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 مجلس حقوق اإلنسان
 نو الدورة الثالثة والثالث

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
التقريرر السرر وم لض رروم المررد الضتاردة السررامن لاقرروق اإلنسرران 

 وتقارير الض وضية السامية والمين العام 
تعزيز وحضاية جضيع حقوق اإلنسان، الضدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتضاعية والثقافية، بضا فن ذلك الاق فن الت ضية

على حقوق اإلنسان فرن ت  يذ اإلرشادات التق ية بشأن تطبيق نهج قائد   
ت  يذ السياسات والبرامج الرامية إلى الاد من الوفيرات والمررام الترن 

  يضكن الوقاية م ها لدى الط ال دون سن الخامسة والقضاء عليها
 تقرير م وم المد الضتادة السامن لاقوق اإلنسان   

 موجز  
م ع ضوواس عاموواس 27/14ان يووو ه اوولا الر، يوو م ام،وودق عموولس ح،وو ا  س وو   ،ووو  ا   وو 

عووون األ  وووواض الوووا اضوووواا ر اوووا لرننيوووول ا  موووواهاي الر،نيوووض منوووول اعرماهاوووا  وير وووومن   وووويلس 
ل ، ووايا الووا برا ووا مزيووداس موون امارموواق موون مننووو   ،ووو  ا   ووانم  ووا    لوو  ال، ووايا 

دق إلووي م موون امرصوو ض حالانووو الوليوودم و وعيووض ال عايووض الووا لنووس اووا األقنووال    وويا  مووا ي،وو
خوودماي يوو يضم وب ووويل حوودامو لوود األق  ويوو ه   الر، يوو  عووده موون الرويووياي ام،دمووض إ  

 اجمل   كي يب،ي ام ألض قيد  ن ه  
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 5                             والوقايض من وفياي األقنال: ح  امج عمو مل يكرمو حعد ،و  ا   ان  - ثالثاس  
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 12                                                        أ  اض ال  كاء من اجملرمر امدين - جيم   
 14                                                                أوجه الرآز  مر امباه اي األخ ى - خام اس  
 15                                                                          ال، ايا حمو  امارماق -  اه اس  

 15                                                                       الوفياي امروقعض - ألف   
 17                                                                  الانو  ديث الومهة - حاء   
 19                                                                           وعيض ال عايض - جيم   
 20                                                      الر ويل غري املمم لبدامو لد األق - هال   
 22                                   أث  اهلجماي الا ب ر دف م افل الص ض ع س األقنال - ااء   

 23                                                                                اخلاواي ام،ب ض -  احعاس  
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 معلومات أساسية -أوالا  
واضوووعإل ا  مووواهاي الر،نيوووض ح وووأن بابيووول قوووج قوووامم ع وووس  ،وووو  ا   وووان   بننيوووول  -1

ال يا اي والربامج ال اميض إ  احلد من الوفياي واألم اض الوا ككون الوقايوض من وا لودى األقنوال 
ا مووون س ووو  ( حنووواءس ع وووس ق وووA/HRC/27/31هون  ووون اخلام وووض وال، ووواء ع ي وووا ةا نووو  الوثي،وووض 

م وقووووووودمإل إ  اجمل ووووووو    هو بوووووووه ال ووووووواحعض والع ووووووو ين   24/11 ،وووووووو  ا   وووووووان   قووووووو ا ه 
   2014أي ول/ برمرب 

م حا  مووواهاي الر،نيوووض و وووث الووودول ع وووس بعميم وووا 27/14و  وووا اجمل ووو م   قووو ا ه  -2
وبابي، ووووا   ووووا امقر وووواء   بصووووميم وبننيوووول وب،يوووويم و يوووود ال،وووووا   وال يا وووواي والووووربامج 
واميزا ياي وآلياي ام رصواف واربورب  و امود منووض األموم امر ودة ال وامي حل،وو  ا   وان أن 

ر مننمووض الصوو ض العاميووض وج وواي أخوو ىم ع ووس موايوو ض احلوووا  ح ووأن يعموووم حالرعوواون الوثيوول موو
م ألض الوفياي واألم اض الا ككن الوقايض من ا لدى األقنال هون  ن اخلام وض وأن يعود ب، يو اس 
عون الرابيول العم وي لا مواهاي الر،نيوض وأثو ه وي،دموه إ  س و   ،وو  ا   وان   هو بوه الثالثووض 

 الر، ي  حناءس ع س  ل  الا ا  والثلث   وي،دق الا 
واوولا الر، يوو  اووو أول ب، يوو  مراحعووض عوون الوقايووض موون وفيوواي األقنووال وبننيوول ا  موواهاي  -3

الر،نيووض  وي،ووداق حووالرزامن موور ب،وودت ب، يوو  امراحعووض الثوواين ح ووأن الوفيوواي الننا وويض الوولي ي كووز ع ووس 
ل علقووض الوثي،ووض حووو  الر، يوو ينم ينب وووي (  و نووو اس A/HRC/33/24بننيوول أاووداف الرنميوووض ام ووردامض ة

 ق اءاهتما  وياس  
وب،وودق ا  موواهاي الر،نيووض بوجي وواي حموودهة برع وول م،ووو  ا   ووان مننمووض وف،وواس لوودو ة  -4

ال يا وواي العامووض امرع ،ووض حووالرياية واميز ووض والرننيوول وال يوود والر،يوويم وام وورع اض والرصوو ي  
ع ضوواس عاموواس عوون األ  وواض الووا اضووا عإل اووا منوضوويض األمووم  والرعوواون الوودوي  ويووو ه اوولا الر، يوو 

امر وودة ال وواميض حل،ووو  ا   ووان وموو كاء آخوو ونم  وون    لوو  مننمووض الصوو ض العاميووضم بننيوولاس 
لا ماهاي الر،نيض  واو يربز أي اس حعض اجملامي الا برا ا مزيداس مون الككيوز و رواىل إ  مزيود 

   من الدعم ع س الصعيد الدوي

 آخر الضستجدات فيضا يتعلق ببقاء الط ال -ثانياا  
كووو قنووو اووو  نوو  ح وو يض ف يوودةم وف،ووداقا كثووو مأ وواة  وإ ا كووان منوور ف،وودان األ وا   -5

الب ووو يض أمووو اس  كنووواسم بكوووون امأ ووواة أمووود وقعووواس أل وووه كوووان حا مكوووان إ ،وووا   و  ح ووو يض م ككووون 
 ،و  األخ ى معنااا  بعوي  ا  ف وم  ،ل ح،اء الانوم لن،دي احل

وقوود أا وو ز خوولل الع،وووه اماضوويض ب،وودق كبووري   احلوود موون وفيوواي األقنووال   يووث  ووزل  -6
مليووو   الوووض  5.9إ   1990م يوووون  الوووض عووواق  12.7عوووده وفيووواي األقنوووال   العوووامل مووون 
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  وع ووس ام ووروى ال،اوو يم خانووض عووده وفيوواي األقنووال حن ووبض الث ثوو  أو أكثوو    2015 عوواق
ث ووث عيوور ح وودان العوواملم  ووا في ووا إثيوحيووا وإ يكيووا وع و يووض بنزا يووا امر وودة و وا وودا وكمبوهيووا  حنووو

ح ووووداس آخوووو  إ  خنووووض معوووودمي  74ومدغ وووو،  وموووولوي وموزامبيوووول و يبووووال والنيجوووو   وبويووووو 
ح ووووداس آخوووو   41وفيوووواي األقنووووال هون اخلام ووووض حن ووووبض النصووووف ع ووووس األقوووووم    وووو  خنووووض 

   (1ة  امامض 30 ينوف اله النةض من األقنال حن بض م ب،و عن معدمي الوفياي  
وقوود أا وو ز اوولا الر،وودق العوواق  ريجووض عوامووو نر نووض عديوودةم من ووا املرووزاق ال يا ووي امرجووده  -7

وامبووواه اي ال مي ووويض الوووا أق ،وووإل   ال ووونواي األخووورية فيموووا يرع ووول حصووو ض امواليووود اربوووده واألقنوووال  
العوامووو ال مي وويض الر،وودق احملوو ز   سووال الراعوويم وعوولىل أموو اض الانولووض وأوجووه ويوولك  موون حوو  اووله 

الر  ن   اخلدماي الص يض والركنولوجيا الابيضم وا كاق  ،و  ا   ان عمومواسم  وا    لو  احلول 
  الرع ووويم واحلووول   عووودق الرعووو ض ل عنوووف واحلووول   امووواء و  خووودماي الصووو ف الصووو ي والر  ووون 

   وأهى الرعاون والدعم الدوليان هو اس حالغ األمهيض   الا ام ما   (2ةلوضر امقرصاهيالعاق   ا
و غووم الر،وودق ام  وووزم م بووزال الرناوبوواي قاممووض   ح وودان عديوودةم مووا ي،وووض ارب وووه  -8

ال اميووض إ   ،يوول امزيوود   احلوود موون الوفيوواي   يوونوف حعووض فةوواي األقنووال  وبوو ه أمث ووض ع ووس 
Every Last Childالصاه  عن مننمض إ ،ا  الانولوض  وإل عنووان  2016 ل    ب، ي  عاق 

م (3ة
امنوووواقل احمل ومووووض   عووووده موووون الب وووودان ب وووو د ب،وووودماس أحاووووأ م،ا  ووووض حامنوووواقل  الوووولي يك ووووف أن

األخ ى  ومر  ل م يب  الر، ي  أن العك   كون أي واس وي وري إ  مثوال النيجو   يوث  وج إل 
ا  وووض حالعايووومض  يوووامي ة نووو  م معووودمي ب،ووودق أ ووو   م،مووو اهيو زينووود امنووواقل امري نوووضم مثوووو 

الر،دق احمل ز   ب   امناقل احمل وموض أقنوامس كا وإل لودي م فو    (  وقد أفاه23ين ض  ام جرم
ق ي ووض ل ب،وواء  وموون ام ووم ا مووا ة إ  أن الرناوبوواي ب،وووض الر،وودق   اوولا ام ووما    كووو مووون 

