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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
السرريول لوضرروم اامررح الوتسرردة السررامن لسقرروق اإلنسرران التقريررر 

 وتقارير الوضوضية السامية واامين العام
تعزيز وحواية جويع حقوق اإلنسان، الودنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتواعية والثقافية، بوا فن ذلك السق فن التيوية

عضرا  الووارسات الجيدة والتسديات الكبرى فرن مجرام ميرع تشروي  اا  
 التياسلية اانثوية والقضا  علي 

 تقرير مضوضية اامح الوتسدة السامية لسقوق اإلنسان  

 موجز  
املعع دددت وعف  دددد   27/22يُقددددذ  دددقا العقاليدددال عمددد ح وقدددالاا   ددد   قدددو  ا   دددان  

اجلهدددول العامل دددس واقاادددت املماااددداج اجل دددد  مدددن سجدددو القألدددا  ع ددد   ااادددس ا دددوي  األعألدددا  
العناا  س األ  ويس. ووعد حملس عامس مدوجز  عدن امل دااو املعع قدس وع دا املمااادس وا قداا القدا و  

أهنا، يوال العقاليال موجزاح لبعض املبالااج اليت اختدقاا الددول وا ا داج األمدت الواجب اطب ق  و 
املعحدددد  واملنتمدددداج مددددم امفوم ددددس ومنتمدددداج سادددالر ل قألددددا  ع دددد   ددددق  التددددا ال ، و  دددد  ح 
ل عحدددياج املعواةدد س ا  دددقا ال ددأن. ويعألدددمن العقاليددال عدددلاح مدددن ا،اددعنعاجاج والعوةددد اج، 

سن ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس كتدددوا  م ددد  س دددفال   إضدددا سح إال م  تددداج م ال دددا
مبوجدب القددا ون الددوو مقددو  ا   دان وسن ع دد  الددول العزامدداح ودا  اذ  ددت الن دا  وال ع دداج 
وعدذ ا وي  سعألااهن العناا  س ومحايدس  دقا امدت والو دا  ود . وي دمو العقاليدال لعدو  الددول إال 

ا اليعاج  تال ا وي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس و قداح ل قدا ون مج س سموا منها اععمال وان  ق 
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الددددوو مقدددو  ا   دددانا ووضددد  ا ااددداج  دددام س ملعاجلدددس م دددألس ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س 
األ  ويددددس ا ددددمو مج دددد  م ددددعوياج امفددددتا واعزيددددز اع دددد ت البندددداجا وإقدددد   مبددددالااج ا ق   ددددس 

ؤيددد ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددسا و  ددو واوعويددسا و دددع األعددالام ا،جعماع ددس الدديت ا
  ق  املماااس عن الدين واألعالام ا،جعماع س وال وا النمط س املؤذيس واملععقداج ال قا  س الديت
افدددالل العم  دددز ضدددد املدددالس ا وا دددام الق دددال  ال  ااددد س مدددن سجدددو وضددد   دددد  دددق  املمااادددسا 

 وموا مس عم  اج مج  الب ا اج.
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 مقدمة -أوالا  
إال م دددوأل األمدددت املعحدددد  ال دددام   27/22ق دددب   ددد   قدددو  ا   دددان ا قدددالاا   -1

مقدددو  ا   دددان سن يقددددذ إال اجمل ددد  ا لوااددد  العاادددعس والع دددالين ةم عددداح ل مماااددداج اجل دددد  
 والعحدياج الالا   س ا  ال من  ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس والقألا  ع   .

وقددد سُعدددا  ددقا العام دد  والع دداوا مدد  الدددول وا ا دداج األمددت املعحددد  ومنتمدداج اجملعمدد   -2
املدددد  ومم دددا مدددن اجلهددداج املعن دددس ذاج ال ددد س. وافدددن ا،قددد   ع ددد  مج ددد  العدددالوأل املقدمدددس 

 .(1)ع   املوق  ال بف  مل وض س األمت املعحد  ال ام س مقو  ا   ان إقاا العقاليال ا

 التعريف واإلطار القانونن -ثانياا  
و قاح لف ا اج األمت املعحد ، ي مو ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس إجالا اج انطدوع  -3

ا مدددن األذر الدددقع ع ددد  إزالدددس األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس اوااج دددس جزا ددداح سو ا  ددداح سو مدددم ذلددد
وو قاح ملنتمس األمت املعحد  ل ط ولس،  .(2)ي  ب األعألا  العناا  س األ  ويس ألاباب مم ع ج س

م  ددددون  عددددا  وامددددالس  اعالضددددن  ددددق  املماااددددس ا الب دددددان الع ددددعس والع ددددالين  130 ددددكن سا ددددال مددددن 
ج قبددو سن اب دد  سا حددب و ا دداج و دأهنا. ا   دد  ا ددا الب ددان، جددالج سم ب ددس  دق  العم  ددا الديت

ال ع اج ان اوام س. واوجد  دق  املمااادس ا وعدض و ددان س اليق دا وال دال  األوادط و اد ا وا 
وعض  عمعاج سماليفا ال ا ن س. واوجد سيألاح ا سواوودا وساد ال ا وسماليفدا ال دمال س ودل اجلال داج 

  ويس.اليت يعول سة ها إال و دان ُااال   ها ا وي  األعألا  العناا  س األ 
وختع   األاباب األااا س  ق  املمااادس ودل ثقا دس وسادالر وودل  عمد  و ادال ولاادو  -4

يعألدددن سن  دددق  املمااادددس   دددق  اجملعمعددداج. و دددد س ددد   دددب الدطدددا  ال قددداا والددددي  وا،جعمددداع 
ا عمد جقوا ا من العم  ز اجلن ا  والعنمد ط اجلن دا  الألداا   مدا ود  لوا الن دا  وال ع داج 

اجملعم . ويبدو سن ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويدس ُي دعادذ واد  س ل دعحفت وام دا  اجلن د س ا 
ل مدددالس  و ددددو يددددالابط وا عهاادددداج سادددالر اقددددوذ ع دددد  النتدددداذ األودددوع واألعددددالام اجلن ددددا  س، اددددزوا  
األق دال والدزوا  الق دالع وا،مع دداب الزوجد  وعند  الع دم. وا العديددد مدن اجملعمعداج، يُنتددال 

 ددق  املمااادداج اطقدد   دداذ ا ددعهو ودد  ال عددا    ااددا و دد عها امددالس  و ددو ي ددم إال ااددععدال  إال
ال عدددددا  ل دددددزوا . وا ةددددد وم ال جاددددداج واملهددددداجالاج والن دددددا  ال دددددوا  اعدددددول سةدددددو ن إال  ودددددا  

__________ 

(1) www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/eliminatefemale genital mutilations.aspx. 

منتمس ال حس العامل س، ووال امج األمت املعحد  امل  ك املع  و مول  ق  املناعدس الب داليس/مع زمس  قد  املناعدس  (2)
 و دس املفع ب )ا يدز(، ووال امج األمت املعحد  ا مناا ، وال انس ا،قع اليس أل اليق دا، ومنتمدس األمدت املعحدد  ل 

والع ددت وال قا ددس، ةددندو  األمددت املعحددد  ل  ددفان، وم وضدد س األمددت املعحددد  ل ددؤون ال جاددل، ومنتمددس األمددت 
القألدددا  ع ددد  ا دددوي  األعألدددا  املعحدددد  ل ط ولدددس، و  ادددس األمدددت املعحدددد  ل م ددداوا  ودددل اجلن دددل و فدددل املدددالس ، 

 (.2008)جن  ،  و ان م  ك ول الواا،ج ،سالعناا  س األ  وي

file://///CONF-TPS/ENG/DATA/COMMON/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/eliminatefemale%20genital%20mutilations.aspx
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مهاجالين، افن  ق  املماااس سن افون ع مسح ل هويس ال قا  س ويُنتال إل ها ا الف م من األ  ان 
    سهنا م دا من م الا ا ويس ال ا  س واجلماع س.ع
واعددددالذأل  ددددق  املماااددددس ا الف ددددم مددددن األ  ددددان الويدددداا  الطب ع ددددس ألج ددددال ال ع دددداج  -5

والن ا  ل اطال واؤثال اأثماح ضاااح ل دايس ا ةدحس الن دا  وال ع داج مبدا ا ذلدا ةدحعهن الن  د س 
م  األجدو لع دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس الو دا  واجلن  س وا جناو س. وقد ا مو النعدااج الق د

سمددا  .(3)مددن جددالا  النزيدد  سو األ، امددال، وال دددمس وا،لعهاودداج الدديت قددد انددعج عددن  ددق  العم  ددس
مزمنددس والعهاودداج و ق دداح ا املععددس اجلن دد س اح النعددااج ع دد  املدددر الطويددو  دد مفن سن ا ددمو  ،مدد

اليدددس ال  قدددس ل  ددددمس. وادددؤلع  دددق  املمااادددس سيألددداح إال وابعددداج    ددد س، اا،ضدددطالاواج ا جه
زيددال  اطددال الددو،ل  الق  دداليس و ددا،ج النزيدد  وعددد الددو،ل ، وإال إجددالا  جالا دداج اوادد   ال ددال ، 
وإقالس مدد  ا قامدس ا،اع د اا س لامهداج، وإ عدال املولدول ا مال دس الدو،ل ، و قد  وزن املوال دد 

 .(4)اجلدل، وو  اج املوال د املااض س
و  ب ال انس املعن س والقألا  ع   العم  ز ضد املدالس ، وال اندس املعن دس ققدو  ا   دان،  -6

وجلنددس  قددو  الط ددو، وال انددس املعن ددس وددامقو  ا،قع دداليس وا،جعماع ددس وال قا  ددس، يُعددالام ا ددوي  
وال ع داج ع د  العمعد  األعألا  العناا  س األ  ويس وأ    اااس ادؤثال ادأثماح مبا دالاح ع د  قددا  الن دا  

ققو  ا   ان اواةس هبن ع   قدذ امل اوا  مد  الالجدال و د  والعداو  ااادس انعهدا  قهدن ا 
ل انددددس املعن ددددس والقألددددا  ع دددد   31عددددذ الععددددالأل ل عم  ددددز وا امل دددداوا . واعددددالم العوةدددد س العامددددس اقددددت 

 (CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18ل اندس  قدو  الط دو ) 18ضد املالس /العع  دت العداذ اقدت  العم  ز
ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ووةدد    اااددس ضدداا  وا  ددت سن الألددالا الددقع ا حقدد   ددق  
املمااادداج والألدددحايا ا دددماح مدددا يفدددون مالضددد  سو مددؤلا   دددو إضدددعام ا،عددد ام ققدددو  ا   دددان 

 وامالياج األااا س ل ن ا  واألق ال وا، عقاص من  ععهت هبا و اااعهت  ا.
وا ددم العوةدد س العامددس/العع  ت العدداذ سيألدداح إال سن املمااادداج الألدداا  عمومدداح، اُددالوط ا الف ددم  -7

مددن األ  ددان وألددالوب العندد  اوطددم  سو ا ددفو ا  ددد ذااددا ضددالواح مددن ضددالوب العندد  ضددد الن ددا  

__________ 

قد ا مو الععق داج املبا ال  األ، امال وال دمس والنزي  والفدزاز سو ا  عدان )العهداب وفعدمع( وا عبدال البدول  (3)
واجلددالاا امل عو ددس ا منطقددس األعألددا  العناادد  س وإةدداوس األ  دداس العناادد  س القاليبددس منهددا. وافددن ل نعددااج الطوي ددس 

  ا امل ا دددس وامل دددالا البول دددس، والعف  ددداج، والعقدددت، وازايدددد اطدددال  ددددو  األجدددو سن ا دددمو العهاوددداج معفدددالا 
مألدداع اج ا الددو،ل  وو ددا  املوال ددد اجلدددل، واماجددس إال إجددالا  عم  دداج جالا  ددس ، قددس. ا تددال ةددح  س وقدداا  

 د  الدالاوط املعع قس وع دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس، افدن ا،قد   ع  هدا ع 241منتمس ال حس العامل س اقت 
 ./www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/enال بف  العاو: 

