امل شة والفتاة حتقيقا  كامال ،

بذذأن اوهذذود املبرولذذل علذذى املسذذتو  ا لذذي والذذولد واإلتليمذذي والذذدو  تذذد وإذ يقذذ  شيضذذا   
 ،ممارسل تشويه األعضاء التناسليل األنثويلمسحت بتقليص انتشار 

ممارسذل بدور الالوك واآلليات اإلتليميذل ودون اإلتليميذل يف الوتايذل مذن ل  وإذ يق  كر 
 والقضاء عليها، تشويه األعضاء التناسليل األنثويل

هذذذو شذذذلل مذذذن ششذذذلال التمييذذذد  تشذذذويه األعضذذذاء التناسذذذليل األنثويذذذلشن  وإذ يؤكذذذد جمذذذددا   
و عل من ش عال العنا اذد النسذاء والفتيذات، وهذو ممارسذل اذارة تشذلل خطذ ا  يهذدد  ذحتهن، 

ينشذذأ عنهذذا نتذذائف سذذلبيل م تبطذذل بذذالوجدة تذذد و مبذذا يف ذلذذ   ذذحتهن النفسذذيل واونسذذيل واإل ابيذذل، 
لإل ذابل بفذنون نقذص  ل  جعلهن شكثذ  ع اذبعدها وآثار تاتلل على األذ واملولود،  ضال  عن  وما

مذن خذالل ح كذل  ج ميلذن شن يتحقذه إجهذر  املمارسذل الضذارة  القضاء علذى، وشن لاملناعل البش ي
 مبا يف ذلذ يف اجملتم ، العامل واحلا ل تشارك  يها مجي  اوهات املعنيل تقودها احللومل و شاملل 

  الفتيات والفتيان والنساء وال جال،
هاكذذات حلقذذوق اإلنسذذان والتجذذاو ات حلقذذوق النسذذاء والفتيذذات شن هذذر  اجنت وإذ يالحذ  

كفيلذذذذذذل بذذذذذذأن تقذذذذذذو ا  ذذذذذذ ا مشذذذذذذاركتهن اللاملذذذذذذل والفعالذذذذذذل يف التنميذذذذذذل اجتتاذذذذذذاديل والسياسذذذذذذيل 
 واججتماعيل والثقا يل لبلداهنن،

متحذذذدون مذذذن شجذذذل إهنذذذاء حبملذذذل األمذذذني العذذذاذ لةمذذذم املتحذذذدة بعنذذذوان  وإذ حيذذذيل علمذذذا   
 ، العنا اد امل شة

إذ بذذال  م مذذن تلثيذذا اوهذذود علذذى الاذذعيد الذذولد واإلتليمذذي  وإذ يسذذاورها بذذالق القلذذه 
مسذذتحلمل يف بعذذب البلذذدان وتشذذهد  تشذذويه األعضذذاء التناسذذليل األنثويذذلوالذذدو  ج تذذدال ممارسذذل 

 ظهور ششلال جديدة مثل إتيان هر  املمارسل يف اإللار الطيب ويف اإللار العاب  للحدود،
بذذذني املؤسسذذذات الذذذق شللقتهذذذا من مذذذل اجسذذذرتاتيجيل العامليذذذل يف هذذذرا الاذذذدد ب  وإذ يذذذرك   

تشذويه األعضذاء التناسذليل ممارسل ملن  مقدمي ال عايل الاحيل من  2010الاحل العامليل يف عاذ 
 ،األنثويل

__________ 

 .70/1ت ار اومعيل العامل  (1)
 ، امل  ه.69/313اومعيل العامل ت ار  (2)
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شن الدول تتحمل املسؤوليل ال ئيسيل عن هتيئل ال ذ وف املالئمذل ملنذ  وإذ يض  يف اعتبار   
عذدذ التسذامم مطلقذا  إ اء هذر  لتحقيذه تشذويه األعضذاء التناسذليل األنثويذل و ممارسذل اء على لقضوا

 املمارسل،
لقضذذاء نذذ  وااذذذاذ تذذدابن مناسذذبل ملبتدايذذد اإلتذذ ار علذذى نطذذاق واسذذ  بضذذ ورة وإذ ي حذذغ  

شه شن هذذذر  املمارسذذذل ج تسذذذتند إ   يالحذذذ علذذذى ممارسذذذل تشذذذويه األعضذذذاء التناسذذذليل األنثويذذذل، و 
 ن ديد شو ثقايف،اشس