 الب دان امر،دمض والب دان ال عينض وامرو اض الدخو  
حا  ووو ا    وبووورية الر،ووودق م قااووور الروووزاق 2030و  إقوووا  خاوووض الرنميوووض ام وووردامض لعووواق  -9

احملوو ز يوووض خنووض عووده وفيوواي امواليوود واألقنووال واألم وواي حوضوور  وود ربميوور ب وو  الوفيوواي 
و لو  ح وعي عيور الب ودان إ  ح وو  اودف خنوض  2030الا ككون بناهي وا قبوو   وول العواق 

قنال مولوه  يم وخنض وفياي األ 1 000 الض وفاة لكو  12وفياي امواليد ع س األقو إ  
مولوه  ي  وبر ومن اخلاوض إقو ا اس حوأن  1 000 الض لكو 25هون  ن اخلام ض ع س األقو إ  

ك اموووض ا   وووان أمووو  أ ا وووي وأن األاوووداف وال ايووواي روووا أن بر ،ووول ربميووور مووو ام  اجملرمووورم 
 و ل  عن ق يل ال عي إ  الويول أومس إ  من م أمد خت ناس عن ال كا  

__________ 

 Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, “Levels and trends in child mortality: report (1ة

2015” (2015), p. 3   

  . Committing to Child Survival: A Promise Renewedا ن  مننمض األمم امر دة ل انولض ةاليو ي يف(م  (2ة
  ( 2016لندنم ) Every Last Childمننمض إ ،ا  الانولضم  (3ة
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ا ووواي والوووربامج ال،امموووض ع وووس  ،وووو  ا   وووان امزيووود مووون العنايوووض وينب وووي أن بووووي ال ي -10
حاألقنال   امناقل الا يصعا الويول إلي ام كما ينب ي أن بكنوو بووفري موا ي وزق مون ا ورثما  
  سووووال ال عايووووض الصوووو يض   ب وووو  امنوووواقل امري نووووض  وعوووولوة ع ووووس  لوووو م رووووا أن ياننوووو  إ  

عد وض  ،وو  الانوو م مون زاويوض ام رياجواي مون الرنميوض  ام رثما    ح،اء الانو من خولل
 وام اعدة ف  ا  

 حقوق اإلنسان والوقاية من وفيات الط ال: برنامج عضل لد يكتضل بعد -ثالثاا  
إن امعوووكاف ح، ووويض وفيووواي األقنوووال هون اخلام وووض حويووون ا وا ووودة مووون ق وووايا  ،وووو   -11

وموووواس وإيووووا اووووي   معنووووم األ يووووان  ريجووووض قوووووا   ا   ووووان يعووووة أن وفوووواة قنووووو لي ووووإل واقعوووواس حمر
و ا  وواي ومواقووف يييزيووض وب بيبوواي ما  وويض ب وواام   م وواعنض الن،وو  والعجووز والن ووم  واهلوودف 
الن امي لن ج قامم ع س أ اس  ،و  ا   ان او ب يري هينامياي ال و اض امجرماعيوض الوا بن وي 

اخلوودماي الصوو يض و كووم حالن ووو ع ووس كووو حماولووض إ  ا عووداق ام وواواة والرمييووز   احلصووول ع ووس 
    اء ويون  نم ي يض مرا ض و  امرناول ومي و ة الرك نض وم،بولض و اي جوهة عاليض  

وقد ظ إل الن ج ال،اممض ع س  ،و  ا   ان إزاء الص ض عموماس موضور  ،وا   وع وس  -12
و وور  ااقوواس امرع ،ووض حالصوو ض وجووه اخلصووو م جوو ى   يووو ق ووايا الصوو ض الننا وويض وال، ووايا األ

م A/HRC/27/20اربن ووويض وا ياحيوووض مووون زاويوووض  ،وووو  ا   وووان ل ووونواي عديووودة ةا نووو  الوثي،وووض 
(  وع وووس يوووعيد آخووو م حينموووا ا ووور،ابإل م وووألض خنوووض معووودل الوفيووواي وامعووورلل   5الن،ووو ة 

،وهم فإن ينوف األقنال هون  ن اخلام ض اارماق األو اط الص يض العاميض ع س مدى عدة ع
بعو ض ع وس آليواي  اله ال، يض مل ياعكف اوا ك واغو مون ال وواغو امرع ،وض م،وو  ا   وان ومل

وخرباء  ،و  الانوو إم   اوو وض األخورية  ومون حو  األ وباض العديودة الوا بن و   لو م  ولك  
الانووو مووا ي ووي: ةأ(  كووزي األو وواط امعنيووض م،ووو  الانووو لنووكة قوي ووض جووداس ع ووس ق ووايا  ايووض 

مووووووووووا كووووووووووان الانووووووووووو  واعرربي أن النناق الص ي لي  إم عنص اس من عناي   ايض الانو؛ ةض(
الصووو ري م يرمرووور حام ووور،لل الكامووووم فوووإن  ،وقوووه بووو ببة عووواهة حووواألق وبارنووواول عووواهة   إقوووا  

ي امناق واي امرع ،ووض حالصوو ض اربن وويض وا ياحيووض والننا وويض  فر،وودت ال   وو ض الكام ووض موون خوودما
ال عايض أم  ير م حأمهيض حال ض والعنايض حاألق قبو الومهة وخلهلا وحعداا أمو  ضو و ي لزيواهة فو   

كوو  ين وي إ  خ وة حو   ،وو  ح،اء الانوو  حيود أن اولا ام ببواط حو  األق والانوو ينب وي أم
 ق ف وا رياجابه اخلايض  

ع وس  ،وو  ا   وان ل  ود مون  وكما ببينه ا  ماهاي الر،نيضم يرا ا بابيل قوج قوامم -13
الوفيووواي   يووونوف األقنوووال هون  ووون اخلام وووض  ديووود ارب ووواي امك نوووض حواجبووواي وأيووو اض 
احل،ووو م كمووا يرا ووا حنوواء قوود اي كووو موون النةروو  لكووي بنووي األو  حالرزاماهتووا وباالووا الثا يووض 

يد    الض امواليد م،وق ا امرص ض حص ض الانو وح،امه  غري أن اله ام ألض بصب  مديدة الرع،
اربووده وال ضوور واألقنووال هون  وون اخلام ووض ألن الانووو الصوو ري كووامن غووري م وور،و ويعرموود ع ووس 

ب اعوووس  ،وووو  امواليووود اربوووده وال ضووور ح وووكو  اوخووو ين  عموووال  ،وقوووه  و  معنوووم األ يوووان م
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س أ واس ي ي  أل ه م ينن  إلي م حوين م من العناي  الناع ض  ويرا ا األخل حون ج قوامم ع و
 ،و  ا   ان امعوكاف حوأن الوليود وال ضوير والانوو هون  ون اخلام وض لوي  مر ،يواس غوري فاعوو 
ل  عايض ف  ام وإيا او يا ا  ،و  وحراي ف و نول احلصول ع س خودماي يو يض  اي 

 جوهة هون يييز  
الناموةض   سوال وبعد م ألض الرعاون ح  األو اط امعنيض حاحل،و  والص ض مون ام وامو  -14

ي ض الانو والوقايض من الوفياي   ينوف األقنوال  ومون األمث وض الواضو ض ع وس  لو م اليووق 
مناق وووض  ووول الانوووو   الصووو ضم  2013ال ووونوي الووولي  نموووه س ووو   ،وووو  ا   وووان   عووواق 

الوولي بووله عووده موون الر،ووا ي  الصوواه ة عوون امنوضوويض ال وواميض حل،ووو  ا   ووان ومننمووض الصووو ض 
اميووووضم واجرماعوووواي اخلوووورباء ح ووووأن وفيوووواي األقنووووال و ،ووووو  ا   ووووانم ف وووولس عوووون يووووياغض الع

( ل جنوووض  ،وووو  الانوووو ح وووأن  ووول 2013ة15ا  مووواهاي الر،نيوووض  ويوووربان الرع يووول العووواق  قوووم 
الانووو   الرمروور حووأع س م ووروى يوو ي ككوون ح وغووهم وكوولل  الر، يوو  األخووري الوولي أعووده ام،وو   

 وان   الرمرور حوأع س م وروى  كون مون الصو ض البد يوض والع، يوض ح وأن اخلا  امعة مل كو إ 
(م ع ووس امارموواق امرزايوود موون جا ووا آليوواي  ،ووو  ا   ووان الراحعووض A/70/213الانولووض امبكوو ة ة

 لألمم امر دة الا بوي كو العنايض اله ام ألض  
علق وام وواءلض   سووال ووضووعإل أعمووال ف يوول اخلوورباء ام رع اضووي ام وور،و امعووة حووا  -15

يوو ض اموو أة والانووو ق وويض  ،ووو  ا   ووان   يوودا ة جوودول األعمووال الصوو يم وق ووا الن يوول 
إ  واء ربنوض عاميووض باعوص حالصو ض و ،ووو  ا   وان ل مو أة والانووو كوي ب،وك   ووبلس حلمايوض وبعزيووز 

حوا علق وام واءلض  وهعم ي ض الن اء واألقنال و فاا م  و ياهي إ  اء الن يل ام ر،و امعة
( هو اس  مي وووياس   2030-2016وكووولل  ام وووكابيجيض العاميوووض لصووو ض امووو أة والانوووو وام ااووول ة

الر، يا ح  ساي العمو  ولدى قياهة أعمال ف يل عامو ف عي ح أن  ،وو  ا   وان    ويا  
يوود الرأكيوود ع ووس وضوور ام ووكابيجيض العاميووضم كوو  ي امنوضوويض ال وواميض حل،ووو  ا   ووان موون جد

 ض و ة عدق إقصاء أ د مر الككيز ع س عدق الرمييز وام اءلض  
ومون مننووو   ،ووو  الانووم موون األمهيووض  كوان أن برووي  كافووض امبواه اي العاميووض امير نووض  -16

احليووز امنا ووا ل انووو الصوو ري وأن ب وور الانووو   يووميم الن،ووا م و لوو  حو ووامو من ووا األخوول 
  ا كض األقنال وارب اي ام،دمض ل  عايض وف،اس مبناقيض  ،و  الانو  حنوا اوىل ب،وق ع س م