(4) J. Abdulcadir, M.I. Rodriguez and L. Say, “Research gaps in the care of women with female 

genital mutilation: an analysis”. BJOG, an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 

vol. 122, issue 3 (February 2015). 
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 دت و دأهنا واألق ال. ويق  ع   الدول واجب وقل العنايس الواجبس ملن  سعمال العن  ضدد املدالس  والعحق
 .(5)واملعاقبس ع  ها، اوا  ساا ب  ق  األعمال من ااافاب الدولس سذ و عو س ااص عاليل

ووةدد ب املقددالا  اواةددس املعن ددس مب ددألس العندد  ضددد املددالس  وساددباو  وعواقبدد  ا اقاليال ددا  -8
(E/CN.4/2002/83 ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس وأ دد   ع اددس لددنتت ال دد طس األوويددس ) الدديت

مدن ال دوا  النمط دس ل مدالس  ووةد ها القد ذت الالا  د  اح اب ن ضالوا  العحفت ق دا  الن دا ، ا ط قد
ع   األا   اجلن  س، لفنها ، اعحفت ا لوا عها اجلن  س. وسادج ال انس املعن دس والقألدا  

ناادد  س ع د  العم  دز ضدد املدالس  وجلندس  قدو  الط دو سن املماااداج الألداا  اع دوي  األعألدا  الع
األ  ويس  ا جقوا ضااوس ا املواق  اجملعمع دس الديت ادالر الن دا  وال ع داج سقدو  دأ اح مدن الالجدال 
وال ع دددان وسعالوعدددا عدددن الق دددت إزا  ال ادددو  إال  دددق  املماااددداج لعهيدددال العنددد  اجلن دددا  ووةددد   

مدن  5ل   ف ح من س فال "اممايس" والعوج   ل ن ا  واألق ال. وا  قا ال دل، اقأل  املدا
اا اق س القألا  ع   مج   س فال العم  ز ضد املالس  واختداذ مج د  العدداوم امل امدس لععدديو سمندا  
ال ددد وك ا،جعماع دددس وال قا  دددس ود دددس القألدددا  ع ددد  سوجددد  العحامدددو واملماااددداج العال  دددس ومم دددا 

اا النمط ددس املمااادداج الدديت ا ددعند إال  فددال  لو  ددس سع مددن اجلن ددل سو ا وقدد  سو إال األلو  مددن
 ل الجال والن ا . 

سن العم  ددز ع دد   إال وا ددم العوةدد س العامددس/العع  ت العدداذ امل دداا إل هددا سعدد   سيألدداح  -9
ساال اجلن  وال  س اجلن ا  س يعقداق  مد  عوامدو سادالر ادؤثال ا الن دا  وال ع داج و اةدس 

ي دبحن ضدحايا املع وا ا عماؤ ن إال  ااج م عألع س، ما يزيدد مدن اطدال سن  املنعم اج سو
 ل ممااااج الألاا . 

وس دددااج  ل ددداج  قدددو  ا   دددان إال سن ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس قدددد يب ددد   -10
م دددعور الععدددقيب واملعام دددس سو العقوودددس القااددد س سو ال إ  دددا  س سو امله ندددس، ع ددد  النحدددو املبدددل ا 

__________ 

( الدددول قمايددس CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 31ا ددزذ ال انددس املعن ددس ققددو  ا   ددان، ا اع  قهددا العدداذ اقددت  (5)
األ الال من األعمال الديت يالافبهدا س دااص عداليون سو ا ا داج. و ددل ال اندس املعن دس والقألدا  ع د  العم  دز ضدد 

( م دددؤول س الددددول املعم  دددس ا ودددقل العنايدددس الواجبدددس HRI/GEN/1/Rev.6)ا تدددال  19هدددا العددداذ اقدددت املدددالس  ا اع  ق
 19ا من  ا، عهاااج  ح دب، ودو ا العحق دت و دأن  دق  األعمدال واملعاقبدس ع  هدا سيألداح. واقألد  املدال   ،

 ددد  والن  ددد  ووضددد  مدددن اا اق دددس  قدددو  الط دددو ودددأن  مددد  الددددول األقدددالام األق دددال مدددن العنددد  البدددد  واجلن
ا ددداليعاج وادددداوم اجعماع دددس وا ق   دددس سادددالر. وي دددمو ذلدددا ا،لعدددزاذ اممايدددس مدددن األعمدددال الددديت يالافبهدددا اآلودددا  

مددن ا عدد ن و دأن القألددا  ع دد  العندد  ضدد املددالس  )قددالاا اجلمع ددس  2مدم ت مددن سول ددا  األمددوا. واعدالم املددال   سو
س األ  ويدددس ووةددد    دددف ح مدددن س دددفال العنددد  ضدددد املدددالس  ( ووضدددوا ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  48/104العامدددس 

واددعو الدددول إال محايددس الن ددا  مدن سع  ددفو مددن س ددفال العندد   دد  ا إقدداا األاددال  سو ا و ادداج ساددالر. 
و ددا ا عدد ن الدددول ع دد  إلا ددس العندد  ضددد املددالس ، وع دد  العددقا  وددأع اق  ددد سو اععبدداااج لين ددس ل عن ددو مددن 

 ا ون الدوو مقو  ا   ان.العزامااا مبوجب الق



A/HRC/29/20 

7 GE.15-06557 

عام دددس سو العقوودددس القااددد س مدددن اا اق دددس منا ألدددس الععدددقيب ومدددم  مدددن ضدددالوب امل 16و 1املدددالال 
 ، وينعها امت ا ام ا  عندما يؤلع إال الو ا . (6)ال إ  ا  س سو امله نس سو
، وسعالودددب ال اندددس املعن دددس والقألدددا  ع ددد  (7)وانعهدددا  دددق  املمااادددس سيألددداح امدددت ا ال دددحس -11

ق قهدددا إزا  إضددد ا  العم  دددز ضدددد املدددالس ، وجلندددس  قدددو  الط دددو، وال اندددس املعن دددس ققدددو  ا   دددان عدددن 
. و  دب الددول ع د  عددذ ق دال ةدال  (8)الطاو  الطيب ع   عم  س ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس

املماااددس ع دد  الددقين يقومددون هبددا ادداا  امل ع دد  اج ولون مددؤ  ج قب ددس. وسعالوددب ال انددس املعن ددس 
اددس واعددان ا  ددا . إذ  ندداك والقألددا  ع دد  العم  ددز ضددد املددالس  عددن الق ددت إزا  او ددط وددل  ددق  املماا 

ااع  دداج سااادد س و نهمددا مددن   ددا الألددالا والق ددد والدددالأل والعبعدداج املالابطددس وفددو مددن ا ددوي  
 األعألدا  العناادد  س األ  ويددس و"اوعددان" الددقع ادداال ع د  ال ع ددان والالجددال.  ع دد  اددب و امل ددال، ا ددماح 

، لفددبن الالمبدداج اجلن دد س ل مددالس  ُي ددعادذ ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس، وو ددفو سااادد  مددا
 وال عا ، ا  ل سن الق د من اعان القاوا سو  ع اع  خمع  ان.

__________ 

(، سن ع ددد  الددددول العزامددداح يعع دددت قتدددال CAT/C/GC/2) 2سوضدددحب جلندددس منا ألدددس الععدددقيب ا اع  قهدددا العددداذ  (6)
الععقيب ومم  من ضالوب او  املعام س ل ع دع أل  طس من قب و ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس، الديت يقدوذ 

ج. و، تدب ال اندس سن ا دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس ينعهدا ال د مس هبا األ ااص الطب ع دون سو الف ا دا
اجل ددديس والفالامددس الب دداليس ل ن ددا  وال ع دداج ولعددب امفومدداج إال اددن ا دداليعاج  تددال  ددق  املماااددس ومعاقبددس 

 ،CAT/C/KEN/CO/1، وCAT/C/CR/31/6مالافب هددا واععمددال العددداوم ال زمددس ،اعا ددا ا )ا تددال ع دد  اددب و امل ددال، 
(. وادددد ت املقددددالا اودددداص املعدددد  مب ددددألس CAT/C/MRT/CO/1، وCAT/C/TCD/CO/1و CAT/C/TGO/CO/1و

 2008الععدددددقيب ومدددددم  مدددددن ضدددددالوب املعام دددددس سو العقوودددددس القااددددد س سو ال إ  دددددا  س سو امله ندددددس ا اقاليدددددال  لعددددداذ 
(A/HRC/7/3وددأن ا دددوي  األعألدددا  العناادد  س ) ينطدددوع ع دد  اعمدددد إيقدددا  األ، ،  دددأ    ددأن الععدددقيب، األُ  ويدددس

 والعنا  ال ديدين و ا  ما واسر س   ي فو ا عهاااح يق  ضمن و،يع .

مددن اا اق ددس  قددو  الط ددو  ددكن الدددول األقددالام مدددعو  إال اختدداذ مج دد  العددداوم  24مددن املددال   3و قدداح ل  قددال   (7)
 األق ال.ال عالس وامل امس ود س إلدا  املمااااج العق  ديس اليت األال و حس 

ي م اعبم إض ا  الطاو  الطديب إال سع عمدو مدن سعمدال ا دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس اعداضد  عند  الدولدس  (8)
  االع ا امل ع   اج امفوم س واواةس ع   يد موي ل قب ل مداول. وي مو ذلا إجالا  عم  داج اوعدان 

ا  ددد  األ، ومعاجلدددس ا،لعهاوددداج. وينعهدددا املهن دددون ع ددد  يدددد مدددوي ل ةدددح ل واادددعاداذ األلويدددس امدي دددس لع
ال ددح ون املددداوون الددقين يقومددون وعم  دداج ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس  قددو  ا   ددان اواةددس والن ددا  
وال ع دداج وينعهفدددون سيألددداح األا ق ددداج الطب ددس األاااددد س املعم  دددس ا عددددذ إمددا  األذر. ا تدددال منتمدددس ال دددحس 

. ويوضدددن املقدددالا الدددعا   مدددن ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س لا  ددد : و دددان م ددد ك ودددل الوادددا،ج دددا، العامل دددس ومم 
اودداص املعدد  مب ددألس الععددقيب ومددم  مددن ضددالوب املعام ددس سو العقووددس القاادد س سو ال إ  ددا  س سو امله نددس س دد   دد  

س  ددو  تددم الععددقيب وي ددفو وجددول مسددن القددا ون هبددق  املماااددس،  ددكن سع ا ددوي  لاعألددا  العناادد  س األ  ويدد لددو
قدددا ون اهدددقا اعبدددماح عدددن اضدددا سو قبدددول ضدددم  مدددن جا دددب الدولدددس. وادددقلا األمدددال والن دددبس ل حدددا،ج الددديت ا دددوا  

األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ا م ددحاج ااةددس وع دد  يددد سقبددا  م ددعق ل لون سن ي   قددوا،  ددكن الدولددس    هددا
)ب( مدن الهواواددول 5، ووالعدداو مدن والواجدب م دا لعها. و تدال املدال  افدون قاو دس وع دا املمااادس قفدت الواقد 

امل حت وامل  ا  األ اليق  مقو  ا   ان وال عوب املعع دت ققدو  املدالس  ا س اليق دا )والواوادول مداوواو( مدن اد ل 
القددددالاول  اختدددداذ اددددداوم ا دددداليع س مدعمددددس وعقوودددداج، مج دددد  س ددددفال ا ددددوي  األعألددددا  العناادددد  س األ  ويددددس، واقددددد 

اج األاددالر، مددن ال دد س الطب ددس سو  ددب  الطب ددس ع دد  ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ومج دد  املمااادد وإضدد ا 
 سجو القألا  ع  ها.
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 الووارسات الجيدة للقضا  على تشوي  ااعضا  التياسلية اانثوية -ثالثاا  
 التدابير التشريعية -ألف 

  األعألدا  عند اعاوس  قا العقاليال، اان عدل الب دان اليت انب ا اليعاج ملفا حس ا دوي -12
ع د   اااد   2015-2005و داح. وا موايعا  دا،  تدال األمدال  40العناا  س األ  ويس سا ال من 

املهن الطب س وع   املالا ت ال دح س امفوم دس الق داذ هبدق  العم  دس. و تدال م دال وا ن دا ع د  اآلودا  
وا ن دددا املعع قدددس قدددوا ل سومنددددا  وةدددالذذواألوةددد ا  الألددددط ع ددد  سق دددا ت ل األدددو   دددق  العم  دددس. 

