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 * املؤقت من جدول األعمال٦٧البند 

        ايتهاتعزيز حقوق الطفل ومح
  الطفلة  

  
  تقرير األمني العام  

      

  موجز  
استعراضـا عامـا    ويتـضمن   . ٦٢/١٤٠ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة           مقـدم  هذا التقريـر    

معاهـدات حقـوق    يـة املتعلقـة بالطفلـة، املنبثقـة عـن           موجزا لاللتزامات الدولية والتعهدات العامل    
ويعـاجل التقريـر التقـدم احملـرز        .  تطـور القـوانني والـسياسات      ، وعـن  اإلنسان واملـؤمترات الدوليـة    

يتعلـق بـالتمييز ضـد الطفلـة، يف عـدة جمـاالت منـها الفقـر، واحلـق يف                 القائمة فيمـا    والتحديات  
اإليـدز، والعنــف،  /، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ، والرعايـة الـصحية والغـذاء الكـايف    التعلـيم 

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالستغالل، ويركز على األنشطة املضطلع هبا إلهناء
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  مقدمة  - أوالً  
 الــذي ،“الطفلــة”عنــون  امل٦٢/١٤٠لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــامقــدم هــذا التقريــر   - ١

 تقريـرا عـن     يف دورهتـا الرابعـة والـستني      إىل اجلمعيـة العامـة      األمـني العـام أن يقـدم        إىل  طلب فيه   
بغية تقييم أثـر     على مسألة وضع حد لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،       يركز فيه   تنفيذ القرار،   

كرات شـفوية إىل الـدول      التقريـر، أرسـلت مـذ     ومـن أجـل إعـداد       . هذا القرار على رفاه الطفلة    
 تطلــب معلومــات ذات صــلة بتنفيــذ ،ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا وإداراهتــا )١(األعــضاء

  .٦٢/١٤٠القرار 
ــابعو  - ٢ ــذايت ــة     ه ــة العام ــام إىل اجلمعي ــه األمــني الع ــذي قدم ــر ال ــة    التقري ــا الثاني يف دورهت

ــة املنبثقــة عــن  ، الــذي ركّــز علــى األنــشطة والتطــورات املع  (A/62/297)والــستني  منظومــة ياري
مـع اإلبـالغ أيـضا عـن        عـن املـشاكل واملبـادئ القانونيـة،         اإلفادة  حقوق اإلنسان، ويهدف إىل     

إلطـار  استعراضـا عامـا ل     ويقدم الفرع الثاين مـن هـذا التقريـر           .التقدم احملرز والتحديات القائمة   
امات والتعهدات الرئيسية للـدول     االلتزالقانوين الدويل واإلقليمي احلايل املتعلق حبقوق الطفلة و       

يف اجملاالت الـيت أشـري إليهـا    القائمة ويعاجل الفرع الثالث التقدم احملرز والعقبات   .يف هذا الشأن  
ــرار  ــع   ٦٢/١٤٠يف القـ ــرع الرابـ ــز الفـ ــى   ، ويركـ ــصيل علـ ــن التفـ ــد مـ ــضاء  مبزيـ ــشويه األعـ تـ
  . لإلناث التناسلية

  
  امات العامليةاملعياري وااللتز/اإلطار القانوين  - ثانيا  
  معاهدات حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية األخرى  - ألف  

 الـدول يف مـا يتعلـق    التزامـات اليوم إطار قانوين دويل شـامل وقـدمي العهـد حيـدد       هناك    - ٣
 مــن  جمموعــة شــاملةتكفــلتفاقيــة حقــوق الطفــل الــيت  اوإىل جانــب . قــوق اإلنــسان للطفلــةحب

، مبـا يف ذلـك التمييـز علـى أسـاس نـوع              “ون متييز من أي نوع    د”احلقوق اليت جيب التمتع هبا      
اجلــنس، فــإن معاهــدات حقــوق اإلنــسان األساســية كلــها تتــضمن أحكامــاً تؤكــد مبــدأ عــدم    

 ومثة أمهيـة خاصـة حتظـى هبـا يف هـذا             .التمييز واملساواة بني الرجال والنساء، والصبيان والبنات      
يف وهلــا تركــز علــى املــرأة ، الــيت يــز ضــد املــرأةاتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميالــصدد 

  . على حالة الطفلة ورفاههامباشرتأثري الوقت نفسه 

__________ 
لبنـان،  والتفيـا،   وقـربص،   وفنلندا،  ورا،  سويسوسورينام،  وبلغاريا،  وإسبانيا،  : قدمت الدول التالية معلومات     )١(  

  . التقرير هذاوقد أغنت مسامهاهتا حمتوى. اليابان ومولدوفا،واملكسيك، و
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القانونيــة عــن اللتزامــات وباإلضــافة إىل معاهــدات حقــوق اإلنــسان األساســية، تنــشأ ا   - ٤
قيـة احلـد    اتفا: صكوك قانون العمل امللزمة قانوناً، مبا فيها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية التاليتان           

أســوأ أشــكال واالتفاقيــة املتعلقــة ب، )١٣٨رقــم  (١٩٧٣األدىن لــسن االلتحــاق بالعمــل لعــام  
تعزيـز هـذا اإلطـار القـانوين الـشامل           ويـضاعف مـن      ).١٨٢رقـم    (١٩٩٩عمل األطفال لعـام     

صكوك حقوق اإلنـسان اإلقليميـة، مـن قبيـل           ق الطفل عامةً وحقوق الطفلة خاصة     بشأن حقو 
ــا  امليثـــبروتوكـــول   اق األفريقـــي حلقـــوق اإلنـــسان والـــشعوب املعـــين حبقـــوق املـــرأة يف أفريقيـ

  .٢٠٠٥ لعام
أحـدث  ، جتـدر اإلشـارة إىل أن        )A/62/297(ومنذ صدور التقرير السابق لألمـني العـام           - ٥

 أال وهـي اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت دخلـت حيـز                   ،قوق اإلنسان حلمعاهدة  
ــار التنف ــذ يف أي ــا     ، تتــضمن لغــة ٢٠٠٨مــايو /ي يف حمــددة ال فيمــا يتعلــق فقــط باألطفــال عموم
تقـر الـدول األطـراف    ”:  على مـا يلـي  ٦ يف املادة وتنص االتفاقية .حتديداًبل بالطفلة ،  ٧ املادة

بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأهنا سـتتخذ يف هـذا              
 حقـوق اإلنـسان      متتــعهن متتعا كامال وعلى قدم املـساواة جبميـع         الصدد التدابري الالزمة لضمان   

  .“واحلريات األساسية
وتتضمن التطورات املعيارية خالل الفترة املشمولة بالتقرير اعتماد جلنة حقـوق الطفـل      - ٦

يف تفــسري متوسـعة  ، االسـتماع إليـه   بـشأن حــق الطفـل يف   ١٢ تعليقهـا العـام رقـم    ٢٠٠٩عـام  
ــات اوعــرض  ــحمتوي ــل   ١٢ادة مل ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــشري . م ــام بوضــوح يف   وي ــق الع  التعلي
يف عـدم التمييـز تـضمنه صـكوك حقـوق اإلنـسان كافـة وبـأن                 املتأصـل    احلق   إىل أن  ٧٥ الفقرة

ة عــن التعــبري حبرّيــيف ق واحلــعلــى الــدول األطــراف اختــاذ تــدابري مناســبة لتــضمن لكــل طفــل ”
علــى أســاس عتبــار علــى النحــو الواجــب دون متييــز  عــني االبهــذه اآلراء آرائــه، ويف أن تؤخــذ 

أو اللون، أو نوع اجلنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي الـسياسي أو غـري الـسياسي،                     العنصر،  
 ويف .“أو األصــل اإلثــين أو االجتمــاعي، أو امللكيــة، أو اإلعاقــة، أو املولــد أو أي وضــع آخــر  

لى إيالء اهتمام خاص إىل حـق الطفلـة يف          الدول األطراف ع  ”حتديدا  ، حتث اللجنة    ٧٧الفقرة  
رأيهــا  ىلن يــولــزم األمــر، يف التعــبري عــن رأيهــا ويف أوإذا االســتماع إليهــا، ويف تلقــي الــدعم، 

اجلنــسانية والقــيم األبويــة تقــوض متتــع الطفلــة بــاحلقوق  املراعــاة الواجبــة، نظــرا إىل أن األمنــاط 
   .“ وتضع قيودا شديدة عليها١٢ملادة الواردة يف ا

ــة      - ٧ ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــة ب ــة املعني ــشري اللجن ــام   وت ــا الع ــة يف تعليقه  والثقافي
ة واالجتماعيـــة والثقافيـــة  بـــشأن عـــدم التمييـــز يف احلقـــوق االقتـــصادي ٢٠٠٩ لعـــام ٢٠ رقـــم

الدول األطـراف بـضمان     فيما يتعلق بالتزامات    بشكل حمدد إىل الطفلة     ) ٢  من املادة  ٢ الفقرة(
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ــد دون  ممارســة احل ــا يف العه ــصوص عليه ــوق املن ــز  ق ــنص يف ،شــكلي أو موضــوعي أي متيي  وت
أن تعتمــد علــى الفــور التــدابري ] …[جيــب علــى الــدول األطــراف ”علــى أنــه ) ب( ٨ الفقــرة

 ،الــضرورية للحيلولــة دون نــشوء الظــروف واملواقــف الــيت تــسبب أو تــدمي التمييــز املوضــوعي  
فمــثالً، سيــساعد ضــمان  .  والــتخلص منــها،قــف واملواالفعلــي، ولتخفيــف تلــك الظــروف  أو

مساواة مجيع األفراد يف احلصول على السكن الالئق واملياه واملرافق الصحية على القـضاء علـى           
 نظاميـة التمييز ضد النـساء واألطفـال البنـات واألشـخاص الـذين يعيـشون يف مـستوطنات غـري                    

  .“ويف املناطق الريفية
  

  يئات احلكومية الدولية وااللتزامات ذات الصلةاملؤمترات الدولية، واهل  - باء  
اليت صدقت الدول عليهـا، قـدمت الـدول         قانونا  باإلضافة إىل الصكوك الدولية امللزمة        - ٨

 علــى التمييــز ضــد الطفلــة يف ســياق مــؤمترات عامليــة   بالقــضاءاألعــضاء التزامــات بعيــدة األثــر  
ي الرابـع املعـين بـاملرأة املعقـود يف بـيجني            وكان مؤمتر األمم املتحدة العـامل     . وحمافل دولية أخرى  

يف مــع ختــصيص فــصل حمــدد   املــؤمتر األول الــذي تــضمن جــزءاً خاصــاً بالطفلــة،  ١٩٩٥عــام 
 القـضاء علـى     مـن قبيـل   سـتراتيجية متعلقـة مبـسائل       ا ذلك أهـدافاً     مشلو. )٢(منهاج عمله الالحق  

 الفتيـات، وتعزيـز   ضـد ية الـسلبية  مجيع أشكال التمييز ضد الطفلة، واملواقف واملمارسات الثقاف 
ومحاية حقوق الطفلة مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة بالتعليم والرعاية الـصحية والتغذيـة، وتـشغيل              

  . األطفال، والعنف، واملشاركة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
اميـة األخـرى    الوثائق اخلت  على   ٦٢/١٤٠وأكدت اجلمعية العامة من جديد يف قرارها          - ٩

الــصادرة عــن مــؤمترات القمــة واملــؤمترات الرئيــسية الــيت عقــدهتا األمــم املتحــدة بــشأن الطفلــة،  
املــرأة ســنة ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة املعنونــة  فيهــا الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة   مبــا

وبرنــامج  ،)٣(“املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين: ٢٠٠٠
ــل  ــة  اعمـ ــسكان والتنميـ ــدويل للـ ــؤمتر الـ ــة     ،)٤(ملـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــل مـ ــامج عمـ وبرنـ