وخلل ال نر  اماضير م أثوا ي ج واي بن وة خوا ىل ميودان  ،وو  ا   وان ال واال  -17
ال مي ي الراي   إقا  امناق اي امرص ض حا  ماهاي الر،نيض: او ين ي األخل حن ج قامم ع س 

يوجووود  ه مبامووو  ع وووس اووولا  وفيووواي األقنوووال  و غوووم أ وووه م أ ووواس  ،وووو  ا   وووان إ  خنوووض
ال وواالم حوودأي بووربز أهلووض مناهاووا أن األخوول حوون ج قووامم ع ووس أ وواس  ،ووو  ا   ووان يوواث  بووأثرياس 

م واو موا ياكود ضو و ة إهمواىل  ،وو  ا   وان ح وكو كاموو   ارب ووه (4ةإراحياس   ي ض الانو
 ه  ال اميض إ      ي ض الانو وح،امه ويو 

__________ 

 Women’s and Children’s Health: Evidence of Impact ofا نو  فلفيوا حو وكيو وحوول انوإل وآخو ينم  (4ة

Human Rights (Geneva, WHO, 2013)   



A/HRC/33/23 

7 GE.16-11320 

برع ول حعوده األقنوال الولين ككون إ ،وا ام  وعلوة ع س  ل م فوإن ام وألض اما و وض م -18
حاببووا  قووج قووامم ع ووس أ وواس  ،ووو  ا   ووان ح،وود  مووا برع وول  ع فووض مووا إ ا كووان قووا ون  ،ووو  
ا   وووان الووودوي ريووووز عووودق وضووور الك امووووض وام ووواواة وام وووا كض وام وووواءلض   حموووو  عم يوووض   ووووم 

 اي والربامج  وما كا إل الدول قد يدقإل ع س ابناقيض  ،و  الانوو وقب وإل أن بر موو ال يا
الرزاموواي إزاء األقنووال ع ووس أ وواس قوووعيم فووإن إه اىل مبوواهيف  ،ووو  ا   ووان   عم يووض   ووم 

كثووو خيووا اس وإيووا ي ووكو الرزاموواس ع ووس عووابل الوودول: الرووزاق قووا وين ومعنوووي  ال يا وواي والووربامج م
   (5ةدولض إزاء أي   فةاي مواقني اع س عابل ال

ومن خلل العمو الولي أايوز منول وضور الصوي ض الن اميوض لا مواهاي الر،نيوضم اب و  أن  -19
الن ج ال،اممض ع س أ واس  ،وو  ا   وان إزاء يو ض امواليود اربوده وال ضور واألقنوال هون  ون 

ي األقنووال وأن  وووا اس ح ووأن اخلام ووض بناوووي ع ووس أحعوواه عديوودة حا ضووافض إ  الوقايووض موون وفيووا
 ،ووو  الانووو ويوو ض الانووو ع ووس وجووه الر ديوود أموو  ضوو و ي  وكووان قوود أمووا  إ   لوو  أي وواس 

 (  A/70/213ام،   اخلا  امعة حاحلل   الص ض   ب، ي ه ح أن الانولض امبك ة ة
ر نض و   يا  امناق اي الا ج ي ح أن ا  ماهاي الر،نيضم ابص إل ج اي معنيض ن -20

حامنوضووويض ال ووواميض حل،وووو  ا   وووان  ثوووا ة حعوووض ال، وووايا امرصووو ض حصووو ض الانوووو الوووا برا وووا 
اارماماس عاجلس من مننو  احل،و م من حين ا معاربض األمل لدى الانو الوليد؛ وال عايوض الر وكينيض 

قنووال اخلايووض حاألقنووال؛ وق ووايا امواف،ووض    ووامي العم يوواي ارب ا يووضم  ووا ي وومو  ووامي األ
 ام ي يناي اربن  ؛ وأهويض األقنال؛ واألقنال اللين يولدون حإعاقاي مديدة ويعا ون من 
ظوو وف يوو يض بعوو ض  يوواهتم ل ياوو م  وون    لوو  اخلوودىل؛ وظوواا ة الري ووي عوون امواليوود؛ وهو  
اموظن  الصو ي    ب،يويم العنوف امموا س ع وس األقنوالم  وا    لو  مرلزموض ال ضوير ام وزوز 

العنووف اربن ووي  وقوود أثووا ي ارب وواي امعنيووض يووا بض امصوو  ض أي وواس م ووألض ا عووداق ام وواواة   و 
ا وورناهة ال ضوور واألقنووال الصوو ا  موون ف وومل فووريوس  ،وومل امناعووض الب وو يضم والعوولىل وال عايووضم 
وخبايووض   أف ي،يووا جنوووض الصوو  اء الكووربىم مووا ي وواام   ام بنووا  امنوو ط   معوودمي وفيوواي 

 امرص ض   ض ا يدز   األقنال
و ووامهإل ا  موواهاي الر،نيووض م ووامهض كووربى   بعزيووز احلوووا  حوو  اخلوورباء وآليوواي  ،ووو   -21

ا   ووانم موون ج ووض أو م وأقبوواء الروليوود واميرصوو  حاألقنووال  ووديثي الووومهة وأقبوواء األقنووالم 
 اجملال  من ج ض ثا يضم لكن الا يل م يزال قويلس قبو أن يكرمو العمو   الا 

__________ 

   حيان امنوض ال امي حل،و  ا   ان  نا بض إقل  ا  ماهاي الر،نيض  (5ة
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 ت  يذ اإلرشادات التق ية على الصعيد القطرم -رابعاا  
 ال شر  -ألف 

حوووللإل امنوضووويض ال ووواميض حل،وووو  ا   وووان والوكوووامي الراحعوووض مننوموووض األموووم امر ووودةم  -22
في ا مننمض الص ض العاميضم إ  جا ا م كاء من اجملرمور امودين وما  واي  ،وو  ا   وان   ا

 الوقنيض وج اي أخ ى من أي اض امص  ضم ج وهاس من أجو ضمان     ا  ماهاي الر،نيض  
وقوووووود عاممووووووإل ا  موووووواهاي الر،نيووووووض ع ووووووس  اووووووا  وا وووووور ع،ووووووا إقلق ووووووا   أي ووووووول/  -23

ل امي حل،و  ا   ان وامدي ة العامض ام واعدة ل واون األ و ة من قبو امنوض ا 2014  برمرب
ويوو ض اموو أة والانووو   مننمووض الصوو ض العاميووض  وحا ضووافض إ  الر ايووض الووا  نيووإل اووا عم يووض 
إقوول  ا  موواهاي الر،نيووض موون قبووو امنوضوويض ال وواميض حل،ووو  ا   ووان ومننمووض الصوو ض العاميووض 

وليوود والانوووم وكوولل  م اكووز ا عوولق الراحعووض لألمووم امر وودةم وال وو اكض موون أجووو يوو ض األق وال
وازعوإل ا  موواهاي الر،نيووض عوورب مووبكض امع وموواي اخلايوض م،ووو  الانووو وم كووز امع وموواي اخلووا  
حالانو األف ي،ي  وعلوة ع س  ل م مت     ا  ماهاي الر،نيض عورب امواقور ال وبكيض ل مع ومواي 

واقوووور الراحعووووض ل ر ووووالف الوووودوي مننموووواي اموووو أة وال احاووووض األو وحيووووض اخلايووووض حام ضووووسم  ووووا في ووووا ام
لألقنال   ام ر نيايم وعن ق يل سموعاي الودعم الدوليوض الوا بن وة   سوال الودعوةم مون 

 قبيو مبكض العمو الدوي من أجو ب ليض األقنال  
موووق آ وويا ل وو كاء وقاوودمإل ا  موواهاي الر،نيووض   اجرماعوواي نر نووضم  ووا في ووا منروودى ع -24

ال ضوواعض الابيعيووض   ماليزيووام وعا ضووإل ع ووس م ووا ك     وودواي نر نووضم  ووا في ووا الن قووض العام ووض 
ام ككض ح  الوكامي الراحعض لألمم امر دة وامعنيض حالوقايض من األم اض غري امعديض ومكاف ر وا 

ي،يوا واحملنوو امجرمواعي ح وأن ومنردى ال يا اي العامض من أجو الانو األف ي،ي   جنووض أف  
بي ري احلصول ع س األهويض  وقادمإل أي اس   اجرما  ل يورباء ح وأن احلول   الصو ض   م   وض 
الانولووض امبكوو ة كموووا عاوو ض ع ووس امووواي  ال وواحر لاوووا األقنووال   أو وحووا الووولي  انووم   مدينوووض 

والانوو لا مواهاي الر،نيوض   ف و ا     إيااليا  و وجإل ال  اكض من أجو يو ض األق والوليود 
ع و  و وق إل ا  ماهاي الر،نيض أي اس   عوده مون  500أو اط مبكر ا الا ب م أكث  من 

امجرماعوواي الووا  نمر ووا ج وواي يووا بض امصوو  ض لرنوواول ق ووايا يوو ض اموو أة والانوووم  ووا   
  ل  اجرماعان عا،دا   اهلند و  جنوض أف ي،يا  

ع وووس ام ووووروى العم ووووي بناولوووإل ا  موووواهاي الر،نيوووض حوووو  امنوضوووويض وأاج يوووإل مناق وووواي  -25
 اموو أة كوووال وواميض حل،ووو  ا   ووان ومننمووض الصوو ض العاميووض ومكرووا األموو  العوواق   إقووا    ووض 

م ومووووظني ق وووم الصووو ض الرووواحر ل يو ي ووويف    يويوووو ا  وعووولوة ع وووس  لووو م الر،وووس قنوووو كوووو
الرننيلي ل يو ي ويف مناق وض بننيول ا جو اءاي الر،نيوض امنوض ال امي حل،و  ا   ان مر امدي  

 ع س ام روى ال،ا ي  
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وأيووود ي مننموووض الصووو ض العاميوووض وامنوضووويض ال ووواميض حل،وووو  ا   وووان من وووو اس إعلميووواس  -26
 ول "الوفياي الا ككن منع ا   ينوف أي   أقنوال العوامل"م و ا و ي اوله امواهة ا علميوض 