وع وي  األعألا  العناا  س األ  ويس الق اذ هبق  العم  س والعم  ز ضد املدالس  الديت ، ختألد   دا. وامدت 
عددددذ وجدددول قددددا ون ا دددالع  تددددال  دددق  املمااادددس ا   اميددددا،  دددكن وكمفددددان الو،يددداج سن ا ددددن 

 ا اليعاج كدل   تال ا اما والاج إال ذلا عد  و،ياج وال عو.
م األقدددددددددددا  الددددددددددديت سجالا دددددددددددا وال دددددددددددامج ا،اعق دددددددددددا اج الدادالا  دددددددددددس وال دددددددددددح س وا ددددددددددد -13
(http://dhsprogram.com إال االاج  ابم ا ا ع اا عم  اج ا وي  األعألا  العنااد  س األ  ويدس ا )

الدول اليت اّنب وس  قج عقووداج جناا دس  دام س ا  دت مالافب هدا. وا ا ن دا، الديت االاجعدب   هدا 
،  تالج 2010ا املااس عاذ  20إال  1980ا املااس من ال ع اج عاذ  50الن بس من سا ال من 

قأل س ا عهب وكلا اج. و هدج وواا ندا  اادو  16 س اعع ت هبق  املماااس و نها قأل 71احملاات ا 
 دا،ج إلا دس و دبب  ااادس ا دوي   7االاجعاح ا  ق  املماااس ول ال اواج وادا ب ع د  األقدو 
، ا عهددب كاامعددان سجالامددا 2014األعألددا  العناادد  س األ  ويددس سو العواقددؤ ا  اااددعها. وا عدداذ 

 عدا  وأ فداذ وال دان  14ا مقاقععل خمع  عل ومش عا ا دوي  األعألدا  العنااد  س لدد كفمس معنق س 
اي يددددا س فامدددداح وا لا ددددس والدالامددددس إس ددددهال قددددت مددددالافيب  ددددق  األعمددددال. وسةددددداج كدددداات  6ملددددد  
 ا داح مااادوا عم  داج ا دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس، وقدت  ودا  ال ع داج ال دوا   155 قت

قألد س ع د  األقدو إال احملداات  14كاامس ا إث وو دا هبدقا ال دأن، واُ عدب  13. وجالج األعن  ا
وةدددا   هددا  فددت قددت س ددد مددالافيب  ددق  األعمددال. ووعددد  2012و  دداو منددق عدداذ  -ا م ن ددا 

 15ا سومندددا، ا عددب  2010اععمددال قددا ون مفا حددس ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ا عدداذ 
، سُليدددن   دددس س دددااص و دددبب 2014 احملددداات، وا ا دددالين ال دددا / و مه قألدد س هبدددقا ال دددأن إال

إجدددالااهت  دددق  العم  دددس. ومندددق سن اععمددددج  ال  دددا قا و ددداح ااةددداح  تدددال ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س 
 دا  و دبب ادواقهت ا  دق  املمااادس. واددع  ال دالقس ال ال  د س  100األ  ويس، ُادان  دواو 

العنااددد  س األ  ويددددس االاجددد   ع اددددس  دددق  احملاامدددداج ومم دددا مددددن سن عددددل  ددددا،ج ا دددوي  األعألددددا  
، وا سول قألددددد س مندددددق اععمدددددال قدددددا ون 2015ادددددا ون ال ا /يندددددايال   26. وا (9)املبدددددالااج الوقاا دددددس

، سةدداج كفمدس م داليس  فمداح وكلا دس 2008ملفا حس ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويدس ا عداذ 
  ال  من عمال ا عقب عم  س سجالا ا  ا ا ع ال  ااةس. قب ب وعد و ا   عا  ا ال ال س ع

__________ 

(9) European Institute for Gender Equality, Good practices in combating female genital mutilation 

(Luxembourg, 2013) . 
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ويعزايددد اوث ددت  ددا،ج ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس العدداوال  ل حدددول، ويعددول ذلددا  -14
جزا داح إال ةدال   ددق  املمااادس وإال ا   دداذ ال دااذ ل ع داليعاج الدديت  تال دا ا الب دددان الديت األددت 

مدددن اا اق دددس   ددد  سواوودددا و دددأن منددد   44مدددن املدددال   3  قدددال   عمعددداج ابدددم   ااادددها. وو قددداح ل
ومفا حددس العندد  ضددد املددالس  والعندد  املنددزو، لددب سن األددمن الدددول األقددالام املعاقبددس ع دد   ددق  
املماااددس إذا مددا ااافبددب ا و ددد ثالددا سو ا  ددت س ددد اعايا ددا سو ا  ددت  ددا  مقدد ت  ددو  

 عد ح إجالام داح ا ذلدا الب دد. ووامل دو، لدب ع د   سااض ها،    لو اا ب  دق  املمااادس ، اععده
الدددول األقددالام سن اعاددق العددداوم ال زمددس لب ددط و،يعهددا القألدداا س ع دد  جددالاات ا ددوي  األعألددا  
العناا  س األ  ويدس عنددما يفدون س دد مالافب هدا املزعدومل موجدولاح ع د  سااضد ها. وقدد اعُعمدد مبددس 

مدددن قدددا ون  4و 1د مدددن القدددوا ل األواوو دددس. واععددده املالادددان الو،يدددس القألددداا س اوااج دددس ا العديددد
( ا املم فددددس املعحدددد  لهيطا  ددددا العتمدددد  2003مفا حدددس ا ددددوي  األعألدددا  العناادددد  س األ  ويدددس )

ال دددمال س سن ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس سو العدددوا    ددد   عدددو  إجالامددد  سيددداح ادددان  اسياللنددددو 
، اععمدددج 2006ن جن دد ع  سو وضدد  إقامعدد . وا عدداذ ال ددا  الددقع ااافبدد  ودددض النتددال عدد

(، يددن  7/2006إيطال ددا  فمدداح كدددلاح ا القددا ون اجلندداا  يعع ددت هبددق  املماااددس )القددا ون اقددت 
ع   املعاقبس ع    ق  املماااس    لو ااافبب ااا  الب د. وجالامب الدامنالك والندالويج وإادبا  ا 

ا  العنااد  س األ  ويدس سو امل داعد    هدا سو العداضد  عنهدا، وال ويد واوي الا  اااس ا وي  األعألد
، سضددا ب ا ن دددا ونددداح يعع دددت والو،يددس القألددداا س اوااج دددس 2011لااددو الب دددد واااجدد . وا عددداذ 

لعو  اااس الف ن ل لع وي  األعألا  العناا  س األ  ويس ااا   دول الب دد  عد ح إجالام داح. وا  ما
ا قدددددا ون العدالدددددس اجلناا دددددس )املعع دددددت وع دددددوي  األعألدددددا  العنااددددد  س دسياللنددددد، اععمددددددج 2012عددددداذ 

 األ  ويس(، القع  تال  اااس ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس سو كاولس  اااع . 
ووا ضدددا س إال إ  ددداذ ا ددداليعاج وا ااددداج اعع دددت وع دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس،  -15

احملالز ا جهول القألا  ع    دق  التدا ال  وا  دب  وضعب وعض الب دان  ل اج لالةد العقدذ
مددواال لع ع ددو  ددق  اآلل دداج، مبددا ا ذلددا ازويددد املددوي ل املعن ددل ودداملواال الب دداليس واملال ددس والعقن ددس 
ومم ددا مددن املددواال ال زمددس. وع دد  اددب و امل ددال،  دد  القددا ون الف دد  الددقع  تددال  ددق  املماااددس 

فا حددس يددا ال  ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ويددؤلع لوااح ع دد  إ  ددا    دد  يُعددم مب ددألس م
 عم  اح وااع ااياح ي مو او م املواال الفا  س ملفا حس عم  اج ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس.

وينبدددد  سن ي دددمو إ  ددداذ الع ددداليعاج الوقن دددس اععبددداااج ااةدددس اعع دددت وألدددمان ال ددداليس  -16
ا دمو محايدس اآلودا  وال ع داج الدقين يال ألدون  دق  املمااادس.  ل ألحايا وال هول ووعقد  ادماج

ومبددا سن مددالافيب ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس  ددت مددن س ددالال األاددال  ا العددال ،  ددكن الألددحايا  
ا ددماح مددا يالمبددون عددن اأي ددد املقاضددا ، وددو إهنددت قددد يال ألددون، ا وعددض امددا،ج، اقددد  إ ددال  ا 

يفددون الألدددط العدداا   لقبددول  ددق  املماااددس ابددماح ل دايددسا و ندداك إقدداا  ق قدداج ال ددالقس. وقددد 
 ددا،ج موثقددس عددن اديددد اآلوددا  الددقين يال ألددون األددو  وندداات  ددق  املماااددس، و ددا،ج  ع دداج 
يددددعل سهندددن قمدددن وع دددوي  سعألدددااهن العنااددد  س وأ   دددهن ممايدددس  ودددااهن. وقدددد انددداول عددددل مدددن 

اممايددددس   مددددا اععمدادددد  مددددن ا دددداليعاج و ددددأن  ددددق   الب دددددان ا ع اجدددداج ال ددددهول والألددددحايا إال
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املماااس.  ع   ادب و امل دال،  دنن ا داليعاج املم فدس املعحدد  ضدما س ا قاا دس وعددذ الف د  عدن 
  ويس ضحايا  ق  املماااس القين يُب دون ال القس هبا.

 خطط العول الشاملة -با  
عألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس إال وا ضدددا س إال الع ددداليعاج،  عدددا  إلددددا   ااادددس ا دددوي  األ -17

اا اا ا اج معقد  مععدل  القطاعاج ا مو مج   القطاعاج امفوم س وعامس اجلمهدوا، مبدا ا 
ذلدددددا وادددددااط ا عددددد ذ ومنتمددددداج اجملعمددددد  املدددددد  وقدددددال  اجملعمعددددداج احمل  دددددس واملهن دددددل الطب دددددل 

قواعددددد ا،جعماع ددددس لااددددو واملدااددددل. و عددددا  ذلددددا سيألدددداح إال لاااددددس املععقددددداج واملواقدددد  وال
 اجملعمعاج احمل  س اليت اوجد   ها  ق  املماااس. 

وقد   قج الدول العال س اطط عمو  ام س ومن قس ملفا حس ا وي  األعألا  العنااد  س  -18
 األ  ويس:

  13ا إقدداا اطددس عمددو وواا نددا  ااددو، سُ  دد   اليددت مععدددل القطاعدداج ي ددمو 
وزعمدددا  لين دددل و عمع دددل، ومدددوي   إ  ددداذ وزاا ،  ألددد ح عدددن مجع ددداج   ددداا س 

 قا ون واجال قألا ، لإل الام ع   ان  ق القا ون املعع ت هبق  املماااسا

  سق قدب وزاا   دؤون املدالس  واألق دال وال دباب ا ث وو دس ااد اا ا س 2013ا عداذ ،
وقن ددددس ملددددد  اددددنعل اعع ددددت واملمااادددداج العق  ديددددس الألدددداا  ا ددددمو قطدددداع  ال ددددحس 

ا،جعماع دددسا ووا ضدددا س إال ذلدددا، وضدددعب امفومدددس، مب ددداعد  وادددا،ج  والالعايدددس
 األمت املعحد  ومنتماج مم  فوم س،  بفاج ممايس الط وا

    إ  دا  جلدان إق  م دس  2015-2010وا مو اطس العمدو الوقن دس ل  دندال ل  د
ومالاادددز ا املقاقعددداج واألايدددام اددددم إال العا ددد  عدددن  ااادددس ا دددوي  األعألدددا  
العناا  س األ  ويسا و ع اس  قا النهج املععدل األوعال، سُ  دد عدن خت د   ،م القدالر ا 

 ال ندال ع ناح عن  ق  املماااس ومم ا من املمااااج الألاا ا

   ا ددددددمو اطددددددس العمددددددو الوقن ددددددس ا الفدددددداممون لعددددددت إعددددددال  العأ  ددددددو ا،جعمدددددداع
مدد  منتمدداج اجملعمدد  ا،قع ددالع ملمااادد   ددق  العم  دداج، وذلددا ا إقدداا  ددالااس 
 املد  من قب و     األامس والع ما  امل  مل ا الفاممونا