مذن احلذد عجذد يف التمويذل السذتم  و املنقذص املذوارد  إ اء مذا خلفذه وإذ يساور  بذالق القلذه 
مذذذن نطذذذاق الذذذربامف واألنشذذذطل ال اميذذذل إ  القضذذذاء علذذذى تشذذذويه األعضذذذاء التناسذذذليل  إ  حذذذد كبذذذن

 األنثويل ومن س عل تنفيرها،
ا  لعذذذدذ التسذذذامم مطلقذذذا  إ اء ممارسذذذل باسذذذتحداأل األمذذذم املتحذذذدة يومذذذا  دوليذذذوإذ ي حذذذغ  

شذذذذذباي/ رباي ، وهذذذذذي املناسذذذذذبل الذذذذذق حيتفذذذذذى اذذذذذذا يف  6، يف تشذذذذذويه األعضذذذذذاء التناسذذذذذليل األنثويذذذذذل
ممارسذل تشذويه حتت شذعار  حتقيذه شهذداف التنميذل املسذتدامل اوديذدة بالقضذاء علذى  2016 عاذ

  ،2030حبلول عاذ  األعضاء التناسليل األنثويل
سيما تثقيا الشذبال  ل على الرتكيد بافل خا ل على التثقيا، جالدو  حيث -1 

وتذادة اجملتمعذات ا ليذل، بشذأن اآلثذار الضذارة لتشذويه األعضذاء واآلباء القادة الدينيني والتقليديني 
يف علذذذى أذذذذو شكثذذذذ  علذذذى املشذذذذاركل  بوجذذذذه خذذذذاا ، وتشذذذجي  ال جذذذذال والفتيذذذاناألنثويذذذذلالتناسذذذليل 

 وعلى شن يابحوا من عوامل التغين؛  إذكاء الوعيت احلمالت اإلعالميل ومحال
موا ذذلل وتلثيذذا جهودهذذا لتقذذدا املعلومذذات وإذكذذاء الذذوعي   إالذذدول  يذذدعو -2 

وبشذذأن الديذذادة املسذذتم ة علذذى الاذذعيدين الذذولد  تشذذويه األعضذذاء التناسذذليل األنثويذذلبشذذأن شاذذ ار 
 شن تذن م يف هذرا اإللذار شنشذطل شثنذاء والدو  للدعم يف سذبيل القضذاء علذى هذر  املمارسذل، وإ 

بنش اك السلطات  تشويه األعضاء التناسليل األنثويلاليوذ الدو  لعدذ التسامم مطلقا  إ اء ممارسل 
 تشويه األعضاء التناسليل األنثويلجيعل احل كل من شجل القضاء على ممارسل  الدينيل والتقليديل، مبا

 ؛شكث  ب و ا  
تشذذذذويه األعضذذذذاء التناسذذذذليل الذذذذدول علذذذذى اعتمذذذذاد تشذذذذ ي  ولذذذذد حي ذذذذ   حيذذذذب -3 
، لاشذذيا  مذذ  القذذانون الذذدو  حلقذذوق اإلنسذذان، وعلذذى اذذذاذ خطذذوات للتأكذذد مذذن تنفيذذر  األنثويذذل

تشذويه األعضذاء التناسذليل تنفيرا   ارما ، م  السذعي إ  مواءمذل تشذ يعاهتا بغيذل التاذده ملمارسذل 
 على أو  عال؛ العاب ة للحدود األنثويل

تشويه األعضذاء التناسذليل الدول وا  سياسات شاملل مللا حل ممارسل  يناشد -4 
بنشذذ اك احللومذذل والربملذذان والسذذلطل القضذذائيل واجملتمذذ  املذذدئ والشذذبال ووسذذائل اإلعذذالذ  األنثويذذل

 والقطاع احلاا، وسائ  اوهات الفاعلل املعنيل؛
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مبذذذا يف ذلذذذ  يف تثقيفيذذذل ودعمهذذذا وتعديدهذذذا، ربامف الذذذدول واذذذ  الذذذ يناشذذذد شيضذذذا   -5 
جمال الاحل اونسيل واإل ابيذل، الذق تشذل  بواذوا يف القوالذغ النمطيذل واملواتذا واملمارسذات 

وتذذذذدا التمييذذذد اذذذذد النسذذذذاء  تشذذذذويه األعضذذذذاء التناسذذذليل األنثويذذذذلالضذذذارة الذذذذق تغذذذذره اللجذذذوء إ  
 والفتيات؛
عنذد اجتتضذاء، عمذ  بيانذات عذن ممارسذل علذى احلاجذل إ  تيذاذ الذدول،  يشذدد -6 

