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 الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) أ (٢٨البند 
        النهوض باملرأة

، بلغاريـا ،  بلجيكـا ،   الربتغـال  ،أيـسلندا ، إسـرائيل، إيطاليـا،      إسـتونيا ،   أستراليا ،األرجنتني    
، التفيـا ،  **الكـامريون ،  قـربص ، فنلنـدا،    سويـسرا ،  الـسويد ،  سـلوفينيا ،  الدامنركبولندا،  
 املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  اململكــة، مونــاكو، نيوزيلنــدا، ليتوانيــا، ربغلكــسم
   منقحمشروع قرار: هولندا ، املتحدة األمريكيةالواليات، الشمالية

  
  لإلناث تكثيف اجلهود العاملية من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تــــ ــؤرخ ٥٣/١١٧ إىل قراريهــــ ــانون األول٩ املــــ ــسمرب / كــــ  ١٩٩٨ديــــ

ــرأة  ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٥٦/١٢٨ و ، وإىل قـــرارات جلنـــة وضـــع املـ
ــؤرخ ٥١/٢ ــارس / آذار٩ املــ ــؤرخ ٥٢/٢ و ٢٠٠٧مــ ــارس / آذار٧ املــ  ٥٤/٧ و ٢٠٠٨مــ

  ، وإىل مجيع القرارات األخرى ذات الصلة باملوضوع،٢٠١٠مارس / آذار١٢املؤرخ 
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      )١( أن اتفاقية حقوق الطفل كد من جديد  وإذ تؤ   

، باإلضافة إىل بروتوكوليهما االختياريني، تشكل مسامهة مهمـة يف اإلطـار    )٢(التمييز ضد املرأة  
  إلنسان اخلاصة بالنساء والفتيات،القانوين حلماية وتعزيز حقوق ا

__________ 
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠ية يف أُعيد إصدارها ألسباب فن  *  
  .جمموعة الدول األفريقيةيف أعضاء اليت هي باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة   **  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ لدلمج، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ لدلمجاملرجع نفسه، ا  )٢(  
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 بـيجني ونتـائج دورة اجلمعيـة    )٤(مـل  ومنـهاج ع )٣( إعـالن وإذ تؤكد من جديـد أيـضا     
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املرأة عـام    ”العامة االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونة      

، )٦(، وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة            )٥(“والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
، إضـافة إىل عمليـات استعراضـها بعـد          )٧(اعيـة وبرنامج عمل مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتم       

مــرور مخــس ســنوات وعــشر ســنوات ومخــس عــشرة ســنة، وكــذلك إعــالن األمــم املتحــدة       
 والـيت   )٩(٢٠٠٥ وااللتزامات املعلنة بشأن املرأة والطفلة يف مؤمتر القمـة العـاملي لعـام               )٨(لأللفية

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــدها يف ق ــد تأكي ــؤرخ ٦٥/١أُعي ــو٢٢ امل ــون ٢٠١٠ســبتمرب /ل أيل ، املعن
  ،“متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد”

 إىل الربوتوكــول املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق األفريقــي  وإذ تــشري  
، ٢٠٠٣يوليــــه / متــــوز١١، الــــذي اعُتمــــد يف مــــابوتو يف )١٠(حلقــــوق اإلنــــسان والــــشعوب

مــور، تعهــدات والتزامــات بــشأن وضــع حــد لتــشويه األعــضاء        يتــضمن، يف مجلــة أ  والــذي
ــشويه األعــضاء التناســلية       التناســلية ــذ ممارســة ت ــارزا علــى درب نب ــشكل معلمــا ب ــاث، وي لإلن
  وإهنائها، لإلناث

 ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١ إىل قـرار االحتـاد األفريقـي املتخـذ يف مـاالبو يف      وإذ تشري أيضاً    
ــة يف دو  ــة العامـ ــاذ اجلمعيـ ــدعم اختـ ــضاء    لـ ــشويه األعـ ــر تـ ــرارا حيظـ ــستني قـ ــسادسة والـ ــا الـ رهتـ