  و  ددداو ومددداو ومجهوايدددس انزا  دددا  -وضدددعب م دددال والفددداممون ومامب دددا وم ن دددا وم ن دددا
املعحد  اطط عمو اا اا ا س مععدل  القطاعاج ا د ك   هدا مؤا داج  فوم دس 

اطددس عمددو وقن ددس  2004موايعا  ددا عدداذ خمع  ددس واالاددز ع دد  العوع ددس،   مددا اععمدددج 
  دد س ملفا حددس العندد  اجلن ددا  ووعدددج امفومددس واععمددال قددا ون ملفا حددس العندد  

 ، ي مو مفا حس ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس.2015اجلن ا  عاذ 
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 التثقيف والتوعية -جيح 
األمدددت املعحدددد   و قددداح ل ه دددامج امل ددد ك ودددل ةدددندو  األمدددت املعحدددد  ل  دددفان ومنتمدددس -19

، افن ل عع د ت (10)و /ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس: الععا و وك دا  العد مل ط ولس و أن 
النتدددام  ومدددم النتدددام  وال  تدددام  سن ي دددهت إال جا دددب ودددالامج العوع دددس م دددا س ابدددم  ا منددد  

  اااس ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس.
 ع اا املمااااج الألاا  اع وي  األعألا  العناا  س األ  ويدس ا اجد  وابل األللس سن   بس ا -20

مدد  زيددال  إملدداذ ا  ددا  وددالقالا   والفعاوددس. واُ  ددب لاااددس ااعق دداا س سجالاددا ال و   دد   ا م ددال 
ا املاادس مدن  44ا املااس مدن الن دا  األم داج يداللن اادعمالاا  دق  املمااادس مقاا دس مد   72سن  إال

ا املاادس مدن الن دا  األم داج إهندن يداللن العا د   15اج. وعد و  ع د  ذلدا، قالدب الن ا  املعع مد
. وا لااادددس ااعق ددداا س سادددالر (11)ا املاادددس مدددن الن دددا  املعع مددداج 47عدددن  دددق  املمااادددس مقاودددو 

سجالادا منتمددس   ددومن اايددع  ووادد، ا الدد من، ابددل سن األمهدداج األم دداج سو ال ددوا  اددالان الداااددس 
ا،وعداا ددس ا ددن إال إاألددا  وندداان  ددق  املماااددس، وسن األمهدداج ال ددوا  ينادد  سا ددال مددن ا املال  ددس 

 .(12) عا  ا ن إال إاألا  اونس وا د  ع   األقو  ق  العم  س
ويقدذ عدل من منتماج اجملعم  املدد  منحداح ل  ع داج لعمف دنهن مدن البقدا  ا املداادس   -21

 س األ  ويدس.   د  مجهوايدس انزا  دا املعحدد ، ع د  ادب و امل دال، اوا  س ملن  ا وي  األعألا  العنااد 
 قدمب منتمس انم س   ا  املاااع منحاح لعمفل ال ع اج من البقا  ا املدااس ألهنن ان ا األعن،

. وا دددع  مؤا دددس (13)مدددن لون  دددق  املدددنن، إال ا دددويس األعألدددا  العنااددد  س ويُدددالممن ع ددد  الدددزوا 
 بولو وماادداع مددااا ا ا ن ددا إال القألددا  ع دد   ددق  املماااددس مددن األق ددال الالعددا  ا منطقدديت اددا
، العزمددب مقاقعددس وواددوج ا ا ن ددا وك  ددا  2014. وا عدداذ (14)ادد ل العف ددو وعع دد ت ال ع دداج

سا دال مدن م  دون لو،ا مدن لو،ااج الو،يداج املعحدد  مددن سجدو القألدا  ع د   ااادس ا دويس األعألددا  
 .(15)ادذ معتت العمويو ا اقد  منن ل  ع اجالعناا  س األ  ويس، ع   سن ي ع

وافع   املع وماج والعوع س و أن األثال الألاا لعم  س ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس  -22
و تال ا قا و اح س  س  امسس ا القألا  ع    ق  املماااس. ويدعت اله امج امل د ك ودل ةدندو  

__________ 

-www.unfpa.org/publications/unfpa-unicef-joint-programmeافددددن ا،قدددد   ع  دددد  ع دددد  الددددالاوط العدددداو  (10)

female-genital-mutilationcutting-accelerating-change. 

(11) http://www.unicef.org/egypt/Eng_FGMC.pdf accessed on 17 February 2015. 
 واقس مع وماج قدمعها منتمس   ومن اايع  ووا،. (12)

 -www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/escaping-the-scourge-of-female-genital-mutilationا تال  (13)

in-tanzania-a-maasai-girls-school-provides-schol#sthash.ooQgGpB2.dpuf. 
-www.indiegogo.com/projects/girls-education-community-education-in-samburu-and-maasaiا تدددددددال  (14)

mara-kenya. 

 واقس مع وماج قدمعها منتمس امل اوا  اآلن. (15)

http://www.unicef.org/egypt/Eng_FGMC.pdff
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file://///CONF-TPS/ENG/DATA/COMMON/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/www.unwomen.org/en/news/stories/2012/11/escaping-the-scourge-of-female-genital-mutilation-in-tanzania-a-maasai-girls-school-provides-schol
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و دداح. ويقدول  17سعد    دواااج ا ق   دس  عمع دس ا  األمت املعحد  ل  دفان وال و   د   املدقاوا
 ددق  امددواااج، ا الف ددم مددن األ  ددان، مويدد  ةددح  مددن اجملعمدد  احمل دد ، و دد  ا ددمو ابددالل 
املع ومدداج  ددول  قددو  ا   ددان وال ددحس واملعددايم اجلن ددا  س. ومبوجددب  ددقا اله ددامج، ُعقدددج 

يعا  ددا، وقدددمب امل دداعد  ا وضدد  اطددس   قدداج عمددو  ددول األثددال الألدداا  ددق  املماااددس ا موا 
قاليددت لععزيددز قدددا  وزاا  األوقددام ال من ددس ع دد  ا ددا   الق ددالاج اجلما ميددس، مب ددن  دد هت الزعمددا  

 الدين ون، ع   معااضعها.
واقدددذ منتمددس امل دداوا  اآلن الدددعت مفومددس ا ن ددا ل مجددس قددا ون  تددال ا ددوي  األعألددا   -23

ن ل امهوا  همها، و   ادعت االمجع  إال ال دس ال وا   س من سجو العناا  س األ  ويس إال لدس اف
  داس  1 000اوا    طا   هت ال فان ل  ا مناقت ا ع اا  ق  املماااس. ووزعدب املنتمدس 

من القدا ون ع د  مدديالع املدداال ا،وعداا دس الف ن دس لع دا   املداادل ع د  ا،ضدط   وددوا ا 
 وض   د  ق  املماااس.

  الألددو  ع دد  سم  ددس عددن وددالامج اعمددو مدد  ال ددباب، و نهددا وددالامج اوع ددس ا املددداال وسُلقدد -24
واجملعم  و دفو عداذ. وقدد اععمددج ال دندال، ع د  ادب و امل دال، وال دامج "اوادعان" و دو وال دامج 
االودوع ا دااا  يعمدو ع د  ةدع د القدالر  لمدا  كدو األم دس، وال قا دس ال دح س األاااد س، مبددا ا 

ج عدددن ا ددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس، ا ةددااب الدددعع  ت ع ددد  م دددعور ذلددا اقدددد  مع ومدددا
اجملعمددد  احمل ددد  وأام ددد . وسلاجدددب ال دددندال سيألددداح م دددألس منددد   دددق  املمااادددس ا مندددا ج املدددداال 
ا،وعداا س واملعواطس. وا وواا نا  ااو، سجالج ال انس الوقن س ادايباح ل مداال وسلاجب موضو  

 لعناا  س األ  ويس ا منا ج الع وذ الطب ع س ل مداال.ا وي  األعألا  ا
، ضدددت مدددؤ ال قمدددس ل  دددباب ا مامب دددا ماادددس مددداميب يب ددددون مدددن العمدددال 2014وا عددداذ  -25
ول ال اوعس ع ال  واوام س والع الين هبدم ونا  مهاااات ا انت ت محد ج العوع دس ا  دال  ما

القا و  ددس والطب ددس ال زمددس لعوع ددس ال ددباب هبددق   واددااط العواةددو ا،جعمدداع  وازويددد ت واملعدداام
املماااس. وا ج بو ، ااعد اله امج امل  ك ودل ةدندو  األمدت املعحدد  ل  دفان وال و   د   

ا دددوي    ددداب ل م ددداااس ا مح دددس عامدددس اددددم إال وضددد   دددد ملمااادددس عم  دددس 500ا   دددد 
 دبحن م قذ دداج لنتدالااهن مدن ال ع داج و ددأن األعألدا  العنااد  س األ  ويدس، وُلاذوددب ث ثدون  عدا  ل ُ 
 العا   عن  ق  املماااس ا  عمعاان احمل  س.

واعقددد وزاا  ال ددحس واجمل دد  القددوم  ل ط ولددس واألمومددس ا م ددال   قدداج عمددو منعتمددس  -26
 ول م ألس ا وي  األعألا  العنااد  س األ  ويدس وسيامداح م عو دس ا مالاادز ال دباب ا خمع د  س دا  

د ل عوع دددس واآلثددداا الألددداا   دددق  املمااادددس. وا  دددال  إث وو دددا، سجدددالج م وضددد س األمدددت املعحدددد  الب ددد
ال ام س ل ؤون ال جال، ا إقاا  الااس م  منتمس مم  فوم س ك  دس،  د  منتمدس انم دس األذ 
والط و، مح ج اوع س ومناق اج مجاع س سابوع س، ُي اا إل ها واات "  د ج القهدو " وعبدأج 

 ال باب ضد  ق  املماااس ا ث ثس خم ماج ل جال ال ومال ل.  والع
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، االاجعددب   ددبس ا ع دداا ا ددوي  األعألددا  العناادد  س 2006إال  1998وا ال دد   مددن  -27
األ  ويددس ا الن اددال إال الن دد   ع اددس عمددو منتمدداج اجملعمدد  املددد ، ا وةدداح ال انددس الن اميددس 

، اليت سجالج لااااج وقامب وأ  طس اوعويس وادايب س وس  دطس املعن س مب ألس املمااااج العق  ديس
اا ال وإعال  ادايب ل عام ل ا القطا  ال ح  من سجو إ دا  اد دم اد وا  ا اجملعمعداج 

 احمل  س املعن س. اما ااعدج ا إ  ا  جلان اةد لععب  األ  طس ا القالر الناا س.
وددل ةددندو  األمددت املعحدد  ل  ددفان وال و   دد   مدد  وا موايعا  دا، اعدداون اله ددامج امل د ك  -28

امل ددالا الددوق  ا انتدد ت جولددس اوعويددس و ددأن ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس ا   ددس مندداقت مددن 
الب د ا داو   دبس ا ع داا ابدم   دق  املمااادس. و ُتدت عددل ابدم مدن األ  دطس العوعويدس األادالر سيألداح 

 ا دددداح  76 850سع ددددن   دددداليفس. وع قهدددب   ددددق  اجلدددو،ج، والععددداون مدددد  منتمددداج مددددم  فوم دددس
 معااضعهت  ق  املماااس ع   املا.

 إشراك رجام الدين وقادة الوجتوعات الوسلية -دام 
ا إث وو ا، سادج الفن  س األاثوذا  س ا ث وو س والفن  دس ا جن   دس واجمل د  ا اد م   -29

العناادد  س األ  ويددس لدد    الضداح لين دداح، وسن سةددول  اعددول  األع د  ا إث وو ددا امس دداح سن ا ددوي  األعألدا 
 إال  ااااج ابقب  ق  األليان. ووعدوا وعألمل الععال ت الدين س ااااو اعع ت هبقا املوضو .