ر  ووضوعإل مننموض الصو ض العاميوض وال و اكض مون أجوو يو ض األق والوليود أي اس ع وس  اوا  وا و
والانو أهواي أخ ىم مش إل موجزاس ل معا ف ح أن بنعيو  ،و  ا   ان   ارب وه ال اميوض إ  
الن وووض حالصوو ض  وأيوود ي امنوضوويض ال وواميض حل،ووو  ا   ووانم حاممووكاا موور موو كاء آخوو ينم 

ق والانووووو كووووي ي كموووود اووووا واضووووعو ال يا وووواي الصوووو يض عوووودهاس موووون األهلووووض ح ووووأن يوووو ض األ
واألخصووواميون الصووو يون والعوووام ون   ارب ووواز ال، وووامي وما  ووواي  ،وووو  ا   وووان الوقنيوووض  
وب وووريدق مننموووض الصووو ض العاميوووض ا  مووواهاي الر،نيوووض أ ا ووواس  همووواىل معوووايري  ،وووو  ا   وووان 

يوض خايوض حوام افل الوا ب،ودق ال عايوض و ،و  الانو   عم  ا امروايوو   سوال وضور معوايري عام
 إ  ي ا  األقنال  

وع،ووا بوزيوور ا  موواهاي الر،نيووض حوو  البعثووواي الداممووض   جنيووفم أفوواهي قوورب  حوووأن  -27
ب   ا  ماهاي الر،نيض عامِّمإل ع وس عيور ا ها اي   وزا ة الصو ض امعنيوض حر،ودت خودماي إ  

حامواليووود اربوووده واألقنوووال وام نيووو  امك نووو   مووور  األقنوووال وم،ووودمي ال عايوووض الصووو يض اخلايوووض
البيا اي امرص ض حوفياي األقنال والعام     و دة  يد الوضر الص ي الراحعض لوزا ة الص ض   
كما أفاهي قرب  حال جو  إ  ا  ماهاي الر،نيض لدى وضر ام وكابيجيض الوقنيوض لرعزيوز و ايوض 

 ض  وأح  وووإل موزامبيووول امنوضووويض ال ووواميض حل،وووو  ا   وووان وهعوووم  ،وووو  األقنوووال امرصووو ض حالصووو
حروزير ا  ماهاي الر،نيض   ينوف العوام     وزا ة الصو ض وارب واي ام،دموض ل  عايوض الصو يض 
واجمل وووو  الوووووقة لألقنووووال الوووولي ياعووووص حرن وووويل ال، ووووايا امرصوووو ض م،ووووو  الانووووو  وأفوووواهي حووووأن 

لوضووور الوووربامج الصووو يض وضووومان بن ووويل أف وووو حوووو   ا  مووواهاي الر،نيوووض با وووريدق اون م جعووواس 
 ارب اي ام،دمض ل  عايض الص يض واألو اط  اي الص ض  

وأهي آليووواي  ،وووو  ا   وووان هو اس  مي وووياس   ب وووجير ا وووريداق ا  مووواهاي الر،نيوووضم  -28
  يوث أويوإل الودول األع واء حرننيولاا ع وس ام وروى الووقة  وحالروايم  وراهي اوله اوليوايم

إقوووا   ووووا  امراحعوووض الووولي  ووورج يه مووور الووودولم هو اس أ ا وووياس   ضووومان ام ووواءلض عووون األخووول   
 حنا وىل قاممض ع س  ،و  ا   ان ل وقايض من وفياي األقنال  

وقوود أويووإل ربنووض  ،ووو  الانووو حرننيوول ا  موواهاي الر،نيووض   مل ناهتووا اخلراميووض ع ووس  -29
كما  ووران وع و يووض بنزا يووا امر وودة واربم و يووض الدومينيكيووض ب،ووا ي  إثيوحيووا وإ يكيووا وحوونن وحووريو وب  

البولينا يووووض( وكولومبيووووا وكينيووووا  -وزامبيووووا وزمبوووواحوي وال وووون ال وغامبيووووا وغا ووووا وفنووووزويل ةع و يووووض 
وامك ووي  واووايا  و  إقووا  ام وورع اض الوودو ي ال ووامو أي وواسم قوودمإل هول عديوودة بويووياي 

افووض معاربووض األ ووباض اربل يووض امكاحاووض ل وفيوواي واألموو اض الووا حاختوا  إجوو اءاي ع ووس ام ووروياي ك
ككوون الوقايووض من ووا   يوونوف األقنووال هون  وون اخلام ووض وحووالنن    بابيوول ا  موواهاي الر،نيووض 
إ  كووو موون أ  وووم وجووز  ما مووال وغامبيووا وغيا ووا وليبرييووا ولي وووبو  وحا ضووافض إ   لوو م أويووس 

  الصو ض حرننيول ا  مواهاي الر،نيوض   إقوا  البعثرو  ال رو  قواق اموا ام،   اخلا  امعوة حواحلل 
 إ  كو من حا اغواي وماليزيا  
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وبووودعم امنوضوووويض ال وووواميض حل،ووووو  ا   ووووان إ  وووواء وبعزيووووز اوليوووواي الوقنيووووض الووووا بعووووص  -30
حا حل  و راحعض بننيل الرويياي ام،دمض من آلياي  ،و  ا   ان ا ق يميوض والدوليوضم  وا في وا 
 ايةاي امعاادايم وامك نون حومياي   إقا  ا ج اءاي اخلايضم وام رع اض الدو ي ال امو  

 النشطة القطرية -باء 

 الجضهورية الدومي يكية -1 
عيووإل ها م 2014امبوواه ة الووا أق ،ر ووا اليو ي وويف   اربم و يووض الدومينيكيووض عوواق  اع،وو -31

إ  امنوضيض ال اميض حل،و  ا   ان ومننمض الصو ض العاميوض ومننموض الصو ض ل ب ودان األم يكيوض 
 ي ومننمواي اجملرمور امودين ح وأن الكينيوض الوا ككون ال،او األمم امر دة ج اء مناق ض مر ف يلإ

اووا لووون ج قوووامم ع وووس أ وواس  ،وووو  ا   وووان أن ي ووو م   ارب وووه الوقنيوووض ال اميوووض إ  احلووود مووون 
الوفيووواي الوووا ككووون الوقايووووض من وووا   يووونوف امواليووود اربووووده وال ضووور واألقنوووال هون اخلام ووووض  

ال،اوو ي ح ووأن ق ووايا  ،ووو  ا   ووان  امر وودة األمووم موودي امناق ووض الووا أج يووإل موور ف يوولرا واع
أ ا وواس لوضوور مبوواه ة م ووككض حوو  الوكووامي ل وقايووض موون وفيوواي األقنووال وال ضوور وامواليوود اربووده 
واألم اي واحلد من ا  وحينوإل العم يوض وامناق واي كيوف أن امبواه اي الوا بريول   إقوا  س و  

 ووس الصووعيد الوووقة موون أجووو إ وودا  ب يووري  ،ووو  ا   ووان ككوون أن بكمووو ارب وووه امبلولووض ع
  إرايب وف،اس ملرزاماي  ،و  ا   ان الا ب،ر ع س عابل الدولض  

ه وووووورو  اربم و يووووووض  مكوووووو س  ال عايووووووض الصوووووو يض ال ووووووام ض اووووووو  وووووول و واحلوووووول   الصوووووو ض  -32
 -كيووووض وعوووولوة ع ووووس  لوووو م بروووووخس ا ووووكابيجيض الرنميووووض الوقنيووووض   اربم و يووووض الدوميني  الدومينيكيووووض

لكووووو فوووو ه الرمرووووور  وي وووومنل جميوووور  ب وووواوي احل،ووووو  والنوووو   ،يوووول سرموووور يكنووووو  2030 فوووولأ
حاخلووودماي واحل،وووو  األ ا ووويضم  وووا في وووا احلووول   الصووو ضم هون يييوووز  وبووونمل ام وووكابيجيض ع وووس أن 

   ب كمد كو اخلاة والربامج وام ا ير وال يا اي العامض حن ج قامم ع س أ اس  ،و  ا   ان 
وقد أ  زي اربم و يض الدومينيكيض ب،دماس كبورياس   سوال الن ووض م،وو  الانوو وأحودي  -33

 غبووض  يا وويض قويووض     وو  يوو ض ال ضوور واألقنووال هون اخلام ووض  وأه جووإل وزا ة الصوو ض   
اخلاض الوقنيض ل راعيم ال ،ا اي ام اهة ل نريوس العج ي ولاياحض حلاي ال مضم واوو موا  وياث  

قويووواس   سوووال احلووود مووون وفيووواي ال ضووور الناهوووض عووون ا  ووو ال واملر ووواض ال مووووي والر ووواض بوووأثرياس 
ال  ايا  ولدى الب د ا كابيجياي وخاة وح امج   قاا  الص ض حا ضافض إ  م ا ير حمودهة 
هتدف إ  احلد من الوفياي   ينوف األقنال وال ضر وامواليد اربده واألم اي  و غم ارب وه 

مل ي ووجو أي   وون خوولل الع،وود اماضووي   معوودمي وفيوواي ال ضوور  ووديثي الووومهة  العديوودةم
 الا بب،س فو  امعدل ا ق يمي لب دان أم يكا اللبينيض ومنا،ض الب   الكا ييب  

دماي ل يووو امر ،ووو واب ووو  خووولل امناق ووواي أن هيناميووواي اجرماعيوووض مع،ووودة بووواث     -34
عزيز قد ة ام ر نياي العامض عن ق يل بزويداا  ا يكني من الص يض وأن احلاجض حابإل م  ض لر

الصوو ي  اموود ح م و لوو  ح ووبو من ووا ا وورعاهة وظينووض ال،اح ووض  وموون ال وو و ي أي وواس أن  الننيوو 
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و امنرنعووون حاخلوودماي الصوو يض معام ووض إ  ووا يض ك كووضم وأن بر ووري مواقووف العووام     قاووا  م ووعايا 
 ة ال وء أي اس ع س أمهيوض  ا ل م ضس الو امو الا يكن م من اماالبض م،وق م  و  را الص ض وب