__________ 
منــشورات األمــم ( ١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    انظــر  )٢(  

  .، املرفق الثايناألولار ، الفصل األول، القر)E.96.IV.13(املتحدة، رقم املبيع 
  .، املرفق٢٣/٣ -، املرفق، والقرار دإ ٢٣/٢ -القرار دإ   )٣(  
منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٣‐٥تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، القـاهرة،            )٤(  

  .، املرفقاألول، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18املبيع  رقم
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وتتـضمن  . )٦(٢٠٠٠، وإطار عمل داكار املعتمد يف املنتدى العاملي للتعلـيم عـام             )٥(االجتماعية
  .  الدول إلهناء التمييز وتعزيز رفاه الطفلةدمتها إضافية قتعهداتهذه الوثائق 

علـى سـبيل متابعـة      ) A/62/297(وكما جاء يف التقرير السابق الذي قدمه األمني العـام             - ١٠
حتقيـق األهـداف    الـيت أقـر فيهـا أن         ، السابعة والعـشرين املعنيـة بالطفـل       االستثنائيةدورة اجلمعية   

يتوقــف، يف مجلــة أمــور، علــى متكــني املــرأة، قــررت جلنــة لبنــات خاصــة، ، ولاإلمنائيــة لألطفــال
 املوضــوع “يــز والعنــف ضــد الطفلــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمي ”رأة أن تعتــرب وضــع املــ

   واخلمــــسني ضــــمن برنــــامج عملــــها املتفــــق عليــــه للفتــــرة  احلاديــــةاألولويــــة يف دورهتــــا  ذا
ــة     .)٧(٢٠٠٩-٢٠٠٧ ــرين إىل اللجن ــام تقري ــدم األمــني الع ــا يفوق ــة دورهت  ، واخلمــسنياحلادي

ــام عــن   ومهــا  أال ــر األمــني الع ــة     تقري ــز والعنــف ضــد الطفل ــع أشــكال التميي ــى مجي القــضاء عل
)E/CN.6/2007/2 (                وتقرير األمني العام عن التقدم احملرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اإلنـساين يف

إعداد السياسات والربامج الوطنية وتنفيذها وتقييمها، مع التركيز بشكل خـاص علـى القـضاء                
ويف هـذا الـسياق، اختـذت        ).E/CN.6/2007/3(ة  على مجيع أشكال التمييز والعنـف ضـد الطفلـ         

 بــشأن املــرأة والطفلــة وفــريوس ٥١/١ واخلمــسني قراراهتــا احلاديــةجلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا 
تـشويه    بـشأن إهنـاء    ٥١/٢ ، و )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /املناعة البـشرية   نقص  

ــى، و   ــلية لألنثـ ــضاء التناسـ ــشأن زواج الطفلـــ ٥١/٣ األعـ ــت   بـ ــاإلكراه، ودعـ ــعة بـ  دول مجيـ
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل تكثيف الدعوة وغريها من التدابري ملعاجلة مجيـع أشـكال               

  . العنف وأشكال التمييز األخرى ضد الطفلة
  

  التمييز املستمر واجلهود املبذولة لتحسني وضع الطفلة  -ثالثا   
  الفقر وتأثري األزمات  - ألف  

  صادية العامليةاألزمة االقت   - ١  
، وحقهـم يف الرعايـة      ومنـوهم األطفال هم أكثر من يعاين من الفقر، فهو يهدد بقاءهم             - ١١

كما يؤثر الفقر سلباً علـى حقهـم يف املـشاركة،          . الصحية، والغذاء والتغذية املالئمني، والتعليم    

__________ 
منــشورات األمــم ( ١٩٩٥ مــارس/ آذار١٢‐٦متر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن، تقريــر مــؤ  )٥(  

  ، املرفق الثايناألول، الفصل األول، القرار )E.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
، ر، الـسنغال  التقرير النهائي للمنتدى العاملي للتعلـيم، داكـا       منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،       انظر    )٦(  

  ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦
  ).أ (٢٣، الفقرة ٢٠٠٦/٩انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٧(  
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ة إىل تفـاقم     االقتـصادي  ات تـؤدي األزمـ    وميكـن أن   .ويف احلماية من العنف واألذى واالستغالل     
  . ضات بشكل خاص آلثاره السلبيةاملعّر، ال سيما البنات، تأثري الفقر على حياة األطفال

يف منـاطق منـها آسـيا وأمريكـا الالتينيـة      وخالل األزمات املاليـة واالقتـصادية الـسابقة،        - ١٢
معــّدل االلتحــاق  ل وفيــات األطفــال واخنفــض   معــّدخــالل الثمانينــات والتــسعينات، ارتفــع    

 ، معدالت اجلرمية والعنف وتـشغيل األطفـال        ارتفاع وشهدت األزمات املاضية أيضا   . املدارسب
ومـن املـرجح     . أخرى من العمل اخلطر، مبا فيها الدعارة ووضع الرضع يف مؤسسات           الوأشكا

وافتقــار إىل ســلطة صــنع مــن منــافع ومحايــة قانونيــة حمــدودة، أن يــؤدي الوضــع احلــايل مبــا فيــه 
ــرارات،  ــة  وســيطالق ــوارد املالي ــى امل ــادة تعــّرض رة حمــدودة عل ــساء  ، إىل زي ــات والن ــأثري ل الفتي ت

  .)٨(األزمات باملقارنة مع الصبية والرجال
، يف املــرأة وأســبابه وعواقبــه سألة العنــف ضــد املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــ قــد تناولــت و  - ١٣

النظـام  ”كيفيـة تـأثري      تناوال معّمقـا  ،  )A/HRC/11/6( إىل جملس حقوق اإلنسان      تقريرها األخري 
االقتـصادي احلـايل، الـذي كـثرياً مـا يـتم إمهالـه يف حتليـل حقـوق اإلنـسان اخلاصـة                   -السياسي  

 .“باملرأة، تأثرياً عميقاً على مدى انتشار العنف ضد املرأة وعلى اجلهود املبذولـة للقـضاء عليـه                
يت تتـسم بعـدم األمـن     يف ظـل األوضـاع الـ      ”األزمـة االقتـصادية، أنـه       قد أكدت، فيمـا يتعلـق ب      و

والبطالة، قد يتعّرض الرجـال لـسلب ممتلكـاهتم والتـشّرد؛ وهـي أوضـاع تتغّيـر فيهـا اخلـصائص           
وقد تؤدي هذه األوضاع إىل زيادة االعتداء على النـساء واألطفـال         .الذكورية وعالقات القّوة  

  .على الطفلةيؤثر  ، مما“ة، لتعويض الرجل عن فقدان سيطرتهيف البيوت ويف األماكن العام
زيـادة الفقـر    يف  قتصادية العاملية احلاليـة تتـسبب       على أن األزمة اال   وهناك دالئل بالفعل      - ١٤

ــة  ــة   غــري.)٩(وســوء التغذي ــار الكامل ــصاد   أن اآلث ــاطؤ االقت ــات   التب ــاملي علــى األطفــال والفتي لع
 بـشدة    أهنـا بالكـاد بـدأت تتكـشف، وهـي هتـدد            حيـث تظهر كلـها بعـد يف البلـدان الناميـة،            مل

قهـن يف الرعايـة الـصحية والتعلـيم والتغذيـة املالئمـة، وتتـركهن               حبالتقدم احملرز يف متتع الفتيات      
ومـع اخنفـاض    . سـوء التغذيـة   الطويلـة األمـد املترتبـة علـى          العواقب النفـسية واجلـسدية       يواجهن

قــل هــذا ينتكــثريا مــا احلق يف الرعايــة الــصحية والتعلــيم، بــ  التمتــعإنفــاق احلكومــة علــى تــأمني
ومع تـدين إيـرادات األسـر        . النساء والفتيات  وال سيما العبء ليقع على كاهل األسر املعيشية،       

__________ 
ال التمييـــز ضـــد املـــرأة، الـــصادر  انظـــر أيـــضا البيـــان الـــصحفي للجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــك     )٨(  

 ،“من تأثري األزمة املالية على حقوق النـساء والفتيـات          املتحدة قلقة    األممجلنة  ”،  ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٩ يف
  . www.ohchr.org يف املوقع

، تقريـر   )٢٠٠٩ واشنطن العاصمة، (حالة طوارئ إمنائية    : ٢٠٠٩ تقرير الرصد العاملي لعام   انظر البنك الدويل،      )٩(  
  ).٢٠٠٩ استكمال منتصف عام(القتصادية يف العامل األمم املتحدة بشأن احلالة والتوقعات ا
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 إىل مـسؤولياهتن    إضـافة ممارسـة وظـائف متدنيـة ومؤقتـة،          كثريا ما ُتـرغم النـساء علـى          املعيشية،
  .األخرى

تـصادية  وتتوفر أمثلـة ناجحـة علـى تـدابري خاصـة اختـذت لتخفيـف تـأثري األزمـات االق                     - ١٥
ــضرورية،       ــها احملافظــة علــى نفقــات القطــاع االجتمــاعي ال ــات، من ــساء والفتي ــذعلــى الن  وتنفي

لحماية االجتماعية لضمان حقوقهن يف الرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات صـحة           لسياسات  
 على سبيل املثال، حافظت احلكومة على إنفاقها علـى القطـاع الـصحي،              ،ويف األرجنتني  .األم

ألزمــة املاليــة ل وتــصديا . وفيــات الرضــع خــالل األزمــة املاليــة يف أواخــر التــسعينات ومل ترتفــع
، قـدمت احلكومـة منحـاً دراسـية إىل األطفـال الفقـراء، ممـا حـال دون                ١٩٩٨األندونيسية عام   

سـر املعيـشية   اُألمثلمـا حـدث فيمـا بـني      سر املعيـشية املـستفيدة       األُ فيما بني هبوط متابعة التعليم    
 يف املـدارس االبتدائيـة يف غانـا بعـد إلغـاء رسـوم التـسجيل                 عدد املقيدين وارتفع   .يدةغري املستف 

، كجزء من برنامج أوسع لتخفيـف اآلثـار االقتـصادية الناجتـة عـن إصـالح أسـعار                   ٢٠٠٥عام  
األزمة احلالية، سامهت التحويالت النقدية إىل األسر املعيـشية الفقـرية           نشوء  وحىت قبل   . الوقود

ــات حتــس  ــذها     وعملي ــة للمــساواة بــني اجلنــسني وتنفي ــات الوطني  يف ورصــدهاني حتــضري امليزاني
  . املكسيك، يف محاية النساء واألطفال واحلد من وفيات الرضع

ــة    - ١٦ ــد معاجل ــشكلٍ     وتع ــة ب ــصادية احلالي ــة االقت ــتجابة إىل األزم ــي االعتبــارات  االس يراع
 الوطنيـة الـيت تـدعم وحتمـي حقـوق           وال بـد مـن التمـسك بااللتزامـات         .ضروريا اجلنسانية أمرا 

الفتيــات مــن خــالل الرعايــة الــصحية األساســية والتغذيــة، وامليــاه النظيفــة، والتعلــيم األساســي، 
وعنـد االقتـضاء،    .حيـث أمكـن   توسـيع نطاقهـا      الطفل، وتدفقات املعونـة، مـع        وقايةوخدمات  

ت األكثــر يتخــذ بعــضها شــكل تــدابري خاصــة، تركــز علــى الفئــا اســتجابات اســتحداث جيــب 
لــضمان متتــع األطفــال وغريهــم مــن اجلماعــات الــشديدة التــضرر يف اجملتمــع   هتميــشا وضــعفا، 

ولتأمني االستدامة الطويلة األجل، ينبغي معاجلة التمييـز وعـدم           .حبقوقهم، ومحاية هذه احلقوق   
رأة إشـراك املـ   معاجلة أساسية ألهنما يشكّالن عقبات حتـول دون         املساواة املنتشرين واملترسخني    

إىل إمهـــال حقـــوق النـــساء والفتيـــات تنــــزع لـــذلك  الـــيت ،يف وضـــع الـــسياسات ذات الـــصلة
  . واحتياجاهتن