  ،)١١(لإلناث التناسلية

__________ 
منــشورات األمــم  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥ إىل ٤ع املعــين بــاملرأة، بــيجني، مــن تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــ  )٣(  

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96 IV.13املتحدة رقم املبيع 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٤(  
 .، املرفق٢٣/٣-، املرفق، و دإ٢٣/٢-قرارا اجلمعية العامة دإ  )٥(  
منــشورات األمــم  (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣ إىل ٥ويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة، مــن تقريــر املــؤمتر الــد  )٦(  

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 
منـشورات   (١٩٩٥مـارس  / آذار١٢ إىل   ٦تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة، كوبنـهاغن، مـن                  )٧(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8 املبيع األمم املتحدة، رقم
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  
 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٩(  
 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(  
 .Assembly/AU/12 (XVII) Add.5االحتاد األفريقي، الوثائق، : انظر  )١١(  
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 بـأن   )١٢( إىل توصية جلنة وضع املرأة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني            وإذ تشري كذلك    
يوصــي اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اجلمعيــة العامــة باختــاذ مقــرر تنظــر مبوجبــه يف مــسألة   

ة لإلناث يف دورهتـا الـسابعة والـستني يف إطـار بنـد جـدول                وضع هناية لتشويه األعضاء التناسلي    
  ،)١٣(“النهوض باملرأة”األعمال املعنون 

 بـــأن تـــشويه األعـــضاء التناســـلية لإلنـــاث يـــشكل إيـــذاء ال ميكـــن تداركـــه   وإذ تقـــر  
عكسه، وبأنه يؤثر سلًبا يف حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء والفتيـات، ويطـال مـا بـني مائـة                    أو

وأربعني مليون امرأة وفتاة، وبـأن عـددا يقـدر بثالثـة ماليـني إضـافية مـن الفتيـات                    مليون ومائة   
  يتعرض كل سنة خلطر اخلضوع هلذه املمارسة يف مجيع أحناء العامل،

 أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ممارسة ضارة تشكل هتديدا          وإذ تؤكد من جديد     
النفــسية واجلنــسية واإلجنابيــة، ممــا قــد  خطــريا لــصحة النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك صــحتهن  

جيعلهن أكثر عرضة لإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية، كمـا قـد تنـشأ عنـها نتـائج سـلبية               
قبــل الــوالدة وخالهلــا وكــذلك خمــاطر هتــدد حيــاة األمهــات واملواليــد، وأن نبــذ هــذه املمارســة 

مجيـع أصـحاب املـصلحة يف     الضارة ال ميكن أن يتم إال من خـالل حركـة شـاملة يـشارك فيهـا                  
  اجملتمع من القطاعني العام واخلاص، فتيانا وفتيات، ونساء ورجاال،

تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث         من وجود دالئـل علـى ازديـاد          وإذ يساورها القلق    
  على يد عاملني يف اجملال الطيب يف مجيع املناطق اليت متارس فيها تلك العمليات،

ف وأمناط الـسلوك التمييزيـة الـسلبية تـؤثر تـأثريا مباشـرا يف وضـع         بأن املواق وإذ تسلم   
النساء والفتيات ومعاملتهن، وبأن هذه القوالب النمطية الـسلبية تعـوق تنفيـذ األطـر التـشريعية                 

  واملعيارية اليت تضمن املساواة بني اجلنسني وحتظر التمييز على أساس نوع اجلنس،
احتدوا من أجل إهنـاء العنـف ضـد    ”عام حتت شعار  بأن محلة األمني ال    وإذ تسلم أيضا    

 وقاعدة البيانـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة ستـسهمان يف حتقيـق القـضاء علـى تـشويه                       “املرأة
  األعضاء التناسلية لإلناث،

__________ 
، الفــصل )E/2010/27 (٧، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر  )١٢(  

 .األول، الفرع ألف
 .٢٠١٢/٢٤٨انظر مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١٣(  
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 باجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة إلهناء تـشويه األعـضاء التناسـلية              وإذ ترحب   
 وكاالت األمم املتحدة العشر الذي أعلنتـه يف بياهنـا املـشترك املـؤرخ            لإلناث، وخصوصا التزام  