بعزيز آلياي ا حل  وال قاحض الا كا   ا اجملرمر امدين  وأمري كلل  إ  ض و ة اممرثال الصا ق 
 معايري الوقايض ومكاف وض العودوى   م افول الصو ض حويون ا أهواي ضو و يض ل  ويا ة ع وس الورعنن

ووالوودموي الوولي كثووو ال ووبا األول لوفيوواي امواليوود اربووده   اربم و يووض الدومينيكيووض  و  ده ح،وووة ما
ع س ض و ة ضمان ام اءلض وبعزيز قد ة ربنض الر ،ي،اي الابيض ع س الر ،يل    امي وفياي 

 امواليد اربده وال ضر  
زيوواهة  اودفض واليو ي وويف م  وولي   ا  اعوض والر نزيووون حودعم موون وزا ة الصو نا وبون -35

معووودمي ب وووجيو األقنوووال عنووود الوووومهة   ام ر ووونياي العاموووض  وموووجعإل اليو ي ووويف احلووووا  
 ه اىل ب جيو امواليد اربده   أق اق الروليد حوينه وا داس من معايري الرأايو اربديودة   إقوا  

ة الصوو ض و ووداي ال عايووض ل  ضوور  ومكوون  ووالف موور وزا   لممووضامبوواه ة امو ووعض ل م ر وونياي ام
الصوووو يض األ ا وووويض موووون أن بصووووب  ج وووواي موووو يكض  مي وووويض ب وووواام   بوعيووووض األم وووواي حأمهيووووض 

 الر جيو وب،دق هلن ام اعدة   إج اءاي ق ا حااقاي اهلويض  
ىل ال،اممض ع وس أ واس و  ن  وامباه ة ام ككض ح  الوكامي اي مثال واض  ع س إهماىل ال -36

ج وه احلد من وفياي امواليود اربوده وال ضور واألقنوال هون اخلام وض وبوربان  ،و  ا   ان   
 ع س الدو  اهلاق اللي ياهيه ف يل األمم امر دة ال،ا ي    ل  ام ما   

 جضهورية ت زانيا الضتادة -2 
 نموووووووإل امنوضووووووويض ال ووووووواميض حل،وووووووو  ا   ووووووووانم  2015 زي ان/يو يوووووووه  30و 29   -37

لصو ض العاميوض ووزا ة الصو ض وربنوض  ،وو  ا   وان واحلكوم ال مويد وف يول حاممكاا مر مننمض ا
األموووم امر ووودة ال،اووو ي   ها  ال ووولقم ا ر وووا ة  وووول هو  آليووواي  ،وووو  ا   وووان     ووو  
يوو ض امواليوود اربووده وال ضوور واألقنووال هون اخلام ووض  ومووا ا   ام ر ووا ة ج وواي بن ووة   

م  ا في ا وكامي األمم امر دةم واحلكومض واجملرمر امدين  قاا  الص ض وميدان  ،و  ا   ان
ومووا ا أي وواس  ث ووون موون ما  وواي قبيووضم  ووا في ووا م ر وونس عما ووض وام كووز الاوويب   حوغا وودو 

الاووووويب ام وووووي ي وام ر ووووونس ام كوووووزي   أمبيوووووا وم ر ووووونس إكنوووووازي إموجوووووا  كي منجوووووا و   كوووووزمو 
 س إموا ا يامام  وام ر نس الوقة   موايمبي ي وم ر ن

وأ ووو زي ع و يوووض بنزا يوووا مر ووودة ب،ووودماس حوووا زاس     ووو  ح،ووواء األقنوووالم لكووون ختنووويض  -38
  اماموووض مووون  40وفيووواي امواليووود اربوووده كوووان أحاوووأ حكثوووري  يوووث م بوووزال ب وووكو اوووله احلوووامي 

  اولا اجملوال سمو  وفياي األقنال الرنزا ي  هون اخلام ض  ويعوزى جوزء كبوري مون الر،ودق احملو ز 
و لي الراعيمم وامكملي ال لاميوضم والر  ون العواق    مإ  ال عايض ال اح،ض والل ،ض ل ومهة

 اخلدماي الص يض  



A/HRC/33/23 

GE.16-11320 12 

 حنوعيوووضو ووو اإل امناق ووواي الوووا جووو ي خووولل ام ر وووا ة ال ووووء ع وووس أمهيوووض الن ووووض  -39
قنوووال الووولين يعوووا ون اخلووودماي الصووو يضم وخايوووض    الوووض امواليووود اربووودهم وضووومان  صوووول األ

أم اضاس كالر اض ال مض وا   ال واحلصبض وامل يا وامصاح  حنريوس  ،مل امناعض الب  يض/ا يدزم 
ع ووس األهويووض اللزمووض  وأثووريي أي وواس م ووألض   وو  الر ليووض   يوونوف األقنووال الصوو ا  حويوونه 

ناق واي حو وه خوا  ع وس م قاس ل مان إعمال  ل الانو   الب،اء و ،ه   النمو  و كوزي ام
احلالض الص يض و ،و  األقنال امصاح  حام ل واألقنوال اللجةو   ومون اربوا وا األخو ى الوا 

الث وووو اي الووووا يعوووواين من ووووا قاووووا  الصوووو ض فيمووووا يرع وووول حال،وووود اي  ممت بناوهلووووا   إقووووا  امناق ووووض
دمإل قاوووا  الصووو ض  و والرمويووووم وعووودق بوووواف  أهويوووض أ ا ووويض واحلاجوووض إ    ووو  احلوكموووض   قاووو

بويوووياي حإهمووواىل مبووواهيف  ،وووو  ا   وووان   ب،ووودت اخلووودماي الصووو يضم والن ووووض حال ووو اكاي 
 وبعزيز ام اءلض امجرماعيضم ف لس عن زياهة ام رثما    امناقل احمل ومض  

وببعواس ل رويويض ام،دموض   امجرموا  حإهمواىل مبواهيف  ،وو  ا   وان   ب،ودت اخلودماي  -40
و   وعيووض ال عايووضم وم  وويما    الووض امواليوود اربوودهم ك نووإل امنوضوويض ال وواميض حل،ووو   الصوو يض

ا   انم حالر او  مر مننمض الص ض العاميضم حإج اء ب،ييم حلالض امواليد اربوده الصو يض   عوده 
  وقإل إعداه الا الر، ي   با من ام ر نياي اميرا ة  وكان الر،ييم م يزال جا ياس   زي

ع ووووس جووووامزة  2015الووووا  ووووازي    بووووا حالن ووووبض إ  زي اامووووضويووووأت الر،يوووويم   م   ووووض  -41
هلوا ع وس قا وقوا امرع ول حاألقنوال  ف،ود  صوو اولا ال،وا ون ع وس اربوامزة  ةس ال يا ض ام ر،ب يض مكافوأ

مووا ب وومنه موون ب ايووض مرواز ووض حلووامي امعرووداء ع ووس األقنووال والعنووف اممووا س ع ووي م ومووا و ه فيووه 
من أ كاق بعزز  ،و  األقنال  وي  ي ال،ا ون األ اس    اء  ناق وقة موامو حلمايوض الانوو 

نوال الوولين لرواجون إ  ال عايووض واحلمايووض  ويونمل ال،ووا ون ع وس أن الانووو يرمروور يعوا   ووامي األق
حوواحلل   ال عايووض الابيووض والراعوويم وم ككوون أن لوو ق موون ال عايووض الابيووض أل ووباض برع وول حالووودين أو 
حامعر،وووداي األخووو ى  كموووا يووونمل ع وووس ب وووجيو كوووو مولووووه عنووود الوووومهة وع وووس بعووواون ال ووو ااي 

ع وس أن أي مويمل يواهي أي واس يونمل ال،وا ون و م  ب وجيو عيور الوومهاي  الص يض من أجو بأ
واجبوواي م نيووض أو  تيووض برع وول حانووو مووام  وون    لوو  األقبوواء أو اموظنووون الابيووون أو امما  ووون 
الص يون الر، يديونم ولديه  با مع،ول للعر،اه حأن  ،و  قنو برع ض م ر واا ج ويمم ي،ور 

لوو   ويكوو س ال،ووا ونم فصوولس لرنوواول م ووألض امواف،ووض ع ووس الروودخلي ع يووه واجووا ا حوول  عوون  
  الابيض والعم ياي ارب ا يضم ف لس عن ف مل فريوس ف،دان امناعض الب  يض 

 أنشطة الشركاء من الضجتضع الضدنن -جيد 
 باهي ارب اي الناع ض   اجملرمر امدين هو اس  مي ياس   الكويج لألخل حن وىل قاممض ع س -42

أ ووواس  ،وووو  ا   وووان إزاء الوقايوووض مووون وفيووواي األقنوووال و  بننيووول ا  مووواهاي الر،نيوووض  وع وووس 
 بيو امثالم  ّكزي   ض "ي ض الانو اون" الا أق ،ر ا مننمض ال ؤيض العاميض و  ض "كو فو ه" 

عووم الووا أق ،ر ووا مننمووض إ ،ووا  الانولووض ع ووس الوقايووض موون وفيوواي األقنووال هون اخلام ووض وأكوودبا ه
الن وووىل ال،اممووض ع ووس أ وواس  ،ووو  ا   ووان موون خوولل بنوواول حموودهاي يوو ض الانووو وآليوواي 
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ام وواءلض امجرماعيووض وال،اممووض ع ووس اجملرموور احمل ووي ويكوو  امووواقن   وأف وو إل احلم رووان اجملووال 
أي وواس م ووا كض األقنوووال وارب وواي ام،دمووض ل  عايوووض   عم يوواي   ووم ال،ووو ا اي الووا بوواث    ح،ووواء 

 قنال وي ر م  األ
و  النيج م أق ،إل مننمض ال ؤيوض العاميوض وقواهي امرلفواس مون أجوو ام واءلض عون الرننيول  -43

النعووال ل يا ووض ال عايووض الصوو يض اجملا يووض الووا بكنووو ربميوور األقنووال هون  وون اخلام ووض احلصووول 
ع ووس ال عايووض الصوو يض حاجملووان  وموون خوولل مبوواه ة اميزا يووض الوقنيووض املممووض ل انووو   زمبوواحويم 