قانونيـــا  ان للمـــرأة والطفلـــة وضـــماهنا واجبـــاوال يعتـــرب االســـتثمار يف حقـــوق اإلنـــس  - ١٧
 قــقيــرجح أن مينــع دورات الفقــر املــشتركة بــني األجيــال، وأن حي إنــه  وحــسب، بــل وأخالقيــا
علـى االلتزامـات الوطنيـة إزاء النـساء          ولـن يـؤدي احلفـاظ        .عالية يف االقتصاد واجملتمع   عائدات  

يف ضـــمان انتعـــاش أســـرع مـــن األزمـــة إىل اإلســـهام واألطفـــال وتعزيـــز احلمايـــة االجتماعيـــة 
 املــستدام حنــو حتقيــق األهــداف  والتقــدم العــادلنمــو يــستند إليــه ال أساســاســيبينوحــسب، بــل 
  .اإلمنائية لأللفية
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  األزمة الغذائية  -  ٢  
.  بسبب التقلبـات يف أسـعار الغـذاء والوقـود    زادت آثار األزمة االقتصادية العاملية حدةً       - ١٨

اجهـت  أسعار األغذية يف مجيـع أحنـاء العـامل خـالل العـامني املاضـيني، و               يف  ومع االرتفاع احلاد    
ء انعـدام األمـان الغـذائي        الـذين يعيـشون يف البلـدان الناميـة تزايـد ضـعفهم إزا              نالفتيات والفتيـا  
 متتعتـهم   إزاءسـلبية طويلـة األجـل       مـا ميكـن أن يترتـب علـى ذلـك مـن عواقـب                والتغذوي، مع   

 منـوهن قبـل   عوَّق الفتيات اللوايت ُيتعرضوت . وتنميةمنوحبقوق اإلنسان وما يتصل هبا من بقاء و   
تقبل، األمـر الـذي      الثاين لتزايد خطر إجناب مواليد ذوي وزن منخفض يف املس          نبلوغهن عامه 

واملراهقـات أكثـر عرضـة لإلصـابة         .يؤدي إىل إدامـة أثـر احلرمـان التغـذوي مـن جيـل إىل آخـر                
 . مضاعفات أثناء احلمل والوالدةمن الحقا  بذلك بفقر الدم ومعاناة ما يتصل

وتقــدر . املعلومــات احملـددة املتعلقــة بـأثر األزمــة الغذائيـة   وحتليـل  وال يـزال جيـري مجــع     - ١٩
 مليـون فتـاة وفـىت دون اخلامـسة يف           ١٥٠أن حنـو    ) اليونيـسيف (مة األمم املتحـدة للطفولـة       منظ

وتظهــر .  مليــون منــهم١٧٠ منــو حنــو أعيــققــد أنــه العــامل النــامي يعــانون مــن نقــص الــوزن، و 
ــاًاملؤشــرات  ــات دون اخلامــسة   فروق ــان والفتي ــني الفتي ــة ككــل ب ــك،  بو . طفيف اإلضــافة إىل ذل

ــيبــدو أن هنــاك  ال ــاناً بــني فروق ــة مفــصلة حــسب نــوع   حيثمــا وجــدتالفتيــات والفتي  تغطي
الت الفيتامني ألـف والرضـاعة الطبيعيـة    مثل مكمِّ (لربامج تغذية خمتارة ،  التنفيذوبيانات  /اجلنس
  .)اخلالصة

قـد توجـد فـروق       البيانات الواردة من بعض الدول أنه        صنيفتغري أنه يتبني من زيادة        - ٢٠
وقـــد تـــؤدي عالقـــات القـــوة واملعـــايري  .ايتـــهن باملقارنـــة مـــع الفتيـــانيف تغذيـــة الفتيـــات ورع

 املواقــف واملمارســات التمييزيــة إىل ممارســات تغذيــة خمتلفــة مــع الفتيــات دمياالجتماعيــة الــيت تــ
والفتيان، مع إشـارة البيانـات يف بعـض البلـدان إىل اآلثـار احملتملـة لـذلك، كـأن يكـون الفتيـان                        

 .مبالنسبة إىل عمره اتأطول قامة بكثري من الفتي

ــة، أســهمت عــدة منظمــات تابعــة لألمــم املتحــدة        - ٢١ ــة الغذائي ويف إطــار التــصدي لألزم
 ،ومنظمات غري حكومية، منها اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملية ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود                

تيـان والنـساء     وال سيما الفتيات والف    -يف تلبية احلاجات الفورية ألكثر الفئات ضعفاً ومحايتها         
 واسـتندت  .عرضـة للمخـاطر   بلـداً مـن أكثـر البلـدان     ٣٠ يف أكثـر مـن    -احلوامل واملرضـعات    

تــدابري  وهــي تــدرج علــى حنــو متزايــد ،اريــةذات األولويــة اجلإىل بــرامج التغذيــة  التــدابريهــذه 
ى ملعاجلة أوجـه عـدم املـساواة بـني الفتيـات والفتيـات يف جمـال التمتـع حبـق احلـصول علـ                       حمددة  

 .غذاء كايفال
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 احملليـة وإىل  الظـروف  برناجمية حمددة متكيفة مـع  تدابريترمجة النتائج إىل لوهناك حاجة     - ٢٢
اإلعـالم والتوعيـة مـن      يف جمـال    املبذولـة   وينبغي تصميم اجلهـود      .كفالة إدراج املنظور اجلنساين   

تـضر   الـيت   لمـسائل اجلنـسانية   للتـصدي ل   بـشأن التغذيـة      سـلوكي واجتمـاعي   تغـري   إحداث  أجل  
ــصحية    ب ــن اخلــدمات ال ــتفادة م ــة واالس ــة والرعاي ــة   .التغذي ــك يف كفال ــساعد ذل ــ وسي  ةإمكاني

 . اإلجراءات من هذه  على حنو متكافئاستفادة الفتيات والفتيان
  

 منع االعتداء واالستغالل والعنف   -بـاء   
 التقـدم  غم مـن ال تزال ماليني الفتيات يتعرضن لالعتداء واالستغالل والعنف علـى الـر            - ٢٣

 بـــأن طفـــالوتقـــدر دراســـة األمـــم املتحـــدة عـــن العنـــف ضـــد األ   .يف جمـــال محايتـــهناحملـــرز 
مليون فىت دون الثامنة عشرة عانوا مجاعاً جنـسياً بـاإلكراه أو أشـكاالً               ٧٣مليون فتاة و     ١٥٠

وتعمـل أعـداد مذهلـة مـن األطفـال علـى             .أخرى من العنف اجلنسي تشمل االتصال اجلـسدي       
أفـاد أكثـر   قـد  و . خدماً يف املنـازل   - يف املائة منهم من الفتيات       ٩٠ يقدر أن    -العاملي  الصعيد  

ــني      ــراوح أعمــارهن ب ــوايت تت ــشابات الل ــة أهنــن    ٢٤ و ٢٠مــن ثلــث ال ــدان النامي ــاً يف البل عام
متزوجات أو مرتبطات يف سن الثامنة عشرة، ال سيما يف جنوب آسيا وبلـدان أفريقيـا جنـوب           

  .الصحراء الكربى

خدمــة للجتــار بالفتيــات أساســاً بغــرض االســتغالل اجلنــسي ألغــراض جتاريــة و الويــتم ا  - ٢٤
وعـالوة   .للعنـف احتمال زيادة خطـر تعرضـهن   املرتلية، وتضعهن الظروف املستترة لذلك أمام   

، األمر الـذي يعرضـهن   نيعلى ذلك، غالباً ما يتم اخللط بني الفتيات، لدى احتجازهن، والبالغ    
، والـشهود عليهـا   ميـة  الفتيـات، بوصـفهن ضـحايا اجلر    ال بد مـن إيـالء     و .لالعتداءبصفة خاصة   
ــارا خاصــ  ــصادي      خــاللااعتب ــرار اجمللــس االقت ــى النحــو املــبني يف ق  اإلجــراءات القــضائية، عل
ــاعي  ــ ٢٠٠٥/٢٠واالجتم ــة  ع ــادئ توجيهي ــال    ن مب ــة باألطف ــور املتعلق ــة يف األم ــشأن العدال ب
  .عليها هودوالشضحايا اجلرمية 

ويهدد وضع األطفال يف املؤسسات بصفة خاصـة حـصيلة منـائهن، مثـل النمـاء البـدين                    - ٢٥
ــريف  ــاطفي واملع ــة مب   . والع ــال ذوي اإلعاق ــرجح إحلــاق األطف ــن امل ــم   ؤوم ــوقني وه ســسات املع

 طريـق    عـن  مبـا يف ذلـك انتـهاكات      يتعرضون بصفة خاصـة خلطـر انتـهاكات حقـوق اإلنـسان،             
ة يف الــدفاع عــن ب واإلمهــال نظــراً إىل أهنــم قــد يواجهــون صــعو العنــف واالعتــداء واالســتغالل

وحيـصل العنـف ضـد األطفـال        . أنفسهم وعـن حقـوقهم أو يف اإلبـالغ عـن تعرضـهم لالعتـداء              
مــرة علــى األقــل مــا يتعــرض لــه نظــراؤهم غــري    ١,٧مبقــدار املعــوقني مبعــدالت ســنوية تفــوق  

حيـث يكـون     ،جنـسانية يف بعـض اجملتمعـات       فروقاًوجتدر اإلشارة إىل أن هناك أيضاً        .املعوقني
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مـوت  أكثر مـن    مرجحا   “القتل الرحيم ”بواسطة  من الرضع واألطفال    املعوقات   موت اإلناث 
 .األطفال الذكور يف العمر نفسه ويف ظروف إعاقة مماثلة

 قبـول علـى أن اسـتمرار      أيـضا    الـضوء    طفـال العنف ضـد األ   املتعلقة ب وسلطت الدراسة     - ٢٦
تعـد اإلنـاث هـدفا    و .ضد الطفل هو عامل رئيسي يف إدامته جبميع الدول تقريبـاً    اجملتمع للعنف   

بتـــر األعـــضاء التناســـلية /واختيـــار نـــوع اجلـــنس قبـــل الـــوالدة وتـــشويهلقتـــل املواليـــد  مباشـــرا
لـزواج الطفـل واالغتـصاب والعنـف     هـدفا   الفتيـات أكثـر مـن الفتيـان           تعـد  ، يف حني  )١٠(لألنثى

ويعكـس قبـول هـذه األشـكال        .  ألغراض جتارية ويف املواد اإلباحيـة      املرتيل واالستغالل اجلنسي  
من العنف ضد الفتيات وما يناظره مـن عـدم املـساءلة واإلفـالت مـن العقـاب املعـايري التمييزيـة                 

توضيح دور املعايري االجتماعيـة يف اسـتمرار انتـهاكات          مت مؤخراً   و .اليت تعزز تدين وضع املرأة    
ســر استقــصاءات األمــن خــالل حتليــل بيانــات  علــى الــسواء ا حقــوق اإلنــسان والتخلــي عنــه 

برنـــامج االستقـــصاءات الدميغرافيـــة والـــصحية وجمموعـــة استقـــصاءات   املعيـــشية الـــواردة مـــن
 . ية، والتطورات يف علم االجتماعناجماملؤشرات املتعددة، وحتليالت التدخالت الرب

 ٢٠٠٨حــصاءات العماليــة عــام وعقــب اعتمــاد املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر خلــرباء اإل  - ٢٧
 حاليـاً األعمـال املرتليـة يف التعريـف اإلحـصائي         تدرجالقرار املتعلق بإحصاءات عمل األطفال،      

ويعاجل ذلـك غيـاب الفتيـات عـن إحـصاءات عمـل األطفـال، وبالتـايل،                  .اجلديد لعمل األطفال  
 األسـر املعيـشية   وعلـى الـرغم مـن أن استقـصاءات     . يف جمال النماء  عن االستجابات والتخطيط    

مة فيما يتعلـق بـبعض أشـكال العنـف ضـد الفتيـات، ال يـزال مـن الـصعب مجـع           توفر بيانات قيِّ  
بيانات موثوقة عن عدد الفتيات املتضررات بـسبب الرتاعـات املـسلحة، واالسـتغالل اجلنـسي،                