            ، قددددددذ مفعدددددب م وضددددد س األمدددددت املعحدددددد  ال دددددام س مقدددددو  ا   دددددان ا 2013وا عددددداذ  -30
لعقن دددس ملنتمدددس ج ندددو  الوقن ددددس مدددم امفوم دددس لعنتددد ت مددددؤ ال   ددداو الددددعت وامل دددداعد  او -م ن دددا 

مفا حددس ا ددويس األعألددا  العناادد  س األ  ويددس،  ددااك   دد   قهددا  إادد م ون مددن م ددال إادد م   ددول 
إع  دددداح وددددالعا   عددددن  ددددق   و  دددداو -م ن ددددا وا دددد  املددددؤ ال إال إةددددداا سامددددس  ومدددداو وال ددددندال.

املماااس. ولععزيز  ع اس املؤ ال وا ع ن،   الج منتمس ج نو  "اع باح ذ ب اح" يعألدمن اقعبااداج 
إاددد م س ق دددم  اعدددااأل عم  دددس ا دددويس األعألدددا  العنااددد  س، وقدددد ُ  دددال  دددقا الفع دددب ا الب ددددان 

  .اجملاوا  والب دان اليت ا او معد،ج ا ع اا عال س  ق  التا ال 
وا موايعا  ا، سلج امواااج م  القدال  الددين ل إال وضد  اطبدس منوذج دس و موعدس مدن  -31

اُماج املنا ألس لعم  س ا وي  األعألا  العنااد  س األ  ويدس وا،ادعنال إال وثداات لين دس، سُق قدب ا 
 إماذ. 500ووزعب ع    2013 با / هايال 

وجتوعيرة واررا  الوييردة لتشروي  ااعضرا  مبادرات أخرى للتصدل إلرى الوواقرف ال -ها  
 التياسلية اانثوية

، سق قدددب  فومدددس اولومب دددا، و ألددددو م ددداعد  اقن دددس قددددمعها املنتمددددس 2008ا عددداذ  -32
الدول ددس ل هاددال  وةددندو  األمددت املعحددد  ل  ددفان م ددالوعاح وعنددوان "إمبددما ويددالا" يهدددم إال اد ددم 

ملددالس  الدديت انطددوع ع دد     ددز. وسلر  ددقا امل ددالو  إال األمنددا  ا،جعماع ددس وال قا  ددس ل عندد  ضددد ا
ا ٍض عاذ من جا ب   ا  إمبما وزعما  اجملعم  احمل   ملماااس ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس 
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الدديت اععهو ددا ضدداا  والن ددا  و، ا ددعند إال سع ساددال ثقدداا. وو ألددو امل ددالو ، سةددبحب   ددا  
 وامو اد م.إمبما و عمعاج  عوب سة  س ساالر ع

وابدددل جنددداا م ددداااس الن دددا  امل دددناج، ال دددوا   عمدددو سهندددن اعالضدددن لع دددوي  سعألدددااهن  -33
العناا  س، ا والامج ل قألا  ع    ق  املماااس. وو ألو الععاون األملا  ا  دال العنم دس،   دأج 

 دق    واااج ول األج دال اددم إال  فدل ال اداج امل دعهد س مدن اد دم اد واها. واادعادمب
 امواااج ا عد  و دان.

وا ماو، سااا هنج "اع  ت األق ال لاق ال" و"اع  ت األق ال لآلودا " الدقع اععمداد   -34
منتمدس اوطددس الدول ددس ل  ع دداج الدد ويج مقددوقهن ا سواددا  اآلوددا  ولااددو  عمعدداان احمل  ددس، مددن 

األق ددال لاق ددال" ع دد  ا،عدد ام ادد ل العم  ددو والالاددت وال ددعال والدنددا . وينطددوع هنددج "اع دد ت 
واألق ددال اعوامددو اد ددم  عالددس، ألهنددت يعواةدد ون و عال ددس سادده مددن الفبدداا، وألهنددت، ا ا ددم مددن 
األ  ان، سا ال اع ماح من  وااهت، ويهعمون وأ قااهت األةددال ادناح. وقدد اداعد ذلدا الف دم مدن 

 .(16)لون اوٍم و ال  ال ع اج ع   الععبم عن س   هن ع   املا واقاات ةااهبن
ويألدددط   الالجدددال ووةددد هت  ودددا  وسادددو  وسزواجددداح وزعمدددا   عمع دددل ولين دددل وا ااددد ل  -35

والعديددد مددن األلواا ا  ددال اختدداذ القددالاا، األلواا الدديت اعدد ن ااددعمالاا  ددق  املماااددس وقددد  ّفددن 
ومم ددددا مددددن  الالجددددال مددددن ا،ضددددط   ودددددوٍا ا وضدددد   ددددٍد لع ددددوي  األعألددددا  العناادددد  س األ  ويددددس

املماااددداج الألددداا . وا دددو  ددددع القواعدددد القاوايدددس امل ددد طال  اطدددو   امدددس  دددو ضدددمان م ددداااس 
الالجددال وال ع ددان ا الددد ا  وقددو  عددن جهددول مفا حددس  ددق  املماااددس وعددن اد ددم املواقدد  وسمنددا  

لدول دس ال  وك ا اجملعمعاج احمل  س وا اجملعمد  و د س عامدس. وا م دال، اععمددج منتمدس اوطدس ا
مدددم امسددد  ُي دددم  "اؤر جديدددد " ُي دددا  ع ددد  اطدددويال مهددداااج ام دددا   وال ا ددداح اع  م ددداح اوعفاايددداح 

وا ا   مالاعا  املنتوا اجلن ا  وزيال  املعال س وال دحس ا جناو دس ا سوادا  ال ع دان وال دبان مدن 
 ل وال دامٍج م داو ٍ انس. وااُعادذ امل هوذ      والن بس ل  ع اج مدن اد  20إال  12ال اس العماليس 

ُي دددم  "  دددا  جديدددد "، لزيدددال  ثقدددعهن وأ   دددهن واب ددد ط وإي دددال سع مع ومددداج ضدددالوايس عدددن 
مهدداااج ام ددا  األااادد س وال ددحس ا جناو ددس. وادداعدج  ددق  ال ادداج ا ا ددال  دداجز ال ددمب 
وا ددا   الالجددال والن ددا  ع دد  إعددال  النتددال ا مددواق هت وسمنددا  ادد واهت،  ألدد ح عددن امددد مددن 

ا،جعمددداع  الدددقع يُعدددزز  دددق  املمااادددس. واُ  دددب منتمدددس اوطدددس الدول دددس إال سن امدددواا  الألددددط
 .(17)والنقال لااو اجملعمعاج احمل  س سااا ان لععزيز إم اك اجملعم  احمل   وزماذ  قا امل الو 

وس  ددأج م وضدد س األمددت املعحددد  ال ددام س ل ددؤون ال جاددل  اليقدداح معن دداح والدددعو  ُي ددم   -36
اجددو ا خمدد ت لالاب ل  جاددل ا   300د ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس" يألددت "اجددال ضدد

__________ 

-http://plan-international.org/about-plan/resources/blogs/fighting-fgm-progress-hidden-behindا تال  (16)

numbers-in-reports. 

-http://plan-international.org/where-weواقدددددددددددس مع ومددددددددددداج قددددددددددددمعها منتمدددددددددددس اوطدددددددددددس الدول دددددددددددس. ا تدددددددددددال  (17)

work/africa/egypt/what-we-do/reduction-of-harmful-traditional-practices-htp. 
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ا ن ددا. ويألددط   سعألددا  ال اليددت وأ  ددطس ا ق دد  ل نتددالا ، و ددو يُععدده م ددا،ح ُ عددقر ويعمددو وععدداوٍن 
 وث ت م  ال القس وواا،ٍج ساالر.

  اعزيددز الددالوط وا ال ددولان، و، قدداح ا ال ددومال وم ددال، عم ددب مبددالا  "ادد  مس" ع دد -37
وددل القدد ت ا لاو ددس والن ددا  ال ددوا  ، وألددعن لع ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس. وا مددس ادد  مس 
 دد  ا مددس عالو ددس يُق ددد هبددا  نددا ضددمن معددان ساددالر "ودددون سذر". ومددن األ دددام الالا  دد س  ددق  

وال ع داج الد   املبالا   ويو ااعاداذ ا مس اد  مس إال مندوذ  وم دط ن إلدا  لوةد  الن دا  
 عمعدداح ك  ددداح ا  340لو ددد ،  دددااك سا ددال مدددن  2014، وألددعن  ددق  املمااادددس.   دد  عددداذ 

 عمعددداح ك  ددداح  95ال دددولان ا س  دددطس امدددواا اجملعمعددد  اادددزٍ  مدددن مبدددالا  اددد  مس و تدددت  دددواو 
   مس".مبالا  ا -إع  اٍج عامس اعع ت والقألا  ع    ق  املماااس، والعوق   ع   "الطاقس 

 القيادة السياسية -واو 
عالا دددب جلندددس الب ددددان األ اليق دددس املعن دددس واملماااددداج العق  ديدددس الددديت ادددؤثال ا ةدددحس املدددالس   -38

والط و ا اال  ال  اا س ووة ها "األادال ا عددذ الع دامن ُمط قداح مد   ااادس ا دوي  األعألدا  
 الدديت ادددين ا ددوي  األعألددا  العناادد  س العناادد  س األ  ويددس". وابددل األللددس سن ا ددال اج ال  اادد ل

األ  ويددس سااادد س ا مواجهددس اأي ددد  ددق  املماااددس وسن  ددق  الب ا دداج سلج ا الف ددم مددن الب دددان 
اعزيدددز م ددداااس اجدددال الددددين وزعمدددا  القباادددو واجملعمعددداج احمل  دددس ا مفا حدددس  دددق  املمااادددس،  إال

، سةداج 2014. وا ل عاذ (18) قا الدالأل  أل ح عن زيال  املواال الب اليس واملال س املا  س
و ا دداج قويددس ادددعت  و  دداو -م ن ددا األ ددزاب ال  اادد س وامفومددس وزعمددا   اددالون ذوو   ددوذ ا 

العا   عن  ق  املماااس. ووا ضا س إال ذلا، عل الب د ا ماح وقن اح معن داح  هدول العا د  عدن 
ن املوادد ق ل وا ع م ددل الددوقن ل الالا  دد ل ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس، و  ددد عدددلاح مدد

ل م دداااس ا س  ددطس ثقا  ددس ادددعو إال العا دد  عددن  ددق  املماااددس، واددن  اطددس العمددو الوقن ددس 
ال ندال س ع   لوٍا   ط ل هملا  ل، ا وةاح الهملا  داج، ا الددعو  إال مفا حدس  دق  املمااادس 

 ن ا  قا ال دل.ا لوااال ت ا، عااو س والعمو م  اجال الدي

 الترويج لطقوس العبور البديلة -زال 
س الج الن ا  الد   األدعن لع دوي  سعألدااهن العنااد  س عدن م داعال العمفدل والقبدول  -39

ا،جعماع    مدا س دالج الن دا  الد   ا ألدن ذلدا عدن م داعال ا ق دا  والعداا والوةدت وضد ا  
  ققول عبوا ودي س ق دد العد دب ع د   دق  . لقا من املهت وض(19)ال الم واملفا س ا،جعماع س

 امل اعال والع وااج.
__________ 

 Implementation of the International and Regional Human Rights“ةدندو  األمدت املعحدد  ل  دفان،  (18)

Framework for the Elimination of Female Genital Mutilation” (New York, 2014) معداا ع د  العندوان .
 .www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FGMC-humanrights.pdfالعاو: 

 واقس مع وماج قدمعها منتمس   ومن اايع  ووا،. (19)
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  ددد  ا ن دددا، لعدددت اله دددامج امل ددد ك ودددل ةدددندو  األمدددت املعحدددد  ل  دددفان وال و   ددد    -40
ققول عبوا ودي س ا اجملعمعاج احمل  س اليت  اال ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس، والديت واادب 

ا مقبولدددسح ثقا  ددداح ووأهندددا إ ددداا  إال لادددول ال عدددا  ادددن الب دددو . انتدددال إال الطقدددول اجلديدددد  ووةددد ه
ومش دددب ققدددول العبدددوا البدي دددس ا ق  ددداح  عمع ددداح ا دددااا اح  دددول ال قا دددس احمل  دددس، ومهددداااج ام دددا ، 
ومهدددداااج العواةددددو، والددددوع  الددددقا ، والع قدددداج األادددداليس، وام ددددا  اجلن دددد س، ومال  ددددس املالا قددددس، 

، و قدددد  املناعددددس الب دددداليس/ا يدز، والعندددد  اجلن ددددا . وان ددددق مجع ددددس واألمددددالاأل املنقولددددس جن دددد اح 
ال اواج امل  ح اج ا ا ن ا   قس لااا س عن ققدول العبدوا البدي دس ل اادد  ال ع داج املعالضداج 
وطدددال ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س. ووعددداا املداادددون واآلودددا  البنددداج   دددا يُدااادددن ا  ددد س مدددن 

اددداييب يُدطدد  مواضدد   اعع ددت وددالع ق   ا  ددال ال ددحس اجلن دد س الو ددداج وا،اددعنال إال لل ددو 
وا جناو س، والعوع س وع ويس األعألا  العناا  س األ  ويس، واألاداقم الديت ُ داك  دول  دق  املمااادس 

 وابعااا القا و  س واممايس منها، و قو  األق ال.
قددو  ا   ددان   دداقاح ااةدداح وا مجهوايددس انزا  ددا املعحددد ، لعمددب امل وضدد س ال ددام س م -41

ق  دس ااد ن ققد  عبدوا  1 000 تم  ةندو  األمت املعحدد  ل  دفان و دااك   د  سا دال مدن 
ودي ح عن ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويدس. ومشدو  دقا الطقد  البدديو لوا  ادايب دس مدداا  دهال 

اُععمدب الددوا  ق دو ختدال . اعناول  قو  ا   ان وال حس ا جناو س وثقا س  عمعداان احمل  دس، وا
 و ُتمب ا مامب ا س  طس م اهبس اعع ت وطقول العبوا البدي س.

 التعاون العابرة للسدود واإلقليوية والدولية اتمبادر  -حا  
ادددددم اجلهددددول املبقولددددس ع دددد  ال ددددع دين ا ق  مدددد  والدددددوو إال اعزيددددز الددددوع  واقااددددت  -42

املع وماج املعع قس وع وي  األعألا  العناا  س األ  ويس. ذلدا سن و ددان امل ددا واجلال داج املهداجال  
 ا و دان املق د ما  عاب اق ت  الاااج واعب  هُنااح من قس ملن   ق  املماااس. 

 ال داح ودالامج عداوال  ل حددول ملفا حدس ا دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس مد  واأل  اومو  -43
، ا م الو  م  ك يعع دت 2011الب دان اجملاوا . ووامل و، اععاون وواا نا  ااو وماو، منق عاذ 

 مبن   ق  املماااس العاوال  ل حدول. 

 خدمات السواية والدعح -طا  
عن لعم  دداج ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس إال  عددا  ال ع دداج والن ددا  الدد   األدد -44

اعايس ةح س ج د  واعايس     س اجعماع س وجن  س. وقد قامدب ادو مدن إاي يدا وموايعا  دا وا ن دا 
ووواا نا  ااو وإث وو ا وماو وال ومال وسومنددا وععزيدز قددا  املدوي ل ال دح ل ع د  الععامدو مد  

ا إث وو ددا، يعمددو املوي ددون ال ددح ون ادداا  الب ادداج الع ج ددس،  ددق  املماااددس ومعاجلددس ابعااددا. و 
 يقدمون الدعت إال املداال وال ااج الن اا س و بفاج الن ا  املؤمناج.  إذ
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وا  ن ندددا، يددنتت املعهددد الددوق  ل  ددحس والالعايددس محدد ج اوع ددس ويقدددذ مع ومدداج عددن  -45
س الدددديت اعدددددم و دددددحس األذ والط دددددو، وا ا ددددوي  األعألدددددا  العنااددددد  س األ  ويددددس ا الع دددددالاج الطب ددددد

امل ع دددددد  اج واملالااددددددز ال ددددددح سا وا املددددددداال ومالااددددددز ال ددددددحس الط و ددددددس. وا سي ول/اددددددبعمه 
،  عن م ع    يو  الا يت اولد  ا لندن سوال ع الاا  املعا  س ملعاجلدس األق دال مدن 2014

الطديب والددعت الن  د  ل  ع داج  ضحايا ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس، واقددذ الع دال  العد  
لون ان ال امنس ع ال  ال   اعالضن  ق  املماااس سو افن سن يععالضدن  دا. وسلاجدب ال دومال 
امل ددااو املعع قدددس وع دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويددس ا مندددا ج اددددايب القددداو ج القا و  ددداج ا 

ا دددمو اعايدددس اموامدددو واعايدددس املوال دددد املنطقدددس اجلنوو دددس الوادددط ، وا وو ع  دددد، وةدددومال   د، و 
وادددماج العح ددل. ووامل ددو، سلاجددب وواا نددا  ااددو  ددق  املماااددس ا والا هددا املعع قددس وال ددحس 

 ا جناو س وس  أج ع ال  معا  س ملعاجلس مألاع اج ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس.
ل الياليس ملقدم  الالعايس ال دح س واقوذ منتمس ال حس العامل س وعحديد املبالئ العوج ه س ا -46

مددن سجددو لعددت الالعايددس القاامددس ع دد  األللددس.   دد  إث وو ددا، يوجددد م ع دد   معا دد  ا عدد   
الناادوا ا سليد  سواودا معا د    دالياح ا إجددالا  عم  داج جالا  دس  ا  دس  ةد ا  اادوا الددو،ل ،  

 دا  ل ن دا  ال اد  يعدا ل اما اوجد منتمس ادع  لهادا م ندا افالل جهول ا لعقدد  لعدت مددر ام
. و ُعحددددب ع ددددالاج ااةددددس لألددددحايا ا دددددوي  (20)مددددن  ددددا،ج  ااددددوا و،ل  ، اددددب و إال ع جهدددددا

األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس ا سملا  دددا سيألددداح. وا اوي دددالا، اقددددذ قب بددداج مدددن امل ع ددد   اجلدددامع  ا 
عددد ن اله دددامج اددددماج جن ددد  ااع ددداااج معا  دددس و دددأن ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س األ  ويدددس. وي

معنوعس ا مو ااععالاضاح  ا د اح ل مع ومداج املعع قدس والوقايدس وإجدالا  عم  دس ل دا اود ط لددر الن دا  
 ال وا  ا طب سعألاؤ ن العناا  س ا  ا،ج النو  ال الا من ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس.

  املددد  ع دد  اقددد  ووا ضددا س إال اودددماج ال ددح س، اعمددو وألدد  منتمدداج ل ماعمدد -47
اددددماج محايدددس ل  ع ددداج املعالضددداج وطدددال ا دددوي  األعألدددا  العنااددد  س.   ددد  ا ن دددا، ادددو ال مبدددالا  
اااددااو  عومو ددوك املددأور ل  ع دداج ال ددوا   دداولن ا ددالوب مددن عم  ددس ا ددوي  سعألددااهن العناادد  س، 

. وس  دأج (21)حمل  سلعد  سمالاأل و نها ضمان وقااهن ا املدااس ولعت ا دماجهن ا  عمعاان ا
وواا نددا  ااددو اطدداح  اا  دداح  ا  دداح لاق ددال افددن مددن ا لدد  لعامددس النددال ا ودد   عددن  ددا،ج 
ا وي  األعألا  العناا  س األ  ويس امل عب  ا ااافاهبا وعن الناجل منها سو عن األقدالام املعألدالا  

ايدددس األق دددال الددددعت األادددالر مدددن سجدددو ام دددول ع ددد  امل دددوا . وا إث وو دددا، اقددددذ  دددبفاج مح
ل  ع داج ال ددوا   ددو ب سعألداؤ ن العناادد  س، وقددد سقامدب  ددق  ال ددبفاج ةد ج وددل املددوي ل 
املف  ددل قمايدددس الط ولدددس، وال ددالقس، واملدددداال، واجلمع ددداج احمل  دددس واملنتمدداج الدين دددس مدددن سجدددو 

 ااس.اقاات املع وماج ل ععالم و فو ااعباق  ع   ال ع اج املعالضاج وطال  ق  املما

__________ 

 م الو   نا س اليق ا. واقس مع وماج قدمها (20)

 واقس مع وماج قدمعها منتمس امل اوا  اآلن. (21)
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 مكافسة تشوي  ااعضا  التياسلية اانثوية فن مجتوعات ااقليات -يا  
اتهددال م ددااو كدددل  ا معاجلددس م ددألس ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس عندددما  دداال  -48

 دق  العم  داج ا  عمعداج األق  داج  قدط م دو ال جاداج واملهداجالاج. وا  دقا ال د ا ، االاددز 
ملمااادس ع د  الع داليعاج وع د  اعزيدز قددااج املاع دل ا  دقا اجملدال مدن اداوم الع ددع  دق  ا

سجو مفا حس  ق  املماااس و فو  عال من ا ل العددايب والعوج د ،  ألد ح عدن إذادا  الدوع  
 ا اجملعمعاج احمل  س امل عهد س.

ووا ضددا س إال اممدد ج ا ع م ددس، وضدد  عدددل معزايددد مددن الب دددان اطددط عمددو اعألددمن  -49
إا الاج عم  س و دأن اددا ج كددل ، و نهدا إا دالاج عدن ا   دس ا ددع املاع دل العدام ل ا 
اوطدو  األمام ددس لاعددالام ا،جعماع ددس الدديت اقدد  ا د   ددق  املماااددس، واددقلا عددن ا   ددس  فددل 
األ دددالال واجلماعددداج س   دددهت مدددن ا ادددهاذ ا اد دددم األعدددالام ا،جعماع دددس الددديت اقدددوذ ع  هدددا  دددق  

-2012س. واقألدددد  اطددددس عمددددو  ن ندددددا ملندددد  ا ددددوي  األعألددددا  العناادددد  س األ  ويددددس ل  دددد   املمااادددد
وأن او ال ال  طاج احمل  س العدايب الفاا املعع دت هبدق  املمااادس ملوي  هدا امدا اقألد  ودأن  2014

 ةالع  ق  ال  طاج عم  اج اةد ذا .
مفا حدس ا دوي  األعألدا  ،   قج النالويج ساو  اطدط عمدو مععال دس ملند  و 2000ومنق عاذ  -50

الالام دددددس إال مفا حدددددس  2016-2013العنااددددد  س األ  ويدددددس. واعألدددددمن اطدددددس العمدددددو امال دددددس ل  ددددد   
ادددوماح،  22الق ددالع وا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس والق ددول ال ددديد  ع دد   اليددس ال ددباب  الددزوا 

و نهددا اددداوم اعع ددت ودددوا املددداال والبع دداج العاوعددس لددوزاا  اوااج ددس، واماجددس إال اددفن  مددن، و  ددل 
 الععاون واوهاج ا القطا  العاذ. 

عمدو ا د ك   همدا جهداج  اع دس مدن عدد   ووامل و،   قج امفومس ا الهاددال اطديت -51
قطاعدداج واعمعددد   ددهاج معنوعدددس مددن سجدددو اندداول املنتدددوااج املاع  ددس املعع قدددس وع ددوي  األعألدددا  
العناا  س األ  ويس، مبا ا ذلا ال دحس، وامقدو  ا جناو دس واجلن د س، والعدالدس، وا ادال ، وامل داوا  

. ويأ  سعألا  ال اليت املن ق  اال اوطعل من   ااج ول اجلن ل، والععاون ا العنم س، والعع  ت
إلاايس عامس، ومنتماج لول دس، ومنتمداج مدم  فوم دس. وقدد وضدعب امفومدس مدوال خمع  دس عدن 
 ددق  املماااددس ل اادددد  مهن دد  الالعايدددس ال ددح س، واملالضدد ، وضدددبا  ال ددالقس،  ألددد ح عددن مدددال  ا 

العناادد  س األ  ويددس ل ااددد  مهن دد  الالعايددس ال ددح س الدااادداج اجلامع ددس الع  ددا عددن ا ددوي  األعألددا  
الالامبل ا العمو ا املناقت اليت ا او   ب ا ع اا عال س  ق  التا ال  والقين يعوق  منهت سن 
يعم ددوا ااهدداج ان دد ق س ا املالااددز ال ددح س وامل ع دد  اج ا  عمعدداات احمل  ددس  ددال ختدددالجهت. 