بتـر األعـضاء   /، إضافة إىل الربنامج املـشترك املتعلـق مبـسألة تـشويه         )١٤(٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧
ــسكان،        ــة وصــندوق األمــم املتحــدة لل ــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــاث الت التناســلية لإلن

  اء على هذه املمارسة،والرامي إىل التعجيل بالقض
ــق     ــالغ القل ــساورها ب ــى       وإذ ي ــة عل ــود املبذول ــاد اجله ــن ازدي ــرغم م ــى ال ــه عل ــن أن  م

املستويات الـوطين واإلقليمـي والـدويل والتركيـز علـى نبـذ تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                     
  تزال هذه املمارسة شائعة يف مجيع مناطق العامل، ال

 استمرار الفجـوة اهلائلـة يف املـوارد ومـن العجـز يف               من وإذ يساورها بالغ القلق أيضا      
التمويل الذي حيد بـشدة مـن نطـاق ووتـرية تنفيـذ الـربامج واألنـشطة الراميـة إىل القـضاء علـى                        

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،
  ،)١٥( يف تقرير األمني العام عن إهناء تشويه األعضاء التناسلية لإلناثوقد نظرت  
متكني النـساء والفتيـات يـشكل العامـل الرئيـسي لكـسر طـوق                على أن    تؤكد  - ١  

التمييز والعنف ولتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبـا يف ذلـك احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى             
ممكــن مــن الــصحة العقليــة والبدنيــة، مبــا يف ذلــك الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وهتيــب بالــدول   

 واتفاقية القـضاء    )١(ا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل    األطراف أن تفي بااللتزامات اليت تعهدت هب      
، إضافة إىل التزاماهتا بتنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن             )٢(املرأةعلى مجيع أشكال التمييز ضد      
، ومنـهاج   )٦(، وبرنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة         )١٦(القضاء على العنف ضد املرأة    

ــيجني  ــة  )٤(عمــل ب ــائج دورة اجلمعي ــة    ، ونت ــشرين املعنون ــة والع ــة االســتثنائية الثالث ــرأة ”العام امل
، ونتـائج   )٥(“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين           : ٢٠٠٠ عام

  ؛)١٧(دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل
__________ 

ــسان، و      )١٤(   ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــريوس ن    مفوضــية األم ــين بف ــشترك املع ــم املتحــدة امل ــامج األم ــة  برن قــص املناع
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واللجنة االقتـصادية ألفريقيـا،   )اإليدز (املناعة املكتسب متالزمة نقص/البشرية

ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية األمــم املتحــدة  
ولـة، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة الـصحة                لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطف     

، منظمــة الــصحة   بيــان مــشترك بــني الوكــاالت    : القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث     العامليــة، 
  .٢٠٠٨ العاملية،

  )١٥(  E/CN.6/2012/8. 
 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة   )١٦(  
 .، املرفق٢٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ  )١٧(  
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نظـامي   بالـدول أن تعـزز التوعيـة والتعلـيم والتـدريب علـى املـستويات ال           هتيب  - ٢  
وغــري النظــامي وغــري الرمســي لتــشجيع مــشاركة الفتيــات والفتيــان والنــساء والرجــال بــصورة     
ــسية واملـــسؤولني      ــة الرئيـ ــع اجلهـــات الفاعلـ ــراط مجيـ ــذا املـــسعى، ولـــضمان اخنـ ــرة يف هـ مباشـ
احلكوميني، مبن فيهم املـسؤولون عـن إنفـاذ القـوانني والعـاملون يف سـلك القـضاء واملـسؤولون           

رة ومقدمو الرعاية الصحية وقادة اجملتمعـات احملليـة والقـادة الـدينيون واملعلمـون               عن دوائر اهلج  
ــاء       ــات، إضــافة إىل اآلب ــصورة مباشــرة مــع الفتي ــاملون ب ــون واملتع ــاب األعمــال واإلعالمي وأرب
واألسر واجملتمعات احمللية، يف العمل من أجل القـضاء علـى املواقـف واملمارسـات الـضارة الـيت                   