وقبـول   جتـار بالبـشر، وعمـل األطفـال، نظـراً إىل القانونيـة أشـكال العنـف              الوالعنف املـرتيل، وا   
 . اجملتمع هلا يف الكثري من احلاالت

 الطفلـة ومنائهـا التـدابري    نـشوء  لـدعم وجيب أن تشمل اإلجراءات الـيت تتخـذها الدولـة            - ٢٨
التشريعية اليت تتصدى جلميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء، ومن ضمنها كفالـة حقـوق    

عــالن اإلويعــرب . ت االجتماعيــةاإلنــسان اخلاصــة هبــن فيمــا يتــصل بالــصحة والتعلــيم واخلــدما  
االسـتغالل اجلنـسي   ووقـف  منـع   مـن أجـل     ريـو دي جـانريو      والدعوة إىل العمل الصادران عـن       

عــن احلاجــة إىل إنــشاء شــبكة دعــم ومحايــة قائمــة علــى نظــام    ) ٢٠٠٨(لألطفــال واملــراهقني 
__________ 

 يف هــذا التقريــر للتعــبري عــن أمهيــة اســتخدام لغــة   “بتــر األعــضاء التناســلية لألنثــى /تــشويه”يــستخدم مــصطلح   )١٠(  
تنطوي على إصدار أحكام يف السياقات االجتماعية اليت يعد فيها ذلك جزءاً ضـرورياً مـن تربيـة الفتـاة، مـع                       ال

  . الذي يشدد على خطورة الفعل“تشويه” مصطلح اإلبقاء على



A/64/315
 

12 09-48939 
 

اللتـزام  علـى ا  وهذا مثال حديث العهد      .متكامل من القوانني والسياسات واألنظمة واخلدمات     
احلكومي باألهداف املعينة واحملـددة زمنيـاً ملنـع االعتـداء علـى األطفـال واملـراهقني واسـتغالهلم                    

 محايته جلميع األطفـال، يف األطفـال املعرضـني    معوجيب أن ينظر النظام أيضاً،     .والتصدي هلما 
 لــشاملام هــذا النــهج وينبغــي أن يــسلِّ .للخطــر بــصفة خاصــة وينبغــي أن يراعــي حالــة الطفلــة 

  . العام واخلاصاجملالنيالطفلة قد تتعرض ألكثر من مصدر خطر واحد يف  بأن

فعالة، جيـب أن تـسلم، إىل جانـب         أن تكون    اليت تتخذها الدولة     إذا أريد لإلجراءات  و  - ٢٩
 .تنفيــذ التــدابري القانونيــة، باســتمرار قبــول اجملتمــع للممارســات الــيت تنتــهك حقــوق الفتيــات    

ــدا  ــتغري االجتمــاعي وجيــب أن تــشمل ت مناســبة يف خمصــصات  مــع رصــد ،بري تعــزز احلــوار وال
، ٢٠٠٨مــارس /احلملــة الــسودانية الــيت أطلقــت يف آذار   ومــن األمثلــة علــى ذلــك     .امليزانيــة

وهي تؤكد على قيمة الفتيات، وتشجع األفـراد واألسـر واجملتمعـات      .“فتاة تولد سليمة   كل”
ويف مـصر، تـشمل      .لـى قائمـة طويلـة مـن املؤيـدين         منائهن الكامل بإضافة تـوقيعهم ع     دعم  على  

خطة العمـل الوطنيـة محلـة للنـهوض حبقـوق الفتيـات وبرناجمـاً جامعـاً علـى مـستوى اجملتمعـات             
 املعـايري   مواجهـة اجملتمعات مـن    تلك  احمللية يعزز مناقشة املفاهيم اإلجيابية لوضع الفتيات وميكن         

 . االجتماعية التمييزية
  

 ات يف حاالت الرتاع واألزمات اإلنسانيةمحاية الفتي  -جيم   
ومـن بينـهم    يعيش أكثر من بليون طفل يف مناطق نزاع أو مناطق خارجة من احلرب،                - ٣٠
والفتيـات والفتيـان هـم ضـحايا انتـهاكات خطـرية       . )١١(أو مشرد داخليـا  مليون الجئ  ١٨حنو  

وات املــسلحة القــمــن جانــب  يف ســياق جتنيــدهم واســتخدامهم  حيــصلحلقــوق اإلنــسان، كمــا
ات املتـضررة   تمعـ وتقل احتماالت التحاق األطفال الذين يعيـشون يف اجمل         .واجلماعات املسلحة 

باحلروب باملدارس أو حصوهلم علـى امليـاه النقيـة ومرافـق الـصرف الـصحي األساسـية، ويزيـد                    
 . خطر تعرضهم للجوع واملرض

 يتــصل هبــا مــن حــاالت  تكتــسي اآلثــار الــسلبية للحــروب والكــوارث الطبيعيــة ومــا  و  - ٣١
يـتم جتنيـد     علـى سـبيل املثـال،    ،ففـي الرتاعـات املـسلحة      .أزمات طابعـاً جنـسانياً إىل حـد كـبري         

 قسراً يف اجلماعات املسلحة؛ وقد يكره الفتيـان علـى ارتكـاب الفظـائع، وقـد                 تالفتيان والفتيا 
ــات   ــصبح الفتي ــى .“األدغــال”زوجــات مــن ت ــه عل ــزال  أن ــد  ال ي ــصعب حتدي ــات لفتامــن ال ي

__________ 
ــسيف  )١١(   ــن صــدورها      . اليوني ــد عــشر ســنوات م ــة االســتعراض االســتراتيجي لدراســة ماشــيل بع ــال : عملي األطف

  .١٩، ص )٢٠٠٩أبريل /نيسان: (والرتاعات يف عامل متغري
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 تويتعـرض الفتيـان والفتيـا      . بـصورة منتظمـة    املرتبطات بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة    
ستهدف االغتـصاب وممارسـة البغـاء بـاإلكراه، ولكـن مـن املـرجح أن تُـ           على حـد سـواء خلطـر        

وكــثرياً مــا يكــون احلمــل القــسري واالســترقاق اجلنــسي مــن نتــائج    .الطفلــة أكثــر مــن غريهــا 
 . الرتاعات هذه

 حقــوق الطفلــة يف بيئــات مــا قبــل الــرتاع  الــيت تعتــرض ســبيل محايــة التحــديات نبــعوت  - ٣٢
 أوجـه الالمـساواة القائمـة بالفعـل بـني النـساء والرجـال،               مزيج مـن  والرتاع وما بعد الرتاع من      
وينتــشر اإلفــالت مــن  .ب مــواطن الــضعف يف نظــم محايــة الطفــلنــوالفتيــات والفتيــان، إىل جا

ئم املرتكبة ضد النساء والفتيات يف العديد من حاالت الـرتاع نظـراً إىل عـدم         العقاب على اجلرا  
لــصعوبة زيــد احتمــال مواجهــة الفتيــات  يويف أوقــات الرتاعــات،  . اجلــرائم اجلنــسانيةمقاضــاة

وتواجـه   . إال بـشكل حمـدود     ، كالـصحة والتعلـيم    ،من احلقـوق واخلـدمات األساسـية      االستفادة  
 العدالة وسبل االنتصاف القانونيـة      يف احلصول على  يد من الصعوبات    النساء والفتيات أيضاً املز   

 عـدم املـساواة   األمـر الـذي يعـزى أساسـا إىل    اجلرائم املرتكبة ضدهن يف أوقات احلـرب،        بشأن  
 . )١٢(والتمييز يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي

لفتيـان املتـأثرين    وقد حتـسنت االسـتجابة الدوليـة حلمايـة النـساء والرجـال والفتيـات وا                 - ٣٣
الــذي يعــاجل ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ هيف قــراريــسلط جملــس األمــن الــضوء،  و .بالرتاعــات املــسلحة

ــسالم، و     ــاء ال ــرأة وبن ــسألة امل ــات    ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠م ــسي يف الرتاع ــف اجلن ــاجل العن ــذي يع ال
 الــذي )٢٠٠٥ (١٦١٢قــرار الويف  .سائل اجلنــسانية يف حــاالت الطــوارئعلــى املــاملــسلحة، 

ــسأل ــال املتـــضررين  ةيعـــاجل مـ ــسلحة، يـــشري اجمللـــس إىل مـــن األطفـ ــد الرتاعـــات املـ ــة رصـ  آليـ
، أصـدرت اللجنـة الدائمـة    ٢٠٠٦ويف عـام     .لالنتهاكات اخلطرية ضد األطفال واإلبالغ عنـها      

 يقــدم التوجيهــات ،املــشتركة بــني الوكــاالت دلــيالً للــشؤون اجلنــسانية يف األنــشطة اإلنــسانية  
 مبـادرة عامليـة لتعزيـز       ٢٠٠٨ عـام    أطلقـت اليونيـسيف    لـى ذلـك،   وعالوة ع  .العملية للمربجمني 

  .املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات األنشطة اإلنسانية

االستغالل واالعتـداء مـن جانـب        إلهناء    السياسات صعيدعلى  املبذولة  د  ومشلت اجلهو   - ٣٤
نــسيني مــن جانــب  األمــم املتحــدة بيــان التــزام بالقــضاء علــى االســتغالل واالعتــداء اجل مــوظفي

__________ 
 The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of“: انظـر ورقـيت املوقـف القـانوين للخـرباء       )١٢(  

human rights as means of interpretation” by Patricia Viseur Sellers.و “The protection of economic, social 

and cultural rights post – conflict” by Professor Christine Chinkinاملتـاحتني  ٢٠٠٨ديسمرب /، كانون األول ،
  .www2.ohchr.org/English/issues/women/papers_access_to_justice.htm: الشبكي التايلعلى املوقع 
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) ٢٠٠٧( ٦٢/٢١٤موظفي األمم املتحدة وغري موظفي األمم املتحـدة وقـرار اجلمعيـة العامـة               
الــذي حتــدد فيــه اجلمعيــة اســتراتيجة شــاملة لتقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا العنــف واالســتغالل     

 . واملوظفني املرتبطني هبماجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة

 التقـدم الـذي أحـرز يف وضـع األطـر والقواعـد املعياريـة، يـتعني بـذل                    وعلى الرغم مـن     - ٣٥
لمنظور اجلنساين على حنو متزايد، وكفالة االمتثـال هلـا،          جلعلها أكثر مراعاة ل   املزيد من اجلهود    

ومكافحة اإلفالت من العقاب، ومحاية حقوق الفتيات املتـأثرات بالرتاعـات املـسلحة وحتـسني                
وأخذها يف احلـسبان يف كـل مرحلـة          ة املساواة بني اجلنسني صراحة    وجيب إدراج برجم   .حياهتن

ــة أي مــن مراحــل   ــهاء األزمــ   -لطــوارئ لحال  - ة يف التأهــب واالســتجابة واالنتعــاش بعــد انت
وأطـر  وهناك حاجة إىل املزيـد مـن اتفاقـات الـسالم             .وينبغي أن تشمل مجيع اجملاالت القطاعية     

مشاركة املرأة يف التفـاوض بـشأهنا وإعـدادها، بغـرض       إىل  واملراعية للمنظور اجلنساين    االنتعاش  
وبغيــة كفالــة إعمــال . معاجلــة انتــهاك احلقــوق واحتياجــات الفتيــات والنــساء علــى حــد ســواء 

حقوق الطفلة، من األمهية مبكان أن تعزز املبـادرات الوطنيـة لبنـاء القـدرات املعـارف وممارسـة                   
  .نظم القانونية والقضائيةاملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف ال

  
  النهوض بتعليم الفتيات  -دال   

يعد تعليم الفتيات أمرا حيويا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ملـا لـه مـن منـافع مجـة              - ٣٦
ذات أثــر يف احلــد مــن الفقــر، وحتــسني صــحة األم والطفــل، ووقــف انتــشار األمــراض املميتــة،  

كمـا أن تعلـيم الفتيـات هـو اسـتراتيجية وقائيـة هامـة               . ملـرأة وتعزيز االسـتدامة البيئيـة، ومتكـني ا       
ومـع ذلـك، فمـن      . ملكافحة العنف، واالستغالل، وسوء املعاملة، واملمارسات التقليدية الضارة       

 مليـون طفـل يف سـن الدراسـة االبتدائيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل الـذين مل يكونـوا يف                         ١٠١أصل  
يونيــسيف أكثــر مــن النــصف هــم مــن الفتيــات،  ، حــسب تقــديرات ال٢٠٠٧املــدارس يف عــام 

  . وغالبيتهن من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا
وقد حتققـت خطـوات كـبرية علـى املـستوى القطـري مـن خـالل جمموعـة مـن النـهج،                - ٣٧

ــة شــاملة        ــة، ووضــع سياســات وخطــط وطني ــسياسية القوي ــة واإلرادة ال ــادة الوطني ــشمل القي ت
فقـد أثبتـت مبـادرة األمـم املتحـدة لتعلـيم الفتيـات، الـيت            . بئـة املـوارد بـشكل فعـال       للتعليم، وتع 

وهـذه  .  يف منتدى التعليم العـاملي، فعاليتـها يف حفـز الـدعم هلـذه الـُنهج                ٢٠٠٠أطلقت يف عام    
ــع املــدين، والقطــاع اخلــاص،           املبــادرة بوصــفها شــراكة تــضم احلكومــات، ومنظمــات اجملتم

ــم املتحــدة،   ــة األم ــيم      ومنظوم ــضمان احلــق يف التعل ــا ل ــى أداء التزاماهت ــات عل ــساعد احلكوم  ت
  . اإللزامي اجملاين واملساواة بني اجلنسني
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ــادرة يف   ٢٠٠٨ويف عــام   - ٣٨ ــا الــشراكات املتعلقــة باملب ــدا مــن أصــل  ٤١، أُقــرَّت رمسي  بل
 وقــد ركــزت العمليــات املبتكــرة مــن شــراكات املبــادرة علــى .  بلــدا ناميــا قــام بــاإلبالغ١٤٧

، ووضـــع الـــسياسات )مدغـــشقر وفييـــت نـــام (املـــستوى القطـــري علـــى دراســـات األحبـــاث  
، واحلمالت لبنـاء توافـق وطـين يف اآلراء          )نيبال(، والدعوة إىل السياسات     )بوروندي وأوغندا (

أوزبكـستان،  (، وتدقيق املسائل اجلنسانية     )اليمن(حول التغري االجتماعي لصاحل تعليم الفتيات       
ــدا، والبوســـ  ــالوي   وأوغنـ ــا، ومـ ــربيا، وكمبوديـ ــابوي، وصـ ــا، وزمبـ ــا، وجورجيـ ، )نة، وتركيـ

، واحلـوافز مـن أجـل الطـالب املتفـوقني يف            )مدغـشقر (ومبادرات التوجيه والدعم مـن األقـران        
  ). سرياليون(الدراسة 

وباإلضافة إىل مبـادرة األمـم املتحـدة لتعلـيم الفتيـات، حتققـت أيـضا نتـائج مـن خـالل               - ٣٩
ــن    ــضة م ــة عري ــات األخــرى طائف ــا وباكــستان     . اآللي ــال، اضــطلع يف نيجريي ــى ســبيل املث وعل

بعمليات يف جمال الشراكات املتعددة األطراف بني احلكومة، وإدارة التنمية الدولية يف اململكـة              
وكانت املساعدات الثنائية آلية فعالة لتقدمي الدعم؛ وعلى سـبيل املثـال،     . املتحدة، واليونيسيف 
عدة لتعليم الفتيات كمجال حيظى باألولوية يف مبادرهتـا للتعلـيم األساسـي             حددت اليابان املسا  

  .٢٠٠٢من أجل النمو املعلن عنها يف عام 
ــدمي املــنح          - ٤٠ ــاء الرســوم، وتق ــسورا مــن خــالل إلغ ــات مي ــيم الفتي وينبغــي أن يكــون تعل

ــة    ــام بت . الدراســية وضــمان االســتفادة مــن بــرامج الــصحة والتغذي حليــل ومــن املهــم أيــضا القي
جنــساين مــن أجــل حتقيــق تغــري حيــدث تبــدال يف األحــوال، وأن تكــون املــدارس أكثــر مراعــاة    
للفتيـــات، وذلـــك بتـــوفري املـــراحيض املنفـــصلة، وإلغـــاء األمنـــاط اجلنـــسانية يف املنـــاهج واملـــواد 

كما أن إجياد املدارس يف مواقـع قريبـة مـن املـرتل، مـع مـشاركة         . التعليمية، وتوظيف املعلمات  
  . تمع احمللي وجداول زمنية مرنة، جيعل املدارس أقرب مناال للفتياتاجمل
  

  تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -هاء   
ينطوي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على إمكانية حتسني حالـة الطفلـة، لكـن هـذا          - ٤١

يـف ضـمن   فمـن الـضرروي أن جيـرى هـذا التثق      . مل حيظ باهتمـام كـاف يف الكـثري مـن البلـدان            
ويقتـضي هـذا تـوفري إمكانيـة     . إطار هنج قائم على حقوق اإلنسان، إزاء التعليم وضمن التعلـيم         

ويف هـذا الـصدد، ينبغـي       . احلصول على التعليم، واجلودة يف التعلـيم، واالحتـرام يف بيئـة الـتعلم             
الـتعلم  أن يعاجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أيـضا يف إطـار اجلهـود األوسـع نطاقـا لـربامج                     

القائمة على املهارات احلياتية، اليت تعزز املشاركة، وتشجع جهود الفتيات والفتيـان علـى حـد             
  . سواء، وتعترف هبم كمسامهني نشطني يف عملية التعلم
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وجيـــري اآلن االضـــطالع مببـــادرات لـــدمج النـــهج القـــائم علـــى حقـــوق اإلنـــسان يف    - ٤٢
تركت اليونيسيف مع وزارة التعليم يف مـشروع        ففي مصر، مثال، اش   . سياسات التعليم وبراجمه  

ــة حــصول الفتيــات علــى التعلــيم وحتــسني      ــادة إمكاني ــة يهــدف إىل زي ملــدارس اجملتمعــات احمللي
جودته يف املناطق اليت تعاين من قلـة اخلـدمات، ورفـع الـوعي لـدى اجملتمعـات احملليـة، وحتـسني             

  . املواقف إزاء تعليم األطفال، وخباصة الفتيات
  

  حتسني املياه واملرافق الصحية والنظافة  - واو  
. تــؤثر امليــاه واملرافــق الــصحية والنظافــة علــى الفتيــات يف جوانــب عديــدة مــن حيــاهتن   - ٤٣

فالنــساء والفتيــات هــن احلمَّــاالت الرئيــسيات للمــاء ولــذلك فهــن األكثــر تــأثرا يف حــال عــدم   
 للمدرسـة واللعـب والراحـة    والوقت الذي يصرف جللب املاء هـو وقـت ضـائع بالنـسبة           . توفره

كمــا أن محــل أمحــال ثقيلــة مــن املــاء ملــسافات طويلــة ميكــن أن  . واالســترخاء وحتقيــق الطفولــة
وباإلضـافة إىل هـذا، فـإن يف الـسري بعيـدا عـن              . يسبب أيضا مشاكل للنمـو البـدين عـرب الوقـت          

  . املرتل جللب املاء ينطوي على تعريض األمن الشخصي للفتيات للخطر
، أكــدت  (A/HRC/12/24) التقريــر األخــري املرفــوع إىل جملــس حقــوق اإلنــسان      ويف  - ٤٤

اخلبرية املستقلة املعنيـة مبـسألة التزامـات حقـوق اإلنـسان املتعلقـة باحلـصول علـى ميـاه الـشرب                      
املأمونــة وخــدمات الــصرف الــصحي علــى أن اآلثــار غــري املتكافئــة املترتبــة علــى عــدم إمكانيــة  

ازديـاد معـدالت انقطـاع      :  على الفتيات والنـساء تـشمل مـا يلـي          الوصول إىل الصرف الصحي   
الفتيات عن الدراسة عندما يبدأ الطمث لديهن، ألن املدارس كثريا ما تفتقر إىل مرافق صـرف                
صحي مناسبة، أو أن النساء والفتيات، يف حدود أدوارهـن اجلنـسانية هـن غالبـا اللـوايت ميكـثن         

  . بأمراض تتصل بالصرف الصحييف البيت لرعاية األقارب املصابني 
 بليـون نـسمة حمـرومني مـن مرافـق الـصرف الـصحي احملـسنة،          ٢,٥وما برح أكثر مـن        - ٤٥

ويـشكل االفتقـار   .  بليون نسمة ليس لديهم مرافق صحية على اإلطالق  ١,٢ومن أصل هؤالء    
 إىل إمكانية الوصول إىل مراحيض خاصة مأمونة مشكلة بوجه خـاص للفتيـات، ممـا يـؤدي إىل             

وتـزداد حـدة املـصاعب      . اضطرارهن إىل الذهاب إىل أمكنة غري مأمونة ليال كـيال يـراهن أحـد             
اليت تواجهها الفتيات بسبب ضـعف إمكانيـة حـصوهلن علـى إمـدادات امليـاه واملرافـق الـصحية                    
أثناء حاالت الطوارئ، حيث يصبح احلصول عليها حتديا أكرب وتـصبح الـصحة معرضـة خلطـر              

  . ألمن الشخصي للفتيات معرضا ألخطار حمدقةأكرب، كما يصبح ا
وحلالــة إمــدادات امليــاه واملرافــق الــصحية يف املــدارس أثــر كــبري يف التحــصيل الدراســي   - ٤٦

 بلدا إىل أن أقل مـن نـصف    ٦٠فقد خلصت دراسة استقصائية أجرهتا اليونيسيف يف        . للفتيات
. قـر ثلثاهـا تقريبـا إىل مـراحيض كافيـة          املدارس االبتدائية فيها إمدادات مياه كافيـة يف حـني يفت          
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والكثري من املدارس ال تتوفر فيها مراحيض منفصلة للفتيات والفتيان، مما قد يـؤدي إىل شـعور             
الفتيات بعدم األمان وتعرضهن للتحرش أو لإلعتداء اجلنسي، كمـا أن الفتيـات اللـوايت ُيـضعن              

  . ة بشكل دائمأسبوعا يف الشهر خالل فترة الطمث قد ينقطعن عن الدراس
وبسبب متييز متأصل واسع االنتشار، غالبا مـا تـستبعد النـساء والفتيـات عـن عمليـات             - ٤٧

اختاذ القرار بوجه عام، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بامليـاه واملرافـق الـصحية، وذلـك علـى الـرغم مـن             
لقائمـة  ونتيجـة لـذلك، فـإن الـسياسات املوضـوعة واملرافـق ا            . أهنن املـستعمالت الرئيـسيات هلـا      

  . تليب غالبا حقوقهن وحاجاهتن ال
واملبادرات املضطلع هبا لتحسني مرافق املياه والصرف الـصحي يف املنـازل واجملتمعـات                - ٤٨

احملليــة واملــدارس، ولتحــسني معــارف الفتيــات وفهمهــن للمــسائل املتعلقــة بالنظافــة، هلــا نتــائج   
كمــا أن ضــمان وجــود  . متكينــهنإجيابيــة فيمــا يتعلــق بــصحة الفتيــات وحتــصيلهن الدراســي و  

تثقيــف جيــد يف املــدارس بــشأن النظافــة يــساعد الفتيــات علــى إعــداد أنفــسهن بــشكل أفــضل   
ويشكل هذا اسـتثمارا فعـاال مـن أجـل احلـد مـن       . للعناية بصحتهن وصحة أسرهن يف املستقبل   

 وقـــد بينـــت التجربـــة أن الفتيـــات اللـــوايت تـــشتركن يف. وفيـــات األطفـــال يف األجـــل الطويـــل
مبــادرات اجملتمعــات احملليــة املتعلقــة بتــوفري امليــاه والــصرف الــصحي والنظافــة الــصحية لــديهن    
الدافع إىل معاجلة قضايا اجتماعيـة أخـرى، مبـا فيهـا الـزواج البـاكر، وإسـاءة معاملـة األطفـال،                      

وقـد أتيحـت فـرص لزيـادة        . اإليدز/وإساءة استعمال املخدرات، وفريوس نقص املناعة البشرية      
ــصحية مــن خــالل      مــشار ــة ال ــاه والــصرف الــصحي والنظاف ــوفري املي ــات يف مــشاريع ت كة الفتي

مبادرات مثل إنشاء النوادي املدرسية هلذه املبـادرة بتـشجيع الفتيـات علـى العمـل كمحاميـات                  
  . عن اجملتمعات احمللية من أجل حتسني النظافة الصحية

  
  اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  -زاي   

فمـن أصـل    : يصيب فريوس نقص املناعة البشرية النساء واألطفال بشكل غري متناسب           - ٤٩
 مليون من الشباب املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                     ٥,٥
ــام  ٢٤ و ١٥ ــا يف ع ــاك  ٢٠٠٧ عام ــان هن ــك     ٣,٤، ك ــان جــل تل ــاث، وك ــن اإلن ــون م  ملي

كما يكرس الكـثري    . دان أفريقيا، جنوب الصحراء الكربى    اإلصابات بني النساء الشابات يف بل     
وقـد وجــدت  . مـن الفتيـات مقــدارا كـبريا مــن الوقـت للعنايــة بـأفراد األســرة املـصابني باإليــدز      
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ــا أن النــساء هــن الراعيــات الرئيــسيات ألفــراد األســرة      دراســة أُجريــت مــؤخرا يف غــرب كيني
  .)١٤( )١٣(راسات شىتوتظهر هذه النتائج مرارا يف د. املالزمني الفراش

 يف املائة من البلدان اآلن تعترب النساء على وجـه التحديـد مكونـا مـن مكونـات                   ٨٠و    - ٥٠
 يف املائـة مـن البلـدان        ٨٣استراتيجياهتا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية، كمـا أن             

ــساء يف احلــص       ــساواة بــني الرجــال والن ــضمان امل ــديها ل ــى أبلغــت عــن وجــود سياســة ل ول عل
 يف املائـة فقـط مـن البلـدان     ٥٠اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، ولـو أن حـوايل         

هي اليت تفيد أهنا رصدت خمصصات يف امليزانية للربامج املتصلة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
ــات    ايــة كمــا جتــنح الــوزارات املعنيــة باملــسائل اإلنــسانية والرع     . )١٥(مــن أجــل النــساء والفتي

  . االجتماعية اليت تليب احتياجات األطفال والشابات إىل أن تكون الوزارات األقل متويال
ويــؤدي جعــل تكــاليف املعاجلــة يف مقــدور األســر إىل حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى     - ٥١

وكــان مــن شــأن اآلليــات املبتكــرة لــشراء األدويــة مثــل املرفــق الــدويل لــشراء األدويــة  . العــالج
(UNITAID)  ،                الذي يعمل جنبا إىل جنب مع مبادرة مؤسسة كلينتـون ملكافحـة فـريوس نقـص

اإليــدز، ختفــيض أســعار األدويــة الــيت بــال إســم جتــاري واألرخــص تكلفــة إىل    /املناعــة البــشرية
كمـا أن دمـج خـدمات       . )١٦(٢٠٠٨ دوالر يف الـسنة يف عـام         ٧٠٠دوالرا يف السنة من      ٥٩٠

تهدف منـع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم                الوقاية الرئيسية يف اخلدمات اليت تس     
  . إىل الطفل يزيد فرص احلصول على االختبارات والرعاية وحيسن اخلدمات

وإذا أريد حتقيق املساواة يف احلصول على التعليم، وهو عامـل واق مـن فـريوس نقـص                    - ٥٢
 وقـد اعتمـدت هـذه الـسياسة         .املناعة البشرية، فإن إلغاء الرسوم املدرسية أمـر ال مندوحـة عنـه            

للــتعلم ”واملـدارس الــيت تتحـول إىل مراكـز    . يف غانـا، وإثيوبيـا، وكينيـا، ومــالوي، وموزامبيـق    
، مبــا يف ذلــك تقــدمي التعلــيم املــستند إىل الــسن واجلــنس املناســب واملهــارات احلياتيــة،  “وأكثــر

__________ 
  .The Global Coalition on Women and AIDS “Support Women Caregivers: Fight AIDS.” 2007انظر   )١٣(  
 Pamella A. Opiyo et al., “HIV/AIDS and home-based health care”, International Journal forانظـر    )١٤(  

Equity in Health, 7:8 (March 2008).  
الدورة املستأنفة للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن التقارير القطرية املرحليـة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                     )١٥(  

  .٢٠٠٨اإليدز، /البشرية
اإليـدز يعلنـان   /س نقص املناعـة البـشرية  املرفق الدويل لشراء األدوية ومبادرة مؤسسة كلينتون ملكافحة فريو        ”  )١٦(  

، وهذا متـاح يف موقـع الـشبكة    ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧، “عن ختفيضات جديدة يف أسعار األدوية الرئيسية  
ــايل -http://www.unitaid.eu/en/20090417198/News/UNITAID-and-the-Clinton-HIV/AIDS-Initiative: التـــــ

Announce-New-Price-Reductions-for-key-drugs.html.  
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لتقريـر اخليـارات األسـلم      تتوفر فيها فرص أكرب للوصول إىل الفتيات باملعلومـات الـيت حيتجنـها              
ــاة ــا  ٢٠٠٧وحــىت عــام . يف احلي ث اللــوايت تتــراوح أعمــارهن بــني  ، كــان أقــل مــن مخــس اإلن

ومـن  .  يف البلدان النامية لديهن معرفة صحيحة شاملة بفريوس نقص املناعة البشرية           ٢٤ و ١٥
لبشرية بالنـسبة   الضروري أن تعاجل برامج الوقاية األخطار األكرب املتعلقة بفريوس نقص املناعة ا           

للفتيات بسبب العالقات املتزامنة املتعـددة، وممارسـة اجلـنس بـني أشـخاص مـن أجيـال خمتلفـة،              
  . وألغراض جتارية، والعنف ضد النساء والفتيات

ومــن شــأن دعــم التغذيــة، إىل جانــب العــالج، متكــني الفتيــات الــصغريات املــصابات       - ٥٣
وتـوفر مراكـز االختبـار والعـالج الـصالت          . انياهتنبفريوس نقص املناعة البشرية من حتقيق إمك      

ويكفل التخفيف من حدة الفقـر      . املثالية من أجل حتديد من حيتاجون إىل دعم تغذوي مكثف         
املدقع عن طريق إنشاء برامج التحويالت النقدية بـال شـروط حتـسني قـدرة األسـرة علـى تلبيـة                     

ومثـة مثـال علـى ذلـك وهـو      . ية األخرىاحتياجات التغذية اليومية األساسية واحلاجات األساس   
خطة شينجي االجتماعية الرائـدة للتحـويالت النقديـة يف مـالوي، الـيت ارتـبط امسهـا بتخفـيض                

ــة بنــسبة   ــنقص يف التغذي ــرة بــني آذار ١٠,٥ال ــة يف الفت ــسان٢٠٠٧مــارس / يف املائ ــل / وني أبري
ا يف حتديـد ومحايـة      وكما ميكن أن يساعد تعزيز نظم محاية اجتماعيـة أوسـع نطاقـ            . )١٧(٢٠٠٨

الفتيات املعرضات أكثر من غريهن للخطر، وتدعيم القدرة على حتمل الكوارث لـدى األسـرة    
املوسعة، واحلد من قيـود تقـدمي الرعايـة، وحتـسني االلتحـاق باملـدارس بـني الفتيـات، وتـشجيع                     

  . تسجيل املواليد وحقوق الوراثة للنساء والفتيات
عة البـشرية يف تغـيري جمـرى حيـاة الفتيـات إىل األسـوأ، إىل                وسيستمر فريوس نقص املنا     - ٥٤

أن تتوفر املساواة يف احلصول على التعليم، واخلدمات الـصحية واملعاجلـة، والتغذيـة، واحلمايـة،      
  . وهي عناصر أساسية من أجل تعزيز صحة الفتيات ورفاههن

  
  مشاركة الفتيات  -حاء   

 وإدامـة املـشاركة اجملديـة مـن قبـل األطفـال يف          ما برحت اجلهود ُتبذل بـإطراد إلرسـاء         - ٥٥
وقد شجعت احلكومات مشاركة األطفال من خالل إنشاء برملانـات          . السياسات واملمارسات 

وفـضال عـن ذلـك، فقـد اشـترك الفتيـان والفتيـات        . األطفال وجمالسهم ومجعيـاهتم ومـشاريعهم    
دراسـة األمـم املتحـدة      : مؤخرا ومها بأعداد متساوية يف الدراستني اللتني أجرهتما األمم املتحدة         

__________ 
دور التحـويالت النقديـة يف معاجلـة وفيـات األطفـال، انقـاذ            : إنقاذ الطفولة، اململكة املتحـدة، املنـافع الدائمـة          )١٧(  

  ).٢٠٠٩لندن، (الطفولة 



A/64/315
 

20 09-48939 
 

 ســنوات، ١٠بــشأن العنــف ضــد األطفــال، واالســتعراض االســتراتيجي لدراســة مــا شــيل عــرب 
  . ملشاطرة خرباهتم وتوصياهتم

ورغــم ازديــاد التركيــز علــى مــشاركة األطفــال، فــإن احتــرام آراء األطفــال يف األســرة   - ٥٦
تعيقـه ممارسـات ومواقـف طويلـة األمـد،      ”حـت  واملدرسة واجملتمعات احمللية واملؤسسات مـا بر    

، مثلمــا الحظــت ذلــك جلنــة حقــوق الطفــل يف تعليقهــا “وكــذلك عقبــات سياســية واقتــصادية
ومـا بـرح هـذا حتـديا هامـا بـالنظر            . بشأن حق الطفل يف اإلدالء برأيه     ) ٢٠٠٩ (١٢العام رقم   

يف البقـاء واحلمايـة     إىل أن املشاركة هي أيـضا وسـيلة لـضمان حقـوق مجيـع األطفـال اآلخـرين                   
وعلى وجه أكثر حتديدا، فـإن مـشاركة الفتيـات بـشكل منـصف مل تتحقـق يف بلـدان                    . والنماء

كــثرية بــسبب املواقــف والــسلوكيات األبويــة الــسلبية واألشــكال اجلامــدة للتنــشئة االجتماعيــة  
  ).  أعاله٦انظر أيضا الفقرة . (القائمة على أساس جنساين

ن بــرامج املــشاركة الــيت تــستخدم هنجــا جنــسانيا، والــيت تــدرك وهنــاك عــدد متزايــد مــ  - ٥٧
حقائق الواقع احملددة اليت تواجهها الفتيات وتشرك الفتيان والفتيـات معـا يف الطعـن يف التنـشئة                

ويتـضمن هـذا إجيـاد بيئـة        . االجتماعية التمييزية القائمة على أسـاس جنـساين وقواعـد جنـسانية           
ــة مــن قبــل ا   ــة    تفــضي إىل مــشاركة جمدي ــدين واجملتمعــات احمللي ــة الوال لفتيــات عــن طريــق توعي

مــن األخــوات إىل ”ففــي مــالوي، مــثال، شــرعت وزارة التعلــيم يف تنفيــذ مــشروع . وتثقــيفهم
 عامـا وتـشترك     ١٧ و   ١٥الذي يركز على الفتيات اللـوايت تتـراوح أعمـارهن بـني             “ األخوات

إلجنابيـة ويقـدم جمموعـة مـواد        فيه الشقيقات األكـرب سـنا كمـصدر موثـوق ملعلومـات الـصحة ا              
ومثـة مـشروع للمراهقـات يف بـنغالديش ُيمكَّـن املراهقـات مـن               . تعليمية مـن املهـارات احلياتيـة      

ــة         ــد املتعلق ــاهتن، وال ســيما يف مكافحــة التقالي ــؤثر يف حي ــيت ت ــرارات ال ــشاركة يف اختــاذ الق امل
موعـات الـضعيفة واملهمـشة      وهناك أيضا تركيـز متزايـد علـى إشـراك اجمل          . بالزواج املبكر واملهر  

من الفتيان والفتيات مبن فيهم األطفال الذين يعانون من اإلعاقـة، واألطفـال الـذين ينتمـون إىل      
  . أقليات إثنية، واألطفال املعرضون لالستغالل اجلنسي أو خلطر التعرض له

  
  حتسني احلالة الصحية للطفلة  -طاء   

 من العـبء العـاملي مـن الوفيـات بـني األمهـات              تتحمل الفتيات املراهقات نصيبا كبريا      - ٥٨
ونصيبا غري متناسب يتزايد بإطراد من إصابات فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والـسل واملالريـا              

ــة   ).  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٦ و ٥اهلــدفان ( وأحــد العوامــل الرئيــسية الــيت حتــدد احلال
ى أسـاس جنـساين، األمـر الـذي يـؤثر علـى             الصحية عنها الطفلة هو عدم املـساواة والتمييـز علـ          

حــصوهلا علــى التغذيــة والرعايــة الــصحية منــذ نعومــة أظفارهــا والــذي هــو أصــل املمارســات     
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الضارة، مثل تشويه بتر األعضاء التناسـلية لإلنـاث، والـزواج املبكـر، واحلمـل بـني املراهقـات،                   
  . اهتاوما يتصل بذلك من مضاعفات تؤثر يف صحة الطفلة ورفاهها طوال حي

وقد أُحرز تقدم يف إنشاء املبادرات العامليـة لـدعم البلـدان يف جهودهـا لتعزيـز قـدرات                     - ٥٩
نظم الصحة الوطنية على حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتـصلة بالـصحة، مبـا يف ذلـك تعبئـة              
املــوارد الالزمــة لتحــسني صــحة األم والطفــل، وخباصــة صــحة الطفلــة، وتــوفري احلــصول علــى   

ويشمل هذا الدعوة إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف الـربامج الـصحية،               . لرعاية بشكل منصف  ا
وتقــدمي الــدعم لنبــذ تــشويه بتــر األعــضاء التناســلية لإلنــاث، واملبــادرات مــن أجــل الوقايــة مــن  
ناسور الوالدة ومعاجلته، والوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية عنـد املراهقـات، والوقايـة                    

وتــشمل املبــادرات العامليــة الــيت . قــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــلمــن انت
تــدعم بــإطراد هــذه اجلهــود االســتثمارات لتعزيــز الــنظم الــصحية املقدمــة مــن التحــالف العــاملي 
للقاحات والتحصني؛ والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛ وفرقة العمل الرفيعـة            

املعنية بالتمويل الدويل املبتكر للنظم الصحية؛ والـصناديق املواضـيعية مـن أجـل صـحة                املستوى  
األم وناسور الوالدة وأمن سـلع الـصحة اإلجنابيـة، واملـوارد البـشرية مـن أجـل الـصحة، التابعـة                    

  . لصندوق األمم املتحدة للسكان
ئيـة لأللفيـة، تعهـدت      وإدراكا للحاجة إىل زيادة العمل من أجل حتقيـق األهـداف اإلمنا             - ٦٠

اليونيسيف، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة الـصحة العامليـة، والبنـك الـدويل معـا                    
بتقدمي الـدعم املنـسق للبلـدان بغيـة التعجيـل بـإحراز تقـدم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                        

لـيت تتحمـل     بلـدا ا   ٢٥ بلـدا، علـى أن حتظـى الــ           ٦٠ويـستهدف هـذا الـدعم       . املتصلة بالـصحة  
وجيـري بـذل اجلهـود اآلن       . أكرب عبء من الوفيات بني األمهات واألطفـال باألولويـة العاجلـة           

لدعم هذه البلدان يف استعراض اإلجراءات الضرورية الالزمة للتعجيل بـإحراز تقـدم يف حتقيـق                
  . األهداف اإلمنائية لأللفية وحتديد الدعم احملدد املطلوب

. ام تؤديه يف معاجلة أوجه الالمساواة الـيت تتعـرض هلـا الفتيـات             وللنظم الصحية دور ه     - ٦١
فــالنظم الــصحية املتينــة بوســعها أن تيــسر احلــصول علــى الرعايــة الــضرورية عــن طريــق تــوفري    
ــوالدة،         ــل ال ــة قب ــك تنظــيم األســرة، والرعاي ــا يف ذل ــات، مب ــساء والفتي اخلــدمات األساســية للن

طارئـة، والرعايـة بعـد الـوالدة، وتعزيـز الـصحة باالسـتناد           والرعاية املاهرة عند الوالدة يف حالة       
إىل اجملتمعات احمللية، وعمليات االتصال لتغيري الـسلوك املواتيـة للمراهقـات واملراعيـة للمـسائل                

وبوسـعها أيـضا أن تـضمن االسـتمرارية يف تقـدمي الرعايـة خـالل الطفولـة واملراهقـة                    . اجلنسانية
  . ة فمستوى اجملتمع احمللي فمستوى املرافقوحىت سن الرشد، ومن مستوى األسر
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 تعاون األمم املتحدة على دعم الطفلة  -ياء   
ــشتركة         - ٦٢ ــربامج امل ــشمل ال ــادرات، ت ــدد مــن املب ــم املتحــدة بع اضــطلعت وكــاالت األم

وإضـافة إىل   . املوجهة حنو الطفلـة، مثلمـا هـو معـروض يف الفـروع املواضـيعية مـن هـذا التقريـر                    
، فرقـة عمـل مـشتركة بـني         ٢٠٠٧ وكـاالت األمـم املتحـدة، يف عـام           ذلك، أنـشأت سـت مـن      

باملراهقــات هبــدف دعــم منظومــة األمــم املتحــدة واحلكومــات للوصــول إىل    معنيــة الوكــاالت 
املراهقــات املهمــشات عــن طريــق إعــادة توجيــه بــرامج الــشباب القائمــة وتعزيــز تعــاون األمــم   

ــشارك يف رئا    .املتحــدة ــيت ي ــة العمــل، ال ــشمل فرق ــسكان    وت ــم املتحــدة لل ســتها صــندوق األم
 وصـندوق   ، ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         ،واليونيسيف، منظمة العمل الدولية   

وتـدعم الفرقـة التعـاون علـى الـصعيد          .  ومنظمـة الـصحة العامليـة      ،األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة     
وشبكات املـرأة والطفلـة، لتحديـد     واملنظمات غري احلكومية،،  الوزارات احلكومية القطري مع   

املراهقات املهمشات يف جمتمعات حملية خمتارة وتنفيـذ بـرامج هتـدف إىل متكـني املراهقـات مـن                    
املطالبــة حبقــوقهن الكاملــة واحلــصول علــى اخلــدمات االجتماعيــة، وال ســيما التعلــيم والرعايــة  

املشتركة، وضـعت الفرقـة إطـارا    وبغية توجيه هذه املبادرات . الصحية والعمل والتنمية البشرية  
، خـالل   ٢٠٠٩برناجميا مشتركا لألمم املتحدة من أجل املراهقـات املهمـشات اسـُتهل يف عـام                

  .الدورة الثالثة واخلمسني للجنة وضع املرأة
  

 )١٨(األعضاء التناسلية لإلناثبتر /جهود دعم التخلي عن تشويه  - رابعا  
ــ  - ٦٣ ممارســة ضــارة األعــضاء التناســلية لإلنــاث  تــر ب/م علــى نطــاق واســع بــأن تــشويه سلَُّي

ودأبـت املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد              . وانتهاك حلقوق اإلنسان للفتيـات والنـساء      
ــاول هــذه املــسألة    ــه علــى تن ــرأة وأســبابه وعواقب ، مبــا يف ذلــك يف  )E/CN.4/2002/83انظــر ( امل

ز ومعانـاة، أشـار املقـرر اخلـاص       ونظـرا ملـا يكتنـف املمارسـة مـن عجـ           . حوارها مع احلكومـات   
املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                      

انظـر الوثيقـة   (يدخل أيضا يف نطـاق واليتـه   األعضاء التناسلية لإلناث بتر /مؤخرا إىل أن تشويه 
A/HRC/7/3 ــزاول و ).٥٥-٥٠، الفقــرات ــة أساســا  أن تكــون هنــاك دوناملمارســة هــذه ت ني

مجيع اإلجـراءات الـيت   هي تشري إىل و.  غري أهنا عنيفة يف طبيعتها حبكم الواقع       ،إتيان فعل عنيف  
بـصورة كاملـة أو جزئيـة، أو غـري ذلـك      األعضاء التناسلية اخلارجيـة لإلنـاث   تنطوي على إزالة    

__________ 
ــشويه           )١٨(   ــي عــن ت ــسان والتخل ــوق اإلن ــشأن حق ــاع اخلــرباء ب ــداوالت اجتم ــا مب ــرع جزئي ــذا الف ــستنري ه ــر /ي بت

يف البلــدان الــيت ينتــشر فيهــا ويف مجاعــات املهــاجرين، املعقــود يف جنيــف يــومي    نــاث التناســلية لإل األعــضاء
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٣ و ٢
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عميـق  هـي تعكـس متييـزا    و. ألسباب غـري طبيـة  باألعضاء التناسلية لإلناث    من أشكال اإلضرار    
  .راسخا يف اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسيةوضد الفتيات والنساء، اجلذور 

اعتقـادا منـها أن ذلـك       األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       بتـر   /ومتارس اجملتمعات احمللية تشويه     - ٦٤
ذه املمارسـة   وترتكـز هـ   .  أو شرف األسرة   ، أو اجلمال  ، أو العفة  ،يضمن للفتاة الزواج املناسب   

حـىت  األعـضاء التناسـلية لبناهتـا       إىل بتـر    األسـر   دفع  حـدا يـ   على قاعدة اجتماعية تبلغ مـن القـوة         
أن تـــرى األســـر ذلـــك أن  .عنـــدما تكـــون علـــى وعـــي بالـــضرر الـــذي ميكـــن أن يـــنجم عنـــه 

بـــسبب العـــار  كلـــها االمتثـــال هلـــذا االلتـــزام جيلـــب ضـــررا أكـــرب للفتـــاة ولألســـرة         عـــدم
 .ماعياالجت واالستبعاد

 مليـون   ٩١,٥، نشرت منظمة الصحة العاملية رقما تقديريا مفـاده أن           ٢٠٠٧ويف عام     - ٦٥
ويف عــام . يعــانني يف أفريقيــا مــن عواقــب هــذه املمارســةيزيــد ســنهن علــى تــسع ســنوات فتــاة 

 ماليـني فتـاة يف أفريقيـا معرضـات     ٣ اليونيـسيف رقمـا تقـديريا يـشري إىل أن     أصدرت،  ٢٠٠٥
ُيستـشهد بـه يف كـثري مـن          السابق، الذي    رقم إىل حد كبري التقدير    الهذا  تجاوز  يو. للبتر سنويا 
د مـن حتليـل بيانـات مت احلـصول عليهـا            ن مستمَ يوكال التقدير . سنويا عن مليوين فتاة     ،األحيان

ومن الـصعب احلـصول علـى       . من استقصاءات لألسر املعيشية متثل الوضع على الصعيد الوطين        
ر فيما يتعلق بالفتيـات والنـساء الـاليت تعرضـن هلـذه املمارسـة يف بلـدان                 تقديرات ملعدل االنتشا  

ــدان جنــوب آســيا        ــبعض البل ــق ب ــشمالية وأســتراليا أو فيمــا يتعل ــا وأمريكــا ال اهلجــرة يف أوروب
 .وشرقها حيث هناك أدلة موثقة تشري إىل وجود هذه املمارسة

األعـضاء  بتـر   /تـشويه ممارسـة   ار  وتشري البيانات على املستوى دون الوطين إىل أن انتـش           - ٦٦
ففـي  . خيتلف حسب األصل العرقي أكثر مما خيتلف بنـاء علـى أي مـتغري آخـر      التناسلية لإلناث   