جااز   نن ادو ادنعل وعندوان "مفا حدس ا دوي  األعألدا   وو قاح وطس العمو، ااعحدثب الهادال
مددمذ امل دعقبو اآلن"، و د  جددااز   دنن الددعت جلمع دداج املهداجالين مدن سجددو  -العنااد  س األ  ويدس 

وض  م ااي  اوع س ووقايس و دأن  دق  املمااادس ا اجملعمعداج احمل  دس املعالضدس ل اطدال، وا وةداح 
  عمعاادا احمل  دس لفنهدا ا الوقدب    د  ،   دو ع د   ويدو اجلمع اج ذاج ال عال س الفبدم  ا

 وق  سو ع    ويو من ا، ال األواو .
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وا كاولدددس ل وةدددول إال اجملعمعددداج احمل  دددس املعدددأثال  هبدددق  التدددا ال ، وضدددعب وزاا  الط ولدددس  -52
هدز  ا وااد  احملمولدس وامل اوا  ول اجلن ل وا لما  وال ؤون ا،جعماع س ا الدامنالك اطب قداح ألج

يعع ددددت وف   ددددس معاجلددددس او  دددداج "املعع قددددس وال ددددالم"، مبددددا ا ذلددددا او  دددداج املعع قددددس وع ددددوي  
األعألددا  العناادد  س األ  ويددس. وي ددعهدم  ددق العطب ددت  ددباب األق  دداج ا ثن ددس واددقلا املاع ددل 

سو ي ددا ون   هددا   و مهددت وددأن  ددق  املماااددس مددم قا و  ددس ووددأن األ ددااص الددقين يقومددون هبددا
 )   ااا  الدامنالك( يواجهون اطال ال ان.

، اععمدددددج املم فددددس املعحددددد  اطددددس عمددددو وقن ددددس ا ددددعند إال هنددددج 2014وا  ذاا/مدددداال  -53
مععدددددل الواددددا،ج ا اقددددد  ادددددماج الدددددعت والالعايددددس ل ن ددددا  وال ع دددداج ال ددددوا   ددددو ب سعألدددداؤ ن 

س. وس  دأج سيألداح و دد  خمع دس مب دألس ا دوي  األعألدا  العناا  س سو ال وا  يواجهن اطال  ق  املماااد
العناادد  س األ  ويددس اعددم وعن دد ت ال  اادداج وددل خمع دد  ا لاااج امفوم ددس، و مدد  و  ددال املمااادداج 
ال أل   واو م الدعت ا  ال العوع دس هبدق  املمااادس. و  دالج مبدالئ اوج ه دس مععددل  الوادا،ج عدن 

 ويس  د ها لعت وم اعد  املهن ل العدام ل ا اودط األمدام  ااملداادل ا وي  األعألا  العناا  س األ 
، ودداج لزامددداح 2014واملهن ددل ال ددح ل وضدددبا  ال ددالقس واملال دددين ا،جعمددداع ل. وا    ددان/سواليو 

لمدد  ويقدددذ ا اةدد و سااادد س عددن عدددل املالضدد  الددقين  نع دد  سع مهدد  مددن مهن دد  الالعايددس ال ددح س س
 لعم  س ا وي  لاعألا  العناا  س األ  ويس لون الف   عن  ويعهت. عاجلهت وعد األوعهت 

ووضدددددددعب  فومدددددددس إادددددددبا  ا ااددددددد اا ا س وقن دددددددس ل قألدددددددا  ع ددددددد  العنددددددد  ضدددددددد املدددددددالس   -54
، و ددددد  ااددددد اا ا س ا ددددد  ا دددددوي  األعألدددددا  العنااددددد  س األ  ويدددددس وأ ددددد  2016-2013 ل  ددددد  
ا جدددالا اج الطب دددس ملفا حدددس  مدددن س دددفال العنددد  ضدددد املدددالس  امدددا وضدددعب والواوادددو،ح عدددن  دددفو
 املماااس.   ق 
، وضعب  فومس  ولندا وث قس امس س مل اعد  اآلوا  ع د   مدو ضددو  2011وا عاذ  -55

عددداا ات. وابدددّل الوث قدددس املعنو دددس "و دددان ضدددد اعدددان ا  دددا " العواقدددب ال دددح س لع دددوي  األعألدددا  
وقدددد االمجدددب  دددق  الوث قدددس إال عدددد  لدددداج العنااددد  س األ  ويدددس، والع ددداليعاج ا ولنديدددس ذاج ال ددد س. 

 وُوزعب ع   اآلوا  القين ي للون إال مالااز الالعايس ال ح س لاق ال وع   سقبا  املداال.
، سق قدددب املنتمدداج امل ددداااس ا امم دددس األواوو ددس لوضددد   دددد 2013وا  ذاا/مدداال  -56

وادط ل داااداج اجلن دا  س، ومجع دس مبا   ها معهد البحدال املع -لع وي  األعألا  العناا  س األ  ويس 
انتدددد ت األاددددال  ا الهادددددال، والالاوطددددس ا يطال ددددس املعن ددددس ودددددوا املددددالس  ا العنم ددددس، ومنتمددددس سا دددددوا 

سلا  اع دت إلفد و ، اعد ن مع ومداج و  داان عم  دس اعع دت مبوضدو  ا دوي  األعألدا   - األياللنديس
ا لفد و  الديت انتمهدا امم دس إال إذادا  الدوع  العناا  س األ  ويس ا سواووا. واددم لوا  الدعع ت 

واعزيدددز مهددداااج املهن دددل ال دددح ل، واملدددوي ل املعن دددل ودددال او ، ومدددوي   الالعايدددس ا،جعماع دددس. 
واقددددذ م وضددد س األمدددت املعحدددد  ال دددام س ل دددؤون ال جادددل الددددعت  دددق  الددددوا  العدايب دددس املعا دددس 

 وا  ف  زيس والهادال س وا يطال س. 
و  ددق عدددل مددن الب دددان، و نهددا سملا  ددا وال اوددان والنددالويج وال ددويد واملم فددس املعحددد  وددالامج  -57

 دددددام س جلم ددددد  املنددددداقت اددددددم إال معاجلدددددس م دددددف س ا دددددوي  األعألدددددا  العنااددددد  س األ  ويدددددس. وا 



A/HRC/29/20 

GE.15-06557 20 

وضدد    دد   2014، سق ددت الهملددان األواو  مح ددس ضددد  ددق  املماااددس، وا عدداذ 2010 عدداذ
مس الع و الدول س للد  ح ل ددول األعألدا  و دأن ا   دس وضد  ال  ااداج واختداذ العدداوم سواووا ومنت

مدن سجدو الع ددع  ددق  املمااادس ع د   ددو س ألدو وا،ادعنال إال اا اق دس   دد  سواوودا و دأن مندد  
 ومفا حس العن  ضد املالس  والعن  املنزو.

 التياسلية اانثويةالتسديات فن مجام التصدل لظاهرة تشوي  ااعضا   -رابعاا  
اتهددال واقدداج املع ومدداج الددواال  عدددلاح مددن الق ددول والعحدددياج الدديت اواجههددا الدددول ا  -58

جهول دا الالام دس إال الو دا  والعزاماادا املعع قدس ودا  اذ ومحايدس وإعمدال  قدو  الن دا  واألق دال ا 
 الع ، لون سع ا وي  ألعألااهن العناا  س. 

ل ددداايس ا معتدددت الب ددددان ادددن  ع ددد  مالامددداج ابدددم  وس فددداذ ةدددح ن سن الع ددداليعاج ا -59
وال ان قت األ ااص القين يقومون هبق  املماااس. لفن إ  اذ  ق  الع داليعاج و دفو  ع د  
مم ااٍم ا الف م من األ  ان ا وةاح ا الددول الديت اععمدد  تمداح قا و  دس مععددل  ودو وسا دال 

قواعدددد العال  دددس سو العق  ديدددس سو الدين دددس اأي دددداح لع دددوي  مدددن ذلدددا ا الدددنتت الددديت قدددد ُاتهدددال   هدددا ال
األعألدا  العناادد  س األ  ويدس. وعدد و  ع د  ذلددا، ، اددزال احملاامداج  ددالا  ا  دقا اجملددال. ويالجدد  

 دددياج ااةددس ا  ع دد  مدوي   إ  دداذ القدا ونذلدا جزا دداح إال قب عدس  ددق  املمااادس الدديت ا دالأل 
، ع ال هبق  املماااس مايس ا العفعت، وعال  ما يفون ا إقاا  ال العحق ت. وا ماح ما يفون ا

ااص لااو األاال  سو اجملعم  احمل   وو داليس اامدس. و، اتهدال سيدس ع مداج واضدحس مبا دال  ع د  
املالس  سو ال عا  اليت ختأل  لع وي  سعألااها العناا  س، اما سن موي   إ  اذ القا ون ، ي دعط عون 

الوةدول إال املنداقت الالي  دس الديت ةدالر   هدا  دق  العم  داج. وا عددل مدن  ا الف م من األ  ان
األمدداان، سلر إ  دداذ قددوا ل مفا حددس ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس والددنهج القددا و  العقددا  

 إال الق اذ هبقا العمو االاح.
عتدددت الددددول ةدددالذ ومثدددس  ادددو  سيألددداح ا اممايدددس الددديت او ال دددا األقدددال القا و  دددس القاامدددس.  م -60

ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس عندددما يددعت ع دد  سااضدد ها سو عندددما اؤاددق ال عددا  إال و ددد  اددال 
ل األو   ق  املماااس إذا اا ب من مواق   ق  الدول سو من املق مل الداامل   ها. وينطوع 

اادو و،يعهدا القألداا س ذلا ع   عدذ ا،ع ام والعزاذ الددول قمايدس مج د  األق دال املوجدولين ل
و ددددو ، يأاددددق ا ا،ععبدددداا اجملعمعدددداج احمل  ددددس املعنق ددددس والعدددداوال  لاوقددددان الدددديت اوجددددد   هددددا  ددددق  
املماااددس. ومثدددس  دددٍد  اددال  دددو عددددذ وجدددول اعدداون اددداٍم ودددل امفومدداج عددده امددددول. وال ع ددداج 

 اد ما عنددما يع دن ال وا  يع ن قالب املناقت امدوليس  ت سا ال عالضس وطال  ق  املمااادس، ،
 قالب و دان اطبت   ها ا اليعاج سا ال ا ا  ح م   ق  املماااس من و داهنن.

و ناك سللس ع   ازايد الطاو  الطيب لعم  س ا وي  األعألا  العنااد  س األ  ويدس. لفند  مدن  -61
 ال ددعب ام ددول ع دد  و ا ددداج موثوقددس عددن  دددق  امل ددألس. ومالبدداح مدددا يفددون ال اددو  إال املهن دددل
الطب دددل ا  دددق  املمااادددس ا ددداااح منطق ددداح لآلودددا  الدددقين يععالضدددون لألددددط اجعمددداع   دددو ا دددوي  
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األعألددا  العناادد  س لبندداات، لفددنهت ياليدددون اق دد   الألددالا إال سل   ددد  فددن. وافددن  ضدد ا  
الطددداو  الطددديب ع ددد   دددق  املمااادددس سن لع هدددا م ددددا لادددو إضددداا والن دددبس ل عدددام ل ا الالعايدددس 

 . (22)، ما افن سن يقوأل جهول القألا  ع  هاال ح س
وقدددد سعالودددب  ل ددداج  قدددو  ا   دددان العاوعدددس لامدددت املعحدددد  و ل ددداج  قدددو  ا   دددان  -62

ا ق  م ددس عددن ق قهددا إزا  إجددالا  عم  دداج جالا  ددس ع دد  األعألددا  العناادد  س ل الضدد  واألق ددال مددن 
الط ددو الدددول إال امددالص . ولعددب جلنددس  قددو  (23) ددام   ةدد اج اجلن ددل ألاددباب مددم قب ددس

ع   عدذ إاألا  سع  ا  ألع ع   قيب سو جالا   مدم ضدالواع اد ل ادن الالضداعس سو 
ان الط ولس، وع   ضمان ال  مس اجل ديس لاق ال املعن ل وع   ااعق  ت و قهدت ا اقاليدال 

لددديت األدددت م دددم ت ا  دددقا اجملدددال، امدددا لععهدددا إال ادددو م امل دددوا  والددددعت الفدددا  ل إال األادددال ا
 .(24)سق ا،ح  م ون ة اج اجلن ل

و، يزال مج  الب ا اج املوثوقس عن ا دوي  األعألدا  العنااد  س األ  ويدس ا الب ددان الديت األدت  -63
سق  دداج  اااددد   دددياح اا  ددد اح إضددا س إال العحددددع املعم ددو ا عددددذ ا ايددس قددددااج املددوي ل املعن دددل 

ف م من مهن   اوط األمام  ااملداادل واملهن دل الطب دل وعدذ وجول مبالئ اوج ه س مو د . وال
واملدددوي ل املعن دددل قمايدددس األق دددال مدددم مدددداول ا اجملدددال القدددا و  ذع ال ددد س سو ، ي همدددون  دددقا 
القا ون، سو امبا ، يُ مون وامل دألس و، ي دا ون امدا،ج. ووامل دو، امدت وجدول سللدس ةاليب دس ابدّل سن 

لعناا  س األ  ويس قدد يدؤلع إال الو دا ،  دكن الف دم مدن امفومداج ، ةمد  و ا داج ا وي  األعألا  ا
امس ددس عددن  ددا،ج الو ددا  املالابطددس هبددق  املماااددس سو ،  ددع ت هبددق  الب ا دداج، امددا سن امل ع دد  اج 

 اعب  ا ااس ا ا و الو  اج املالابطس وع وي  األعألا  العناا  س األ  ويس. ،
العزاذ امفوماج والع دع  دق  املمااادس،  دكن الددعت املقددذ ا الف دم وع   الالمت من  -64

مددن امددا،ج ا  ددفو م جدد  وادددماج ساددالر لألددحايا  ددق  املماااددس وال ع دداج املعالضدداج  ددا 
مم ااٍم. واألمذن ق س ق   س مدن الب ددان قوا  نهدا سو ا اادااا س فامداح ادن  ع د  ادو م اممايدس 

 دوي  سعألدااها العنااد  س. و، افدن و دهولس سن انددا   دق  املماااددس ملدن اددع  اطدال الععدالأل لع
ا  تددت مندد  العندد  ضددد الن ددا  سو  تددت محايدددس الط ددو.   دد  عددد  و دددان سواوو ددس، ع دد  ادددب و 
امل ال، ، اُب ذ  الواا،ج، اليت األ  عدال  اقداايال عدن  دا،ج ا، دعبا  وا،ععددا  ع د  األق دال، 

لعناادد  س األ  ويدددس ألهنددا ، افددون ا الدالدددب ع دد  ع ددت قددددوثها. عددن  ددا،ج ا دددوي  األعألددا  ا
وعددد و  ع ددد  ذلدددا، ، ا دددعقبو معتدددت م جددد  ا دددااول مدددن العنددد  املندددزو األق دددال، مدددا لددده 

من ال ع اج ع   ال او  إال املداال سو منازل قال  اجملعم  احمل د  ا سوقداج األدع    هدا  الف م
 دماج ال الم ال ح  ويععالضن   ها إال خماقال ساالر. إمفا  س ام ول ع   الدقا  وا

__________ 

(22) Plan International, “Tradition and rights: female genital cutting in West Africa”, 2005   معداا ع د
 ./www.plan-uk.org/resources/documents/27624املوق  العاو: 

. A/64/272و، A/HRC/22/53، وCAT/C/DEU/CO/5، وCRC/C/CHE/CO/2-4ا تددددددددددال، ا مج ددددددددددس سمددددددددددوا،  (23)
-http://oiiسيألددددددداح و دددددددان م دددددددوأل  قدددددددو  ا   دددددددان ا   ددددددد  سواوودددددددا، املعددددددداا ع ددددددد  الدددددددالاوط العددددددداو:  ا تدددددددال

usa.org/1720/council-of-europes-statement-on-intersex-peoples-need-for-equal-rights. 
 .CRC/C/OPSC/CHE/CO/1ا تال  (24)
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وا  ددال اقددد  اودددماج، مثددس  ددٍد اا  دد  يعم ددو ا عدددذ وجددول سللددس ع دد  ادددا ج  -65
واادد اا ا اج  عالددس ل عا  دد  مددن  ددد  العواقددب ال ددح س لع ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس. 

س وعواقددب  دق  املماااددس ا  داو العول ددد وي دمو ذلددا اماجدس إال   ددل قاعدد  املعدداام املعع قد
 . (25)واألمالاأل الن اا س

إن ااددعمالاا القواعددد ا،جعماع ددس الدديت افددالل  اااددس ا ددوي  األعألددا  العناادد  س األ  ويددس،  -66
وااددع م األاددباب األااادد س  ددق  املماااددس وانددو  الب ادداج ال قا  ددس الدديت ةددالع   هددا سمددوا ةعددو 

اح ل دايددس. لفددن النعددااج ا لاو ددس ل ددهامج الالام ددس إال مندد  ا ددوي  األعألددا  القألددا  ع  هددا سمددالاح ةددعب
 العناا  س األ  ويس ابل سن املواق  املؤيد   ق  املماااس افن الع دع  ا ونااا.

 االستيتاجات والتوصيات -خامساا  
أن تسترررم وتسوررن وت عوررل حررق اليسررا  والضتيررات فررن العرري  مررن دون علررى الرردوم  -67

تشرروي  أعضرراالن التياسررليةغ وييب ررن دعررح الووارسررات الجيرردة فررن عرردد مررن البلرردان وزيررادة 
 حجولا وتكرارهاغ وتشول هذه الووارسات ما يلن:

وضررع سياسررات شرراملة لعطررط العوررل التررن تشررترك فيلررا جويررع الرروزارات  )أ( 
ذات الصررلة وريرهرررا مررن أصرررسا  الوصررلسة، بورررن فرريلح رجرررام الرردين وزعورررا  الوجتورررع 

 لوسلن، والودرسون ومقدمو العدمات الصسية ووسااط اإلعالم؛ا
اعتورراد وتيضيررذ التشررريعات التررن تسظررر تشرروي  ااعضررا  التياسررلية اانثويررة  ) ( 

 وفقاا للقوانين الدولية لسقوق اإلنسان؛
وضرررع بررررامج شررراملة للتثقيرررف والتوعيرررة تسرررتلدل اليسرررا  والرجرررام علرررى  )ج( 

ن ذلررك رجررام الرردين وزعوررا  الوجتوررع الوسلررن، بشرر ن جويررع مسررتويات الوجتوررع، بوررا فرر
 ااسبا  الجذرية لتشوي  ااعضا  التياسلية اانثوية وأضراره وسبل التصدل ل ؛

تيظيح حوالت لت يير القواعد الوجتوعية التن تدعح هرذه الووارسرة، وتلي رة  )د( 
 بي ة توكييية وداعوة لسقوق اإلنسان العاصة باليسا ؛

حوررالت لوقررف الررربط بررين هررذه الووارسررة والرردين وتضييررد القواعررد ح يتيظرر )ه( 
االجتواعيررة والصررور اليوطيررة الضررارة والوعتقرردات الثقافيررة التررن تكرررس التوييررز علررى أسرراس 

 نوع الجيس والصضة الجيسانية والسن وريرها من العوامل الوتقاطعة؛
__________ 

ن إجددالا  سقددا    هددا لعح ددل ا لاا  ال ددالياليس  دددلج منتمددس ال ددحس العامل ددس ساوعددس  ددا،ج مواضدد ع س ، وددد مدد (25)
ع ددد  سادددال ال ددددالاج الفبدددم  وامل دددااو او   دددس   مدددا يعع دددت ودددا لاا  امل  ددد  و ددد  اجملدددا،ج العال دددس: )س( عواقدددب 
الددو،ل  وإعددال  العأ  ددو وعددد العمزقدداج العاا  ددس ال  قددس ل ددو،ل ا )ب(  ددا اودد ط لدددر الن ددا  ال ددوا  ا طددب 

اادددد  س اددداا  مال  ددددس اممدددو سو الددددو،ل ا ) ( إعدددال  اددددالم ت البتدددالا )ل( ادددددايب مقددددم  الالعايددددس سعألددداؤ ن العن
 ”J. Abdulcadir, M.I. Rodriguez and L. Say, “Research gapsال دح س ومهداااات واعزيدز ثقدعهت. ا تدال 

 (.4اما  س  5)ا تال ال قال  
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سرلية اانثويرة فرن إدراج الوبادئ التوجيلية الوتعلقرة بتشروي  ااعضرا  التيا )و( 
 مياهج التعليح والتدريب فن الوجام الطبن؛

اتعرراذ ترردابير ترمررن إلررى ضرروان حصرروم الضتيررات علررى تعلرريح ذل جررودة  )ز( 
 عالية، يشول تثقيضاا شامالا فن موضوع السياة الجيسية؛

إحداث آليات وخدمات حواية يسلل الوصوم إليلرا لضروان سرالمة الضتيرات  )ح( 
بييلررا خرردمات مررن قبيرررل إنشررا  خطرروا مسرراعدة فررن حرراالت الطررروارئ، الوعرضررات للعطررر، 

والرعاية الصسية، والعدمات القانونية، وتقديح الوشرورة، وتروفير الولجر  للضتيرات اللرواتن يلرربن 
 لتضادل تشوي  أعضاالن التياسلية؛

ترروفير خرردمات اجتواعيررة وطبيررة مالاوررة لليسررا  والضتيررات اللررواتن تعرضررن  )ا( 
 االن التياسليةغلتشوي  أعض

ييب ن للدوم أن تعرزز جلودهرا الراميرة إلرى تقاسرح العبررات والووارسرات الجيردة،  -68
بورررررا فرررررن ذلرررررك الجلرررررود الوتعلقرررررة بررررر دوات جورررررع البيانرررررات، والويلجيرررررات والعبرررررراتغ 

علرررى ذلرررك، ييب رررن للررردوم أن تتعرررذ التررردابير الالزمرررة لضررروان موا مرررة متواسررركة  وعرررالوة
ت ذات الصررلة وضرروان أسرربقية هررذه التشررريعات علررى ااعرررال ومتسررقة لجويررع التشررريعا

 التقاليد أو القانون الديينغ أو
ييب ن للدوم أن تضوِّن مياهجلا الوتعلقة بدراسة الطرب والقبالرة والتورريد تردريباا  -69

قااواا على اادلة بش ن تشوي  ااعضا  التياسرلية اانثويرة مرن أجرل تسسرين تشرعي  هرذه 
 تلا وميع إضضا  الطابع الطبن عليلاغالووارسة وإدار 

ييب ن للدوم أن تعص  ما يكضرن مرن مروارد لويظورات الوجتورع الوردنن وريرهرا  -70
من الشرلا  من أجل تيضيذ البرامج الالزمة على الوستوى الوجتوعن بشركل فعرام للقضرا  
 علررى هررذه الووارسررةغ وييب ررن أن يشررول ذلررك تلي ررة حيررز آمررن فررن الورردارس والوجتوعررات

 غالوسلية يتيح اجتواع الضتيات والشابات في  لوياقشة الوساال التن توسلن
ييب ن للدوم أن تقدم ضوانات لافية لويع موارسة تشوي  ااعضا  التياسلية اانثويرة  -71

عبرر السردودغ وييب رن للرردوم أيضراا أن تجررِّم لررل مرن يقروم بتشرروي  ااعضرا  التياسرلية اانثويررة 
تيضيررذه، ب ررد اليظررر عررن جيسررية مرتكررب الجرررم أو وضررع إقامترر  حتررى عيرردما يتررورا فررن  أو
تكرررون الضرررسية مرررن مرررواطين البلرررد أو مرررن حررراملن تصرررريح إقامرررة دااورررة أو إقامرررة اعتياديرررة  ال

 مشابلة فن البلد، وذلك وفقاا التضاقية حقوق الطضلغ
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