
  
  
  
  
  
  
  

  ١٦-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.16     من جدول األعمال٨-١١البند 
  
  
  

   تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  بعد النظر في التقرير المقدم عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛  
  

الممارسات التقليديـة   :  بشأن صحة األم والطفل وتنظيم األسرة      ١٠-٤٧ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
  الضارة بصحة النساء واألطفال؛

  
وإذ تشير إلى إعالن ومنهاج عمل بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابـع المعنـي بـالمرأة                   

واالستعراضـين اللـذين    ) ١٩٩٤القاهرة،  (والتنمية  ، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان       )١٩٩٥بيجين،  (
، وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      لثاني سنوات من ا   ١٠ُأجريا بعد خمس سنوات من أول هذين المؤتمرين و        

، وااللتزامات المتخذة بشأن الفتيات الصغيرات في الدورة االستثنائية للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة             ٢٠٠٠
 بشأن البيان الختـامي للقمـة العالميـة         ٦٠/١، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       )٢٠٠٢(ال  المعنية باألطف 

، وإذ تؤكد على أن حصائل كل هذه األمور تشكل إطاراً أساسياً للنهوض بحقوق النساء والفتيـات                 ٢٠٠٥ لعام
  ؛والقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  
، واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال        )١٩٧٦(لحقوق المدنية والسياسية    وإذ تؤكد أن العهد الدولي ل       

، تشكل جميعاً إسهاماً قوياً فـي توطيـد اإلطـار           )١٩٨٩(، واتفاقية حقوق الطفل     )١٩٧٩(التمييز ضد المرأة    
فريقيـة  القانوني لحماية وتشجيع الحقوق اإلنسانية للفتيات والنساء، وإذ تعترف باألهمية التي توليها الـدول األ              

واإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين فـي أفريقيـا          ) ١٩٩٠(للميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه      
  في هذا الصدد؛) ٢٠٠٤(
  

يوليـو  / تمـوز  ١١وإذ تقر ببدء نفاذ بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا، الذي ُأقر في مابوتو فـي                
، الذي شكلت أحكامه في ما يتعلق بتشويه األعضاء التناسـلية            للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والناس     ٢٠٠٣

  األنثوية معلماً بارزاً على طريق هجر هذه الممارسة؛
  

 بشأن إنهاء ممارسة تشويه     ١وإذ تشير أيضاً إلى القرار الصادر عن لجنة األمم المتحدة لمركز المرأة             
  ؛)٢٠٠٨مارس / آذار(األعضاء التناسلية األنثوية 
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   بأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان للفتيات والنساء بما فـي               وإذ تقر 
  ذلك حقهن في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية الممكنة؛

  
وإذ تالحظ أن هذه الممارسة، بالرغم من البينات على تراجعها، مازالت منتشرة فـي بعـض أنحـاء       

 مليون فتاة وامرأة قد تعرضن لها، وأن ثالثة ماليين فتاة وامرأة       ١٤٠ مليون و  ١٠٠ا يتراوح بين    العالم، وأن م  
  أخرى في السنة يحتمل أن يتعرضن لها؛

  
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الصحية الوخيمة لتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة، وإزاء                 

لحاد والصدمة النفسية والنزف والكزاز واإلنتان واحتبـاس البـول          خطورة المضاعفات الفورية، ومنها األلم ا     
وتقيح المنطقة التناسلية وإصابة النُسج المجاورة لألعضاء التناسلية؛ والعواقب الطويلة األجل ومنهـا ازديـاد               

 بالعقم احتماالت المراضة لدى األمهات وانتكاس العدوى في المثانة والمسالك البولية وتكون الكيسات واإلصابة         
والعواقب النفسانية والجنسية الضارة وازدياد احتمال الوفاة بين حديثي الوالدة من األمهات الالئـي تعرضـن                

  لتشويه أعضائهن التناسلية؛
  

وإذ تقلقها أيضاً البينات على ازدياد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على يد عاملين طبيين في جميع                  
   التشويه؛ااألقاليم التي يمارس فيها هذ

  
وإذ تشدد على الحاجة إلى تضافر الجهود في قطاعات مثل التعليم والمالية والعدل وشـؤون المـرأة                   

لى وجوب مشاركة مختلف فئات األطراف الفاعلة الكثيرة بدءاً بالحكومـات           باإلضافة إلى القطاع الصحي، وع    
  والوكاالت الدولية وانتهاء بالمنظمات غير الحكومية؛ 

  
  : جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

التعجيل باإلجراءات الرامية إلى التخلص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، بما في ذلك               )١(
لتثقيف والمعلومات الضرورية لتحقيق الفهم التام لمسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بما            توفير ا 

  فيها من أبعاد تخص المرأة والصحة وحقوق اإلنسان؛
  

سن وتنفيذ تشريعات لحماية الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف، والسيما مـن تـشويه                 )٢(
وانين التي تحظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من قبـل أي           أعضائهن التناسلية، وضمان تنفيذ الق    
  شخص حتى وإن كان مهنياً طبياً؛

  
دعم وتعزيز جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى التخلص من ممارسة تـشويه األعـضاء                )٣(

هـذه  التناسلية األنثوية، وخصوصاً ضمان مشاركة الرجال والقادة المحليين في عملية التخلص مـن              
  الممارسة؛

  
العمل مع جميع القطاعات الحكومية والوكاالت الدولية على دعم هجر هذه الممارسة بوصفه               )٤(

إسهاماً رئيسياً في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية التي تخص النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين              
  المرأة وتخفيض معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األم؛

  
وترويج دالئل إرشادية لرعاية الفتيات والنساء الالئي تعرضـن لتـشويه أعـضائهن             إعداد    )٥(

  التناسلية، وخصوصاً الرعاية طوال الوالدة؛
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تطوير أو تعزيز الخدمات والرعاية الالزمة للدعم االجتماعي والنفـسي، واتخـاذ التـدابير                )٦(
نجابية لمـساعدة النـساء والفتيـات       الالزمة لتحسين الصحة، بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية واإل         

  الالئي يخضعن لهذا العنف؛
  

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لمناصرة التخلص من تشويه             زيادة  )١(
  األعضاء التناسلية األنثوية ومن أشكال العنف األخرى ضد الفتيات والنساء؛

  
العمل مع الشركاء من داخل منظومة األمم المتحدة ومن خارجها لتشجيع اإلجراءات الالزمة               )٢(

  لحماية حقوق اإلنسان للفتيات والنساء؛
  
زيادة دعم البحوث عن مختلف جوانب مسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وذلك ضمن               )٣(

  جملة أمور للتخلص من هذه الممارسة؛
  
ل األعضاء على تعزيز نُظم معلوماتها الصحية لرصد التقـدم المحـرز نحـو              مساعدة الدو   )٤(

  التخلص من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
  
تقديم تقارير من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة بواقع مرة كل ثالثة أعوام، عـن                  )٥(

  .الشركاء اآلخروناإلجراءات التي اتخذتها أمانة المنظمة والدول األعضاء واتخذها 
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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