تكـون هنـاك مجاعـات عرقيـة        ميكـن أن    هذه املمارسة على الصعيد الوطين،       بلد يقل فيه انتشار   
كمـا تـشري   . خـرى يف أغلـب اجلماعـات األ  ال متـارس  ، بينمـا   جـدا  تشهد انتشارها بشكل كبري   

خـالل العقـود    اخنفـض بعـض الـشيء       البيانات إىل أن معدل االنتشار علـى الـصعيد الـوطين قـد              
وتـشري كـذلك إىل أن تأييـد        . كثريا بـني البلـدان    االحنسار تتفاوت   املاضية بالرغم من أن سرعة      

ين أن  وهـذا يعـ   . مرتفعـا أن انتـشارها ال يـزال       رغـم   املمارسة يف العديد من البلـدان قـد تـضاءل           
 .التغريات يف املواقف الفردية ليست كافية إلحداث تغري يف السلوك

سيـساهم يف حتقيـق عـدد       األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       بتـر   /تـشويه ممارسة  والقضاء على     - ٦٧
 بـشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني             ٣من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا فيهـا اهلـدف             

.  بـشأن حتـسني صـحة األمهـات    ٥حلد من وفيات األطفال، واهلـدف   بشأن ا٤املرأة، واهلدف  
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وسيساهم أيضا يف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد        
 .املرأة، وسيستجيب لتوصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

ــسنوات اخلمــس املاضــية،     - ٦٨ ــائج التجــارب  البحــوث األأســفرت وخــالل ال ــة ونت كادميي
األعـضاء التناسـلية    بتـر   /وراء تـشويه  احملركـة   االجتماعيـة   القـوى   أفكار هامة بـشأن     عن  امليدانية  
ــه علــى نطــاق واســع أن هــذه املمارســة   مــن املــسلَّلقــد أضــحى و. لإلنــاث ــزاول كتقليــد م ب ت

ماعيـة  وهي قاعدة سلوكية ذات ركـائز اجت      . اجتماعي أو عرف اجتماعي يفرض نفسه بنفسه      
ؤيـد األسـر واألفـراد هـذه املمارسـة اعتقـادا مـن اجلـانبني أن                 تو. يف اجملتمعات اليت ُتماَرس فيهـا     

ويتطلـب التخلـي عـن املمارسـة        . الفئة أو اجملتمع الذي ينتمي إليه كـل منـهما يتوقـع منـه ذلـك               
 .عملية تغيري اجتماعي تؤدي إىل توقعات جديدة من األسر

رسـالة  عمق للتخلـي عـن املمارسـة علـى نطـاق واسـع إىل دور                حتليل م أيضا  أشار  قد  و  - ٦٩
ويف اجملتمعـات احملليـة الـيت تـشهد هـذه           . التغـيري االجتمـاعي اإلجيـايب     إذكـاء   حقوق اإلنسان يف    

لـصاحل األطفـال،    بذل قصارى اجلهـد     القاعدة األخالقية األساسية، املتمثلة يف      تؤدي  املمارسة،  
إتيان ذلك الفعل ألن عـدم االمتثـال قـد حيـول دون إمكانيـة               اختاذ قرار ب  على  الوالدين  إىل حفز   

وهذه هي القاعدة األخالقية نفسها اليت حتفـز الوالـدين          . وجيلب العار هلا وألسرهتا   اإلبنة  زواج  
على عدم البتر، عندما يقوم أشخاص ثقاة داخل اجملتمـع احمللـي، علـى حنـو موثـوق بـه، بعـرض           

دما ينـــاقش أفـــراد اجملتمـــع احمللـــي منظـــورات بديلـــة وعنـــ .فـــضل أبـــديلالتوصـــل إىل إمكانيـــة 
وعندما ُتدمج يف مبـادئ حقـوق     . ويتحاورون بشأهنا، تصبح هذه القاعدة االجتماعية ملموسة      

تقـر  اجملتمعـات احملليـة   ذلـك أن  . اإلنسان والعدالة االجتماعية، تؤدي العملية إىل حتـول حقيقـي    
ــات، و  ــة القائمــة   إعــادة ا ســلطة اتــصبح مفوضــة معــ حبقــوق الفتي لنظــر يف املمارســات التمييزي

 .مع إعمال حقوق اإلنسانأكثر اتساقا والتداول بشأهنا وتغيريها جلعلها 

فإنـه يـضاعف   الثقافة احمللية، تقدير حقوق اإلنسان إىل التثقيف يف جمال    وعندما يستند     - ٧٠
. تماسـك  مبزيد مـن ال قيمها وتطلعاهتا األساسيةإعمال قدرات اجملتمعات احمللية على السعي إىل  

ومبا أن هذه القيم واملثل تنحو إىل االتـساق مـع املبـادئ العامليـة حلقـوق اإلنـسان، فـإن العمليـة                       
وال يركــز النقــاش . تقــوض القــيم التقليديــة بــل تــضيف بــاألحرى أبعــادا جديــدة إىل النقــاش ال

إجيابيـة للفتـاة    ، بل يركز بدال من ذلك على تكوين رؤيـة           “سيئة”تقاليد   على   “القضاء”على  
واملرأة، تشجع على أدائهما دورا نشطا يف اجملتمع ومتكنهما من احلفاظ على قيمهمـا التقليديـة                

 بــل ،وبــذلك ال يــرفض األفــراد الــسيء. األعــضاء التناســلية لإلنــاثبتــر /دون التعــرض لتــشويه
ــون  ــرتبط  . احلــسنيعتنق ــدما ي ــيت    البحــث وعن ــة ال ــيم بااللتزامــات العام ــى الق ــائم عل ــضم الق  ت

 .فإن مبقدوره أن حيدث تغيريا مجاعيا شامالالشبكات االجتماعية املناسبة، 
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 الـيت متيـز ظهـور القواعـد االجتماعيـة واختفاءهـا، ميكـن أن                املعّينةللقوة احملركة   ونظرا    - ٧١
ددت االســتراتيجيات بــسرعة إذا مــا ُحــاألعــضاء التناســلية لإلنــاث بتــر /تــشويهممارســة تفــي خت

 .بصورة مطردةقت ّبا الفهم وطُاملتسقة مع هذ

األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يـزاول كتقليـد اجتمـاعي            بتر  /اإلقرار بأن تشويه  لقد أدى   و  - ٧٢
تقييمــات تقــدم و. إىل بــذل جهــود ابتكاريــة يف جمــال الربجمــة عــرف اجتمــاعي ذايت التنفيــذ  أو

 هامــة علــى أن ودراســات معمقــة لتجــارب يف إثيوبيــا وبوركينــا فاســو والــسنغال ومــصر أدلــة 
ن بـيّ وُت. ث فعـال وميكـن تعزيـزه بفعاليـة        التغري االجتماعي السريع الذي يقوده اجملتمع احمللي حيدُ       

 حقـوق اإلنـسان والعدالـة االجتماعيـة ميكـن أن تـوفر              يم، أن مفـاه   التحديـد األدلة، علـى وجـه      
وتـنم عـن    سياق  احمللية الـيت تكـون سـليمة مـن ناحيـة الـ            القوى احملركة   إطارا شامال لدفع عجلة     

كمــا أدت الــربامج املبتكــرة إىل إعــالن جمتمعــات يف الــسودان وغامبيــا وغينيــا   . تبجيــل الثقافــة
 .وكينيا والنيجر عن التخلي عن تلك املمارسة

تعزيـز  يف  املتمثلـة   احملـددة   ويتيح منظور القواعد االجتماعية رؤى ثاقبة عـن التحـديات             - ٧٣
التحــديات الــيت تواجههــا هــذا املنظــور ربز وُيــ. هــاجرينالتخلــي عــن املمارســة بــني مجاعــات امل

األسر وهي حتاول أن تتكيف مع بيئة وثقافة خمتلفتني متاما، وتسعى يف الوقت ذاته إىل احلفـاظ                 
 بـني مجاعـات     كما يسلط الضوء على أمهيـة تيـسري الـروابط         . على العناصر األساسية يف ثقافتها    

لكـي يتـسىن بنـاء الـتغري االجتمـاعي اإلجيـايب علـى أسـاس          احملليـة األصـلية   ماملهاجرين وجمتمعاهت 
 .توافق واسع لآلراء ضمن اجملموعة األكرب

ــة وتراعــي عمليــات اإلصــالح القــانوين    - ٧٤ درجــة قبــول املمارســة علــى الــصعيد   اإلبداعي
 إنفـاذ التـدابري القانونيـة الـيت تكـون عقابيـة فحـسب إذا كـان         ه ال ميكـن االجتماعي، مدركة أنـ  

وتوجد حاليا أمثلة، يف البلدان اليت تنتشر فيها املمارسة وكذلك يف بلـدان             . مارسة قويا دعم امل 
عمليـة  لتوطيـد  مة ل التدابري العقابية بأنـشطة تعليميـة مـصمَّ   كّماهلجرة الوافدة، على تشريعات تُ   

وتـشمل  . توافق اآلراء صوب التخلي عن املمارسة ولتوفري خدمات مناسبة للمتـضررات منـها            ل
ــذه ا ــدين      هـ ــصحة واملرشـ ــال الـ ــاملني يف جمـ ــدريب العـ ــدة تـ ــرة الوافـ ــدان اهلجـ ــشطة يف بلـ ألنـ

االجتماعيني الذين ميكنـهم االتـصال بالنـساء الـاليت تعرضـن للممارسـة أو الفتيـات املعرضـات                   
وهنـاك أيـضا اهتمـام      . وميكن سوق أمثلة مـن إسـبانيا وإيطاليـا وسويـسرا وفنلنـدا وهولنـدا              . هلا

 .ق والتكامل بني التدابري الداخلية وسياسات التعاون الدويلمتزايد بضمان االتسا

 املنـشور   ،٢٠٠٨فربايـر   /وعلى الصعيد العـاملي، أصـدر نائـب األمـني العـام، يف شـباط                - ٧٥
ــشويه  ” املعنــون ــان مــشترك : األعــضاء التناســلية لإلنــاث القــضاء علــى ت . “ بــني الوكــاالت بي

بعـة لألمـم املتحـدة، اسـتنادا إىل األدلـة، وحيـدد              منظمـات تا   ١٠وجيسد البيان توافق اآلراء بني      
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ويعمــل الربنــامج املــشترك بــني صــندوق . عناصـر النــهج الربنــاجمي لــدعم التخلــي عــن املمارســة 
: األعـضاء التناسـلية لإلنـاث     بتـر   /تـشويه ”ع  واألمم املتحدة للسكان واليونيـسيف بـشأن موضـ        

حــد املعــروض يف البيــان املــشترك بــني  علــى تــشغيل النــهج الربنــاجمي املو“تــسريع وتــرية التغــيري
 ١٢، الـدعم حاليـا لألنـشطة يف         ٢٠٠٧ويقدم الربنامج، الذي بـدأ تنفيـذه يف عـام           . الوكاالت

ــا  ــا فاســو وجيبــويت والــسنغال والــسودان والــصومال    (بلــدا يف أفريقي ــا وبوركين ــدا وإثيوبي أوغن
سة بلـدان إضـافية، إذا مـا        ليـشمل مخـ    ، وسـيمتدُّ  )بيساو وكينيا ومـصر    - وغامبيا وغينيا وغينيا  

 .٢٠١٢توافرت املوارد، لتحقيق أهدافه حبلول عام 

 املتمثـــل يف القــضاء علـــى  ،ولــن يتــسىن حتقيـــق هــدف إعــالن عـــامل صــاحل لألطفــال        - ٧٦
يف املبـّين  غـري أن اهلـدف العـاملي،    . ٢٠١٠حبلـول عـام   األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،       بتـر   /تشويه

يف األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       بتـر   / التخلي الشامل عـن تـشويه      -بني الوكاالت   البيان املشترك   
 ميكـن أن    - ٢٠١٥يف العديـد مـن البلـدان حبلـول عـام            ملمـوس   جيل واحد، مع إحـراز جنـاح        

  .مع أحدث األدلةاتساقا زز الدعم والتعاون يتحقق إذا ُع
  
  