  سيما مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ بًيا يف الفتيات، التؤثر تأثريا سل
 بالدول أن تعزز برامج الـدعوة والتوعيـة لتحفـز الفتيـات والفتيـان         هتيب أيضا   - ٣  

ــة وبــرامج للقــضاء علــى املمارســات الــضارة،       ــرامج وقائي ــام بــدور فعــال يف وضــع ب علــى القي
نـاث، وأن تـشرك يف هـذا العمـل قـادة اجملتمعـات احملليـة        سيما تشويه األعضاء التناسـلية لإل   وال

والقادة الدينيني واملؤسسات التعليميـة ووسـائط اإلعـالم واألسـر، وأن تـوفر مزيـدا مـن الـدعم                    
  املايل للجهود املبذولة على مجيع املستويات لوضع حد هلذه املمارسات؛

 يف املـرأة والفتـاة،    الدول على إدانـة مجيـع املمارسـات الـضارة الـيت تـؤثر         حتث  - ٤  
سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، سواء ارُتكبت هذه املمارسات داخل مؤسسة طبيـة              ال

أو خارجها، وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، مبـا يف ذلـك سـن التـشريعات وإنفاذهـا، حلظـر                     
 أشـكال العنـف،   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومحاية النساء والفتيات من هذا الـشكل مـن        

  ووضع حد لإلفالت من العقاب يف هذا اجملال؛ 
 الدول على تكملة التـدابري العقابيـة بأنـشطة توعيـة وتثقيـف ترمـي              حتث أيضا   - ٥  

إىل حتقيــق توافــق يف اآلراء ســعيا إىل القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وحتــث   
ــساء والفتيــات ال    ــة ودعــم الن ــدول علــى محاي ــيهن تــشويه األعــضاء   كــذلك ال ــوايت مــورس عل ل

التناسلية واملعرضات هلذا اخلطر، مبا يف ذلـك عـن طريـق اسـتحداث خـدمات للـدعم والرعايـة                    
على املستويني االجتماعي والنفسي، واختاذ التدابري الالزمة لتحـسني أحـواهلن الـصحية، مبـا يف                

ــساء و        الفتيــات الالئــي يتعرضــن   ذلــك الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، بغيــة تــوفري املــساعدة للن
  املمارسة؛ هلذه

 الــدول علــى تعزيــز العمليــات التعليميــة التمكينيــة واملراعيــة       حتــث كــذلك   - ٦  
للمنظور اجلنـساين عـن طريـق القيـام، حـسب االقتـضاء، باسـتعراض وتنقـيح املنـاهج الدراسـية                     

ــرامج ال تتــسامح      ــة وبــرامج إعــداد املعلمــني، ووضــع سياســات وب مطلقــا إزاء واملــواد التعليمي
العنــف ضــد الفتــاة، مبــا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، ومواصــلة إدمــاج الفهــم    
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ــيم         ــاهج التعل ــاة يف من ــرأة والفت ــز ضــد امل ــساين والتميي ــشامل ألســباب وعواقــب العنــف اجلن ال
  والتدريب على مجيع املستويات؛

ء علـى تـشويه    بالدول أن تضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية للقضا     هتيب  - ٧  
األعــضاء التناســلية لإلنــاث تكــون شــاملة وذات نطــاق متعــدد التخصــصات، وتتــضمن أهــدافا 

  ومؤشرات واضحة للرصد الفعال وتقييم األثر وتنسيق الربامج بني مجيع اجلهات املعنية؛
 الدول على أن تتخذ، ضمن اإلطار العام لسياسات التكامـل وبالتـشاور          حتث  - ٨  

مع اجملتمعات احمللية املتضررة، تدابري فعالـة وحمـددة موجهـة إىل النـساء الالجئـات واملهـاجرات                  
وجمتمعاهتن احمللية مبا يكفل محاية الفتيات مـن تـشويه أعـضائهن التناسـلية، مبـا يف ذلـك ممارسـة                  