باذورة منت مذل، وتشذجي  البحذوأل ومذن مي تقذدا الذدعم املذا   تشويه األعضاء التناسذليل األنثويذل
هلذذذا، وج سذذذيما علذذذى املسذذذتو  اوذذذامعي، واسذذذتحداذ نتذذذائف هذذذر  البحذذذوأل لتعديذذذد شنشذذذطل اإلعذذذالذ 

 تشذذويه األعضذذاء التناسذذليل األنثويذذلارسذذل والتوعيذذل، ولتقيذذيم مذذد  التقذذدذ ا ذذ   يف القضذذاء علذذى مم
 تقييما   عاج ؛

تشذذذويه األعضذذذاء التناسذذذليل إ  الذذذدول تقذذذدا مسذذذاعدة لضذذذحايا ممارسذذذل  يطلذذذغ -7 
 سذذيولوجيل جسذذديل و خذذدمات الذذدعم  وذذرب مذذا حلقهذذا مذذن آثذذار  ، مبذذا يف ذلذذ  عذذن ل يذذهاألنثويذذل

 نفسيل؛و 
اا الذذذذدوره الشذذذذامل، تقذذذذدا الذذذذدول علذذذذى شن تتذذذذوخى، شثنذذذذاء اجسذذذذتع   يشذذذذج  -8 

تشذذويه األعضذذاء التناسذذليل تو ذذيات وجيهذذل بشذذأن اذذذاذ تذذدابن هتذذدف إ  القضذذاء علذذى ممارسذذل 
 ؛األنثويل

تشذذويه اجملتمذذ  الذذدو  علذذى اإلبقذذاء علذذى مسذذألل القضذذاء علذذى ممارسذذل  يشذذج  -9 
اهتمامذا  خا ذا  يف اذمن جذدول شعمذال السياسذات اإلةائيذل وإيالءهذا  األعضاء التناسليل األنثويل

 ؛ 2030سياق حتقيه شهداف التنميل املستدامل حبلول عاذ 
الذذذدول إ  املضذذذي يف  يذذذادة املسذذذاعدة التقنيذذذل واملاليذذذل مذذذن شجذذذل حتقيذذذه  يناشذذذد -10 

تشذذذويه ممارسذذذل الفعاليذذذل يف تنفيذذذر السياسذذذات والذذذربامف وخطذذذل العمذذذل ال اميذذذل إ  القضذذذاء علذذذى 
 لى الاعيد الولد واإلتليمي والدو ؛ ع األنثويلاألعضاء التناسليل 

الربنذذامف املشذذرتك املتعلذذه مبسذذألل تشذذويه/برت األعضذذاء التناسذذليل لإلنذذاأل  يذذدعو  -11 
 التعجيل بنحداأل التغين التاب  لاندوق األمذم املتحذدة للسذلان ومن مذل األمذم املتحذدة للطفولذل
إ  موا ذذلل تنميذذل القذذدرات الولنيذذل للذذدول واجملتمعذذات ا ليذذل مذذن شجذذل حتقيذذه الفعاليذذل يف تنفيذذر 

تشذذذويه األعضذذذاء التناسذذذليل السياسذذذات والذذذربامف وخطذذذل العمذذذل الشذذذموليل للقضذذذاء علذذذى ممارسذذذل 
ائي على املستويات ا ليل والولنيذل واإلتليميذل، مذ  تشذجي  الذدول ووكذاجت التعذاون اإلةذ لإلناأل

 يف الوتت نفسه على الن   يف إملانيل  يادة دعمها املا  للربنامف املشرتك؛
مفوا األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وكذرا هيئذات املعاهذدات  يدعو -12 

ذات الالل حبقوق اإلنسذان، وج سذيما اللجنذل املعنيذل بذاحلقوق اجتتاذاديل واججتماعيذل والثقا يذل 
اللجنل املعنيل حبمايل حقوق مجي  العمال املهاج ين وونل مناهضل التعريغ و وونل حقوق الطفل 
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تشذذذذويه األعضذذذذاء ، إ  موا ذذذذلل إيذذذذالء ش يذذذذل خا ذذذذل ملسذذذذألل القضذذذذاء علذذذذى ممارسذذذذل وش ذذذذ اد شسذذذذ هم
 األنثويل؛ التناسليل 
األنثويل يف إلار تشويه األعضاء التناسليل ممارسل مسألل  موا لل الن   يف يق ر -13 

 امف عمله.ب ن
 44اولسل 

 2016لو /يوليه  1
 ]اعُتمد من دون تاويت.[

    