عمإل مننمض إ ،ا  الانولوض واربمعيوض الوقنيوض ل مننمواي غوري احلكوميوض واليو ي ويف سموعواي ه
ي،وهاووا أقنوووال   قوواين م،اقعووواي لبووودء م وواو اي ب وووبل إعوووداه اميزا يووضم موووا أهى إ  زيووواهة   

 اعرماهاي اميزا يض اميصصض لص ض األقنال وبع يم م  
عزيووز آليووواي ام ووواءلض امجرماعيووض وال،امموووض ع وووس واضووا ر اجملرمووور اموودين حعموووو جبوووا  لر -44

أ اس اجملرمر احمل ي حوين ا عنص اس  مي ياس من أي قج قامم ع س أ اس  ،و  ا   انم ل يد 
اخلدماي الص يض وكنالض م ا كض األقنال   عم يواي يونر ال،و ا اي  ومون األمث وض ع وس آليواي 

ر احمل وويم من جيووض "يوووي امووواقن وا  اقووه   ام وواءلض امجرماعيووض وال،اممووض ع ووس أ وواس اجملرموو
 العمو" ومن جيض "ج  اي ام رما  إ  امواقن "  

و"يوووي امووواقن وا  اقووه   العمووو" اووي من جيووض ل وودعوة ع ووس ام ووروى احمل ووي هتوودف  -45
إ  الن وووض حاخلوودماي األ ا وويضم موون قبيووو الصوو ضم عوون ق يوول   وو  العلقووض حوو  اجملرمعوواي 

واحلكومض  وقد اعرامدي اله امن جيض من قبو مننمض ال ؤيض العاميوض ومو كاء آخو ين لرعزيوز  احمل يض
الرزاماي احلكوماي فيما يرع ل حب،واء الانوو  وع وس  وبيو امثوالم ا ورجاحإل احلكوموض   أ مينيوا 
من جيووض "يوووي امووواقن وا  اقووه   العمووو" حا وور دا   وووافز جديوودة لر ووجير األقبوواء ع ووس 

 ة أمد فةاي ال كان ضعناس   امناقل ال ينيض  زيا  
وبريووووووول ج  ووووووواي ام ووووووورما  إ  اموووووووواقن  موووووووكو  ووووووووا اي منرو وووووووض وحنووووووواءة بروووووووي   -46

ل مجرمعوواي احمل يووض إمكا يووض ببوواهل الرويووياي مووون أجووو الن وووض حاخلوودماي الصوو يض موور قووواهة 
هوجواسم اوو يكو  اموواقن  حم ي  ووقني   وخيدق الا ال كو من ام اءلض امجرماعيض غ ضواس مز 

لرووووعير م م،ووووق م وم ووواءلض قووواههتم عووون املرزامووواي الوووا قاعواوووا حوضووور  ووود لوفيووواي الن ووواء 
واألقنووال الووا ككوون الوقايووض من ووا  ويعمووو ام وواه الوودوي لرننوويم األ وو ة ومننمووض إ ،ووا  الانولووض 

 ي  ووقنيو  لرننويم ج  واي و الف الاو  األحيض ومننمض ال ؤيض العاميض الدوليض مر م كاء حم
ام ووورما  إ  اموووواقن  ح وووأن ق وووايا الصووو ض   نر وووف أيووو،ا  العووواملم  وووا    لووو    إثيوحيوووا 
وأف ا  وووران وإ دو ي ووويا وأوغنووودا وحاك وووران وحووون لهي  وحو كينوووا فا وووو وع و يوووض بنزا يوووا امر ووودة 

   (6ةوالنيج  و يجرييا واهلند واليمنوع و يض الكو  و الدك، اقيض وكينيا وماي وملوي و يبال 

__________ 

 http://static1.squarespace.com/static/54d0f2c0e4b081a66404a5fb/t/560273e3e4b03fc4a33c4ا نووووووو   (6ة

c80/1443001714114/FULL_REPORT_WEB.pdf   

http://static1.squarespace.com/static/54d0f2c0e4b081a66404a5fb/t/560273e3e4b03fc4a33c4
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م  نوووم عوووده مووون مننمووواي اجملرمووور امووودين  ووووا  اموووواقن  العوووامي    2015و  عووواق  -47
جنيف خلل ا ع،اه ععيض الص ض العاميض  ومن ح  األاداف ال مي يض حل كض ج  اي ام رما  

يوض وعم يواي يونر ال،و ا  ع وس ام وروي  إ  امواقن م بعزيز بباهل الرع،يباي حو  العم يواي العام
 احمل ي والوقة   

وإم اا األقنوال   اوله األموكال مون ام واءلض امجرماعيوض أمو  ضو و ي لرب يوغ آ ام وم  -48
إ  ارب اي ال مي يض يا بض امص  ضم  ن    ل  اجملرمعاي احمل يض واجملرمور امودين والصو نيون 

 يا ووووواي وبننيووووول األولويووووواي ع وووووس الصوووووعد احمل وووووي والووووووقة واممث وووووون احلكوميوووووونم ولروجيوووووه ال
   (7ةوالدوي

 أوجه التآزر مع الضبادرات الخرى -خامساا  
ي وووودف عووووده موووون امبوووواه اي ال مي وووويض ع ووووس الصووووعيد العووووامي إ  إ ،ووووا   يوووواة الن وووواء  -49

كثيف واألقنال و    معي ر م  و"كو ام أةم كو قنو" اي   كض عاميض بعمو ع س بعبةض وب
ارب وووه الدوليوووض والوقنيوووض مووون أجوووو الرصووودي ل ر وودياي الصووو يض ال مي ووويض الوووا بواج  وووا الن ووواء 
واألقنووال وام اا،ووون   كووو مكووان  وعنوود إ  ووام ام وضووعإل احل كووض موضوور الرننيوول ام ووكابيجيض 

(  وا ووورناهاس إ  النجوووا  الووولي  ،،روووه 2015-2010العاميوووض مووون أجوووو يووو ض امووو أة والانوووو ة
ا وكابيجيض حمداثوضم اوي ام وكابيجيض العاميوض  2015ضم أق ل األمو  العواق   أي ول/ وبرمرب احل ك

( الووووا برنوووول بواف،وووواس باموووواس موووور أاووووداف الرنميووووض 2030-2016لصوووو ض اموووو أة والانووووو وام ااوووول ة
  ام وووردامض  ومووون األولويووواي ام وووكابيجيض ال مي ووويض الووووا هة   ام وووكابيجيض العاميوووضم وضووور إقوووا

حمودا  ل م واءلض ل وومان بننيول أاوداف الرنميووض ام وردامض بننيولاس قويوواس  و ،ي،واس لولل م أا  وو    
ف يووول ام ووواءلض ام ووور،و مووون أجوووو إجووو اء ب،يووويم م ووور،و ل ر،ووودق احملووو ز والر ووودياي  2015 عووواق

 اما و ض ح يض بعزيز ا رجاحض األو اط الص يض الدوليض والب دان  
أخو ى ع ووس الصوعيد العوامي بوواهي أي واس هو اس  مي ووياس   إ ،وا   يوواة  وقوض مبواه اي اامووض -50

األقنال و    معي ر م وإعمال  ،وق م   الص ض  وع س  بيو امثالم مكو اعرماه خاض 
موون قبوووو ععيووض الصووو ض العاميووض عووواملس  اتوواس   ب كيوووز  2014العمووو مووون أجووو كوووو وليوود عووواق 

ض ع س الانو  ديث الومهة وأ ع إل من جديد العزق ع س امارماق   إقا  الردخلي الص ي
العموووووو    لووووو  امهووووواه  وهتووووودف امبووووواه ة العاميوووووض ل ووووودعوة ل  ضووووواعض الابيعيوووووضم الوووووا أق ،ر وووووا 
اليو ي يف ومننمض الص ض العاميض وم كاء آخ ونم إ  بعزيز املرزاق ال يا ي حال ضاعض الابيعيض  

 ويوه وام رثما  في ا   ك كن أ ا ي   ب ليض الانو وي ره
م  وواهي خاووض الرننيوول ال ووام ض لر ليووض األق وال ضووير والانووو إ  بعزيووز 2012و  عوواق  -51

الرووداحري الر وو يعيض والرننيميووض و/أو الرووداحري األخوو ى م اقبووض ب ووويل حوودامو لوود األق  وخوولل اموواي  
__________ 

    ن  ام جر أعله  (7ة
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لب ودان ع وس أ وه ينب وي ل  كومواي أن م ابنل الوز اء و ث وو ا2014الدوي الثاين ل ر ليض   عاق 
 مووي ام وور  ك م وخبايووض احلوامووو واألم وواي واألقنووالم موون ب ووويل أغليووض معيانووض والووكويج هلووا 
وقووالبوا حرننيوول امدو ووض الدوليووض لر ووويل حوودامو لوود األق وغرياووا موون قوو ا اي ععيووض الصوو ض العاميووض 

عاميوضم حالرعواون الوثيول مور اليو ي ويفم م أ  أي مننموض الصو ض ال2014 اي الص ض  و  عاق 
موبكض ال يوود والوودعم الوودولي  موون أجووو بننيوول امدو ووض الدوليووض لر ووويل حوودامو لوود األق وال،وو ا اي 

(  وب اعد مبكض بننيول امدو وض NetCodeالراليض  اي الص ض الا اعرمدهتا ععيض الص ض العاميض ة
   بعزيووز ال،وود ة ع ووس  يوود امدو ووض وعيوور ال،وو ا اي ( الب وودان واجملرموور اموودينNetCodeالدوليووض ة

الراليووووض  اي الصوووو ض الووووا اختوووولهتا ععيووووض الصوووو ض العاميووووضم و  ضوووومان ا  نووووا  وال يوووود النعووووال  
ل ر  يعاي واأل نمض الوقنيض امرص ض حامدو ض  وا  مإل إ  اله ال بكض مننماي غوري  كوميوض 

جو ب ليض األقنال وما  ض اي   كي ري الدوليض ومننمض  مي يضم حين ا مبكض العمو الدوي من أ
 إ ،ا  الانولض وم اكز أكاهكيض وح دان نرا ة  