  بلد اإلقامة؛هذه العملية خارج 
 بالدول أن تنفذ محـالت وبـرامج لإلعـالم والتوعيـة للتواصـل علـى حنـو                  هتيب  - ٩  

منهجي مع اجلمهور العام واملهنيني املعنيني واألسر واجملتمعات احملليـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                   
وسائط اإلعالم وبث مناقشات على أمواج اإلذاعـة والتلفزيـون تتنـاول موضـوع القـضاء علـى             

   األعضاء التناسلية لإلناث؛تشويه
 الـدول علــى اتبـاع هنــج شـامل ومنــتظم يتـسم مبراعــاة اجلوانـب الثقافيــة      حتـث   - ١٠  

ويتــضمن منظــورا اجتماعيــا، ويــستند إىل مبــادئ حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يف   
ات الـصلة  توفري التثقيف والتـدريب لألسـر وقـادة اجملتمعـات احملليـة والعـاملني يف مجيـع املهـن ذ         

حبماية النساء والفتيات ومتكينهن هبدف زيادة الوعي وااللتـزام بالقـضاء علـى تـشويه األعـضاء                 
  التناسلية لإلناث؛

ــات       حتــث أيــضا   - ١١   ــوطين بااللتزام ــصعيد ال ــى ال ــاء عل ــة الوف ــى كفال ــدول عل  ال
تلــف  والتعهــدات الدوليــة واإلقليميــة الــيت قطعتــها علــى نفــسها بوصــفها دوال أطرافــاً يف خم         

الـــصكوك الدوليـــة الـــيت تكفـــل التمتـــع التـــام جبميـــع حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية    
  والفتاة؛ للمرأة

 بالدول أن تضع السياسات والقواعد الـيت تكفـل التنفيـذ الفعـال لألطـر                هتيب  - ١٢  
 سـيما تـشويه    التشريعية الوطنية املتعلقة بالقـضاء علـى التمييـز والعنـف ضـد املـرأة والفتـاة، وال                 

األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وأن تنــشئ مــا يكفــي مــن آليــات املــساءلة علــى املــستويني الــوطين 
  واحمللي من أجل رصد االمتثال لتلك األطر التشريعية وتنفيذها؛ 
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 بالــدول أن تــضع طرائــق ومعــايري موحــدة جلمــع البيانــات بــشأن هتيــب أيــضا  - ١٣  
 األشكال املنقوصة التوثيق من قبيـل تـشويه         مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، وخباصة      

األعضاء التناسلية لإلناث، وأن تصوغ مؤشرات إضافية تكفل القياس الفعـال للتقـدم احملـرز يف      
  القضاء على هذه املمارسة؛

 الدول على أن ختصص ما يكفي من املوارد لتنفيذ الـسياسات والـربامج              حتث  - ١٤  
  ء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛واألطر التشريعية الرامية إىل القضا

 بالـدول أن تعمـل علـى وضـع اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة ودعمهـا                  هتيب  - ١٥  
وتنفيذها ملنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مبـا يف ذلـك تـدريب األخـصائيني االجتمـاعيني          

ني، واملهنـيني املعنـيني، وكفالـة       والعاملني يف اجملال الطيب وقـادة اجملتمعـات احملليـة والقـادة الـديني             
ــة للنــساء والفتيــات املعرضــات خلطــر تــشويه       ــدعم والرعاي ــامهم بكفــاءة بتقــدمي خــدمات ال قي
األعضاء التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل، وتشجيعهم على إبـالغ الـسلطات املختـصة      

  باحلاالت اليت يعتقدون فيها أن املرأة أو الفتاة معرضة هلذا اخلطر؛ 
 بالــدول أن تــدعم، يف إطــار هنــج شــامل يرمــي إىل القــضاء علــى  هتيــب أيــضا  - ١٦  

تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، بــرامج تتــيح إشــراك املمارســني احمللــيني لتــشويه األعــضاء     
التناسلية لإلناث يف مبادرات جمتمعية هتدف إىل نبذ هذه املمارسة، مبا يف ذلك قيـام اجملتمعـات                 

  القتضاء، بإجياد مصادر عيش بديلة هلؤالء املمارسني؛احمللية، حسب ا
 بــاجملتمع الــدويل وكيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة واجملتمــع املــدين   هتيــب  - ١٧  

واملؤسسات املالية الدولية أن تواصل تقدمي الدعم الفعال، عن طريق ختصيص مزيد من املـوارد               
ددة اهلـدف تلـيب احتياجـات وأولويـات النـساء      املالية واملساعدة التقنية، ووضع برامج شاملة حم   

  والفتيات املعرضات خلطر تشويه أعضائهن التناسلية أو الالئي تعرضن لذلك بالفعل؛
 بــاجملتمع الــدويل أن يــدعم بقــوة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق زيــادة   هتيــب أيــضا  - ١٨  

منظمـة  /تحـدة للـسكان  الدعم املايل، املرحلة الثانية من الربنامج املـشترك بـني صـندوق األمـم امل              
تسريع وترية التغـيري، املقـرر      : بتر األعضاء التناسلية لإلناث   /األمم املتحدة للطفولة بشأن تشويه    

، وكذلك الـربامج الوطنيـة الـيت تركـز علـى القـضاء       ٢٠١٣ديسمرب /أن تنتهي يف كانون األول  
  على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

 حتقـق يف مكافحـة تـشويه األعـضاء التناسـلية            على أن بعض التقـدم قـد      تشدد    - ١٩  
لإلناث يف عدد من البلدان باتباع هنج منسق ومشترك يشجع التغيري االجتماعي اإلجيـايب علـى                
املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، وتشري إىل اهلدف الـوارد يف البيـان املـشترك بـني                 

ء على تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف            الذي ينص على القضا    )١٤(وكاالت األمم املتحدة  
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، انـسجاما مـع   ٢٠١٥غضون جيـل واحـد، مـع حتقيـق بعـض اإلجنـازات الرئيـسية حبلـول عـام              
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 الرجــال والفتيــان علــى اختــاذ مبــادرات إجيابيــة والعمــل بالــشراكة        تــشجع  - ٢٠  
ــساء والفتيــات مــن أجــل مكافحــة العنــف واملمار    مــع ــاة،   الن ــرأة والفت ــة ضــد امل ســات التمييزي
سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مـن خـالل الـشبكات وبـرامج األقـران واحلمـالت                  وال

  اإلعالمية والربامج التدريبية؛
 بالدول ومبنظومة األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين ومجيـع اجلهـات املعنيـة                 هتيب  - ٢١  

يــر بوصــفه اليــوم الــدويل لعــدم التــسامح مطلقــا إزاء   فربا/ شــباط٦تواصــل االحتفــال بيــوم   أن
ــة واختــاذ        ــز محــالت التوعي ــوم لتعزي ــستغل ذلــك الي ــاث، وأن ت ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ت

  إجراءات ملموسة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
 إىل األمني العام أن يكفل قيام مجيع مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة         تطلب  - ٢٢  
ا املعنيــة، وخباصــة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،  وهيئاهتــ

وهيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومنظمـة                
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمـم املتحـدة              
حلقوق اإلنسان، منفردة وجمتمعة، مبراعـاة محايـة وتعزيـز حقـوق النـساء والفتيـات ضـد تـشويه           
األعضاء التناسلية لإلنـاث يف براجمهـا القطريـة، حـسب االقتـضاء، ووفقـا لألولويـات الوطنيـة،                    

  من أجل املضي قدما يف تعزيز ما تبذله من جهود يف هذا الصدد؛
 أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا التاسـعة               إىل األمـني العـام     تطلب أيضا   - ٢٣  

والستني تقريرا متعمقا متعدد التخصصات عن األسـباب اجلذريـة والعوامـل املـساعدة ملمارسـة              
تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، ومـدى انتـشارها علـى الـصعيد العـاملي، وتأثريهـا يف النـساء           

لتقـدم احملـرز حـىت اآلن وتوصـيات ذات منحـى            والفتيات، مع تضمينه أدلة وبيانـات، وحتلـيال ل        
عملي من أجل القضاء على هذه املمارسة على أساس املعلومـات املقدمـة مـن الـدول األعـضاء       

 التابعة ملنظومة األمم املتحدة العاملة يف هذا اجملال، وسـائر أصـحاب             وغريها من اجلهات املعنية   
  .املصلحة املختصني
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	13 - تهيب أيضا بالدول أن تضع طرائق ومعايير موحدة لجمع البيانات بشأن جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات، وبخاصة الأشكال المنقوصة التوثيق من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن تصوغ مؤشرات إضافية تكفل القياس الفعال للتقدم المحرز في القضاء على هذه الممارسة؛
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	15 - تهيب بالدول أن تعمل على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة ودعمها وتنفيذها لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي وقادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين، والمهنيين المعنيين، وكفالة قيامهم بكفاءة بتقديم خدمات الدعم والرعاية للنساء والفتيات المعرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية أو اللائي تعرضن لذلك بالفعل، وتشجيعهم على إبلاغ السلطات المختصة بالحالات التي يعتقدون فيها أن المرأة أو الفتاة معرضة لهذا الخطر؛ 
	16 - تهيب أيضا بالدول أن تدعم، في إطار نهج شامل يرمي إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، برامج تتيح إشراك الممارسين المحليين لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مبادرات مجتمعية تهدف إلى نبذ هذه الممارسة، بما في ذلك قيام المجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء، بإيجاد مصادر عيش بديلة لهؤلاء الممارسين؛
	17 - تهيب بالمجتمع الدولي وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل تقديم الدعم الفعال، عن طريق تخصيص مزيد من الموارد المالية والمساعدة التقنية، ووضع برامج شاملة محددة الهدف تلبي احتياجات وأولويات النساء والفتيات المعرضات لخطر تشويه أعضائهن التناسلية أو اللائي تعرضن لذلك بالفعل؛
	18 - تهيب أيضا بالمجتمع الدولي أن يدعم بقوة، بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم المالي، المرحلة الثانية من البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان/منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث: تسريع وتيرة التغيير، المقرر أن تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2013، وكذلك البرامج الوطنية التي تركز على القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
	19 - تشدد على أن بعض التقدم قد تحقق في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عدد من البلدان باتباع نهج منسق ومشترك يشجع التغيير الاجتماعي الإيجابي على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي، وتشير إلى الهدف الوارد في البيان المشترك بين وكالات الأمم المتحدة(14) الذي ينص على القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في غضون جيل واحد، مع تحقيق بعض الإنجازات الرئيسية بحلول عام 2015، انسجاما مع الأهداف الإنمائية للألفية؛
	20 - تشجع الرجال والفتيان على اتخاذ مبادرات إيجابية والعمل بالشراكة مع النساء والفتيات من أجل مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة والفتاة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال الشبكات وبرامج الأقران والحملات الإعلامية والبرامج التدريبية؛
	21 - تهيب بالدول وبمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية أن تواصل الاحتفال بيوم 6 شباط/فبراير بوصفه اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن تستغل ذلك اليوم لتعزيز حملات التوعية واتخاذ إجراءات ملموسة ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، وبخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة، بمراعاة حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في برامجها القطرية، حسب الاقتضاء، ووفقا للأولويات الوطنية، من أجل المضي قدما في تعزيز ما تبذله من جهود في هذا الصدد؛
	23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا متعمقا متعدد التخصصات عن الأسباب الجذرية والعوامل المساعدة لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومدى انتشارها على الصعيد العالمي، وتأثيرها في النساء والفتيات، مع تضمينه أدلة وبيانات، وتحليلا للتقدم المحرز حتى الآن وتوصيات ذات منحى عملي من أجل القضاء على هذه الممارسة على أساس المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة العاملة في هذا المجال، وسائر أصحاب المصلحة المختصين.