وم بوووزال ارب ووووه جا يوووض مووون أجوووو ضووومان إهمووواىل ا  مووواهاي الر،نيوووض ومبووواهيف  ،وووو   -52
 ا   ان   نر ف امباه اي ال اانض  

 القضايا ماور االهتضام -سادساا  
 توقعةالوفيات الض -ألف 

 60يا   ب،دي  وفياي األقنال  دياس أماق معنم الب دان الناميض  فل يوجد  وى حنو  -53
ح ووداس   العوووامل لووودي ا  نوووم كام ووض ل ر وووجيو امووودين بعموووو ع ووس الن وووو األكموووو وككووون امعرمووواه 
ع ي ووا كمصوود  و يوود  عووداه ب،وودي اي موثوقووض خبصووو  الوفيوواي  ومووي غاحووإل  اناووم الر ووجيو 

 الا بعمو حا ي،ض جيودةم يا جوأ عواهةس إ  عم يواي النملجوض لوضور ب،ودي اي موثوقوض ح وأن امدين
 وفياي األقنال  ويزهاه األم  يعوحضس    يا  الص اعاي واألزماي ا   ا يض  

وأما  الن يل ام كا ح  الوكامي امعة حر،ودي  وفيواي األقنوال إ  اخورلف كبوري    -54
ف اا الب دان األو وحيض وفياي ال ضرم و ل   ريجض الرباين    ا  واي ب وجيو الكينيض الا باع ّ 

أي ح وووبا "امخرلفووواي    ،ووواط النصوووو حالن وووبض إ  الووووزن ام،بوووول أو  -الوووومهاي والوفيووواي 
  ويصود  اولا ع وس حعوض ح ودان أو وحوا (8ةمدة احلمو ام،دا ة لر جيو احلالض كومهة وكوفاة باليوض

  وقوووود أثووووا ي ربنووووض  ،وووو  الانووووو ب وووو  ام ووووألض   مل ناهتوووا اخلراميووووض ع ووووس ب، يوووو  (9ةال ووو قيض
م عنووودما م نوووإل أن بع يوووف الدولوووض الاووو ف ل وووومهة (CRC/C/OPSC/UZB/CO/1)أوزحك وووران 

احليووض غووري مر وول موور بع يووف مننمووض الصوو ض العاميووض امعووكف حووه هوليوواسم واووو مووا لووول هون ب،يوويم 

__________ 

   Report 2015”, p. 13“لن يل ام كا ح  الوكامي امعة حر،دي  وفياي األقنال م ا (8ة
    14 ن  ام جر أعلهم الصن ض  (9ة
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ال ضووور  وووديثي الوووومهة ب،ييموووا موضووووعياس وبننيووول الن  ووووىل الوووا بوضووور  امعووودمي النع يوووض لوفيووواي
    (CRC/C/UZB/CO/3-4)ل رصدي ل م ألض بننيلاس فعامس 

وبب  بوقعاي مننمض الص ض العاميض الا ب ورند إ  احلوامي احملرم وض أن عوده األقنوال  -55
م يووون قنووو إ ا  94.4اووو  2030و 2016امروقاوور وفوواهتم قبووو ح ووو   وون اخلام ووض حوو  عووامي 

ع ووس  الووه   كووو ح وودم وأن اوولا الوو قم قوود ينووزل  2015ح،ووي معوودل الوفيوواي ام ووجو   عوواق 
م يون قنو إ ا ا رم  كو ح د   ختنيض معدال الوفيواي اخلوا  حوه حال و عض ام،ودا ة  68.8 إ 

م 2030اق م يوون  الوض م وول عو 56  ولن يرجاوز عده الوفياي 2015إ   2000ل نكة من 
   (10ةإ ا بوي إل كافض الب دان إ   ،يل ال ايض  اي الص ض من أاداف الرنميض ام ردامض

و وورواجه أف ي،يووا جنوووض الصوو  اء الكووربى يووعوحاي ف يوودة موون  وع ووا   ج وهاووا ال اميووض  -56
إ  خنوووض عوووده وفيووواي األقنوووال  فنوووي  الوووض ا ووورم ا  امهااووواي ال اانوووضم  ووويب غ عوووده وفيووواي 

م يوووووون  الوووووض   ال ووووونواي اخلمووووو  ع وووووو ة  37ل   أف ي،يوووووا جنووووووض الصووووو  اء الكووووووربى األقنوووووا
  و وووف ي،ر ووي األموو  حوولل ج وووه وا ووعض الناووا  لروووفري اخلوودماي وبووأم  الروودخلي (11ةال،اهمووض

ال ووو و يض لر بيوووض الا وووا ا ضوووا  النوووابج عووون بزايووود عوووده الوووومهاي احليوووض وال وووكان مووون األقنوووال 
  امامووووض حووووأن ينمووووو عووووده األقنووووال هون  وووون اخلام ووووض  95ا رمووووال حن ووووبض امنا،ووووض  وانوووواا   

 214-183إ   2015م يووون قنووو   عوواق  157م يووون قنوووم و لوو  موون  57إ   26 حن ووو
  و  جنووووض آ وووويا أي ووواسم انووواا  اجوووض ما  وووض إ  الرعجيووووو   (12ة2030م يوووون قنوووو   عووواق 

يض ح دان   امنا،وضم مهوا أف ا  وران وحاك ورانم خنض وفياي األقنال  ولراىل ح  دان من أيو قا 
إ  ب  ير الر،دق حنو ح و  ال ايض  اي الص ض من أاداف الرنميض ام ردامض  وروا أن ير ،وس اولان 
 الب دان هعماس إضافياس ل مان إعمال  ل الانو   الب،اء ع س ق د ق ام اواة مر امناقل األخ ى  

ين كوبووون  يووداس فعووامسم م حوود موون إ  وواء  نووم ل ر ووجيو وح يووض  يوود عووده األقنووال الوول -57
امودين ياعرمود ع ي ووا ربمور حيا واي هقي،ووض ومصونانض وجيوودة الروقيوإل ككون أن بوجووه عم يواي ياوونر 
ال،وو ا اي والربسووض والرياووية  و  اوولا الصوودهم م حوود أن بوواهي  اناووم الر ووجيو اموودين وظامن ووا 

م  لو  أن 2030عون بننيول خاوض الرنميوض ام وردامض لعواق  حا ي،ض جيدة من أجو  ،يل ام واءلض
ب وو  الوونانام بثووري األ وواس األكثوو  موثوقيووض ل يوود غايوواي عديوودة موون أاووداف الرنميووض ام ووردامضم 

 ي مو ب   الا برا ا حيا اي هقي،ض ومصنانض عن معدمي الوفياي وأ بااا    ا

__________ 

 Global, regional and national levels and trends in under-5 mortality between 1990 and 2015, with“ (10ة

scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the Inter-Agency Group for Child 

Mortality Estimation” (WHO, 2015)   

   أعله   ن  ام جر (11ة

   أعله  ن  ام جر  (12ة
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 الط ل حديث الوالدة -باء 
ل وووومهة مبامووو ةم أي األيووواق الثما يوووض والع ووو ون األو  مووون احليووواةم اوووي إن النوووكة الراليوووض  -58

النووكة احل جووض    يوواة الانووو  و غووم الر،وودق الكبووري   احلوود موون وفيوواي األقنووالم فووإن  ووامي 
الوفوواة   يوونوف ال ضاوور  ووديثي الووومهة بكاجوور حن وول أحاووأ م،ا  ووض موور الوفيوواي الووا  وود    

و  ا الن يل ام كا ح  الوكوامي امعوة حر،ودي  وفيواي األقنوالم  م ا و أخ ى من الانولض 
إ ا بوايووو إل امهااووواي ال اانوووضم ياروقووور أن يزيووود معووودل الوفيووواي   يووونوف األقنوووال  وووديثي 

  اماموض  52إ   2015  امامض من وفياي األقنال هون  ن اخلام ض   عاق  45الومهة من 
   (13ة2030  عاق 

حعض الب دان ب،دماس ااملس   احلد من وفيواي األقنوال  وديثي الوومهة  فع وس وأ  زي  -59
   80م ا ناضواس حوأكث  مون 2012و 1990 بيو امثالم  ج إل الصو    النوكة حو  عوامي 
  امامضم واوو موا ياكود أن الر،ودق  كون   60امامض       ج إل كمبوهيا ا ناضاس حأكث  من 

ل حأن برعاو عج ض احلد من وفياي األقنال إ ا مل بابولل ج ووه إضوافيض ومر  ل م اناا ا رما
   (14ةع س يعيد العامل من أجو الرصدي ل وفياي   ينوف  ديثي الومهة

وقوود حوواي الككيووز ع ووس  ووديثي الووومهة أموو اس ما  وواس موون امننووو  الاوويب وموون زاويووض  ،ووو   -60
 ووانم  ووا    لوو  ربنووض  ،ووو  الانوووم موون ا   ووان أي وواس  و غووم مووا ك  ووره آليوواي  ،ووو  ا  

( الولي وضوعره ال جنوض اموولكو ة 2005ة7اارمواق موديثي الوومهةم ح وبو من وا الرع يوول العواق  قوم 
ح وووأن إعموووال  ،وووو  الانوووو   م   وووض الانولوووض امبكووو ةم ككووون أن ب ووواام مناق وووض م كوووزة ع وووس 

لوومهة   الرعجيوو حروواف  ا  اهة الصعيد الدوي ح أن بابيل ابناقيض  ،و  الانو ع س  وديثي ا
ال يا وويض وإ وو از ب،وودق   اوولا ام ووما   وياعوود  لوو  أموو اس حووالغ األمهيووض حووالنن  إ  ضووعف امولوووه 
اربديووود وعووودق ا ووور،لله حنن وووه واعرمووواهه الكاموووو ع وووس ارب ووواي الوووا ب،ووودق لوووه ال عايوووض  وروووا 

الوومهةم وف ووم و ديود ام ووامو  موايو ض الن،وا  ح ووأن بابيول ابناقيوض  ،ووو  الانوو ع ووس  وديثي
الا يا   ا بابيل امبناقيضم كما ينب ي حدء  وا    الا اخلصو    امناح  الوا باعوص ح، وايا 

  الص ض و ،و  ا   ان 
ومون البوواه  ام وجعضم  ومل وضوعه ف يوول مون أقبواء الروليود وأخصواميون   قوا امواليوود  -61

  وير وومن الوونمل إقوو ا اس حأ ووه م لوول أل وود أن (15ةهةوقووا األقنووال ح ووأن الانووو  ووديث الوووم
يع ض ي ض مولوه جديد أو  لمره ارب ديض ل يا  حص ف النن  عن أي ه الع قوي أو ا رماموه 
ارب وو ا  أو الث،ووا  أو  ووو  جن ووهم وحووأن كووو مولوووه جديوود  ووي لوول لووه احلصووول ع ووس ام وواعدة 

لوووه جديود   أن يولود   امكوان األ  ووا امنا وبض خولل الوومهة  وي كوز الوونمل ع وس  ول كوو مو 
__________ 

   Report 2015”, p. 7“الن يل ام كا ح  الوكامي امعة حر،دي  وفياي األقنالم  (13ة
   Ending Newborn Deaths: Ensuring Every Baby Survives (London, 2014)مننمض إ ،ا  الانولضم  (14ة
    www.uenps.comا ن   (15ة
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  ا ا رياجابه من ال عايض الوا ككون الرنبوا اوام وخبايوض إ ا كوان يعواين مون مو ض موا أو كوان 
مع ضاس خلا  ا ياحض   ضم كما ي كز ع س  ل الانو  ديث الوومهة   أن يكوون مور والديوه  

  اللين يعا ون من م اكو ي يض  ويرا   النمل أي اس إ  احلالض امع،دة حلديثي الومهة
 10وككن أن باث  م اعناي الوومهة بوأثرياس كبورياس   امواليود اربوده ويووام  ف نواا حنوو  -62

وعودق   (16ة  امامض من سمو  امواليد اربده   كو ح د  ون لرواجون إ  ام واعدة لبودء الرونن 
ي إ  وفابوووه  ريجوووض امخرنوووا  أو أن  صوووول امولووووه اربديووود ع وووس ب ووو  ام ووواعدة ككووون أن يووواه

ي با ن ناي من قبيو م و امو  أو الروأخ    النموو  غوري أن م افول يو يض عديودة   الب ودان 
الناميض بنر،  إ  امعداي اللزموض   عوا  امواليود اربوده  وي وري ب، يو  يواه  عون اليو ي ويف إ  

ده وإ  ا نواض كبوري   فو   احلصوول ع وس  ،مل  اه    وعيض ال عايض ام،دموض إ  امواليود اربو
  (17ةال عايووض   النووكة الراليووض ل ووومهة   امنوواقل الووا ب وو د أع ووس معوودمي وفيوواي امواليوود اربووده

وموو ة أخوو ىم بعكوو  اووله امعايوواي أزمووض ا عووداق ام وواواة حوو  األقنووال الوولين يولوودون   منوواقل 
كوو  النوو   اهلامووو هاخووو الب وودان  يووث بر ،ووس معينووض والوولين يولوودون   منوواقل أخوو ىم كمووا بع

  اربماعاي الن،رية وام م ض أ وأ خدماي ال عايض من  يث النوعيض  
وبثري  الض امواليد اربده اخلدىل واللين يعا ون من م ض جديد واألقنال اللين يولدون  -63

و غووم موو ض  حإعاقوواي مووديدة و/أو الوولين يعووا ون موون أوضووا  يوو يض هتووده  يوواهتم ق ،وواس خايوواس 
البيا ووواي امرا وووض عووون اوووله احلووواميم روووا أن يكنوووو قوووج قوووامم ع وووس أ ووواس  ،وووو  ا   وووان 
ا رناهة اامء األقنوال  وديثو الوومهة  وا لرواجون مون  عايوض جيودةم  وا ي ومو الودعم النن وي 

 وامجرماعي أل  ام واجملموعض الكام ض من اخلدماي الابيض  
يووود اربوووده أمووو  ضووو و ي لر  ووو  فووو   ح،ووواء الانوووو  و  اووولا والرووود يا ع وووس  عايوووض اموال -64

ال يا م يعد إ نا  قوا   و يا واي بعوزز إمكا يوض  صوول امواليود اربوده ع وس ال عايوض أ ود امكو واي 
  ال مي يض لن ج قامم ع س أ اس  ،و  ا   ان ل وقايض من وفياي األقنال  ديثي الومهة 

م ب ووور ل  الوووض األقنوووال امروووأث ون حوووالنريوس اارمامووواس و   ووويا  بن وووي فوووريوس زيكوووا -65
خاياس  ف،د هعا امنوض ال امي حل،و  ا   ان عير ارب اي امردخ ض   قاا  الص ض العامض 
إ  أن بووودمج حالكاموووو  ،وووو  ا   وووان   عيووور موووا ب وووا ر حوووه مووون أ  ووواض بصووودياس ل نوووريوسم 

 الصو ض و ،وو  الصو ض اربن ويض وا ياحيوضم و  ماكداس من جديد أمهيض الككيز ع س  ل ام أة  
الوقإل  ن ه  ث الدول ع س أن ه ز  ن  ا لروفري الدعم وال عايض الواجب  لألقنال امر   ين 
من فريوس زيكا  وقد  كزي و امة ا علق   إقا  بناوهلا حلالض األقنال امرأث ين حنريوس زيكا 

ازه اميضم قدمإل في ا  الض اامء األقنال ع وس أقوا  ع س يو م و  حعض األ يان ع س عبا اي
غ يبووض وعووام ر م معام ووض  ووة موون كوو امر م  ف ووله الصووو  بعووززم وككوون أن بنوواقمم مووا يرعوو ض لووه 

__________ 

   "Ending Newborn Deaths"مننمض إ ،ا  الانولضم  (16ة
   7م الصن ض Committing to Child Survivalاليو ي يفم  (17ة
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األقنووال  وو ا عاقوواي موون ويووم ويييووز  وببوو  ب،ووا ي  أن األقنووال الوولين يولوودون حوو أس يوو ري 
وب ووري إ  أن معوودمي الري ووي عوون األقنووال مع ضووون أكثوو  موون غووريام لري ووي والوودي م عوون مم 

  ومن ال  و ي ختصيمل اموا ه الكافيض لربامج (18ةككن أن ب بنر ح  عض خلل ال نواي ال،اهمض
يكوو  أ وو  األقنووال امر وو  ين موون فووريوس زيكووا موون أجووو ب،وودت ال عايووض لألقنووال وب، يووو خاوو  

  الري ي عن م إ  أهىن  د  

 نوعية الرعاية -جيد 
رووا أن يرثووو عيوور اخلوودماي والووربامج امرع ،ووض حصوو ض األقنووال معووايري بووواف  اخلوودماي  -66

وإمكا يووض احلصووول ع ي ووا وم،بولير ووا و وعير ووام الووا بعوود موون امكو وواي ال مي وويض حلوول الانووو   
الصوو ض  وب وومو موو وط النوعيووض بووواف  أخصووامي  يوو ي  موود ح  وع،وواقري ومعووداي ا ر ووناميض 

  و   وويا  يوو ض  ووديثي الووومهة وال ضوور واألقنووال (19ةاس ومل بنرووه موودة يوول ير امعرموودة ع ميوو
هون اخلام ووضم يعووة  لوو  أ ووه رووا ع ووس الننيوو  الصوو ي  أن يكو وووا  ايوو   ع ووس بوود يا   
قا الروليد و عايض  ديثي الوومهة واألقنوال وأن برووف  لألقنوال إمكا يوض احلصوول ع وس الع،واقري 

ميض اخلايوض حاألقنوال وامنا وبض حلوالر م  كموا يعوة  لو  بوواف  آليواي إمو اف وامعداي ام ر نا
 هاعمض وأهواي ل  يد و  يو البيا اي من أجو     النوعيض  

وب جر ربنض  ،و  الانو الودول ع وس األخول حن ووىل يو يض ب اعوي ا رياجواي الانوو  -67
ي املممووض لألقنووال الووا ب مووي إ    نر ووف م ا ووو الانولووضم مثووو امبوواه ة امو ووعض ل م ر وونيا

 ايوووض  ا  ووواي إح،ووواء الوليووود مووور األق وال ضووواعض الابيعيوووض وب وووجر اوووله امما  ووواي وبووودعم ام 
وال يا وواي الصوو يض ام اعيووض لألقنووال الووا ب كووز ع ووس بوود يا العووام     ال،اووا  الصوو ي موون 

ألمل واخلووووف وال، ووول أجوووو ب،ووودت خووودماي  اي  وعيوووض جيووودة حا ي،وووض ب، وووو إ  أهىن  ووود مووون ا
   (20ةوامعا اة لدى األقنال وأ  ام

وخووولل امناق ووواي امرع ،وووض حا  مووواهاي الر،نيوووضم و هي اهعووواءاي برع ووول ح ووووء معام وووض  -68
  وواء خوولل اميوواضم فموون ن موون بع ضوون ل صوونر والصوو ان وال وورم و وو من موون احلصووول ع ووس 

ب واام   ثوة امو أة عون ال جوو  إ  ام افول األهويض اميننض لألمل  واوله ال و وكاي غوري م،بولوض و 
الصو يض ملرمواس العنايوض وقوإل الوومهة أو ل  صوول ع وس ال عايوض ألقناهلوا  لولام روا أن باعو اف 
 وعيوووض اخلووودماي الصووو يض بع ينووواس جديوووداس ي ووور ك اموووض امووو يض وقيمروووه   يوووميم كوووو اخلووودماي 

__________ 

 Women Enabled International, “Talking Points: Zika, Microcephaly, Women’s Rights, and (18ة
Disability Rights”. Available from womenenabled.org/publications.html   

( ح وأن احلول   الرمرور 2000ة14وامجرماعيوض والث،افيوضم الرع يول العواق  قوم ال جنض امعنيض حاحل،و  امقرصاهيض  (19ة
   حأع س م روى من الص ض ككن ح وغه 

( ح ووأن  ول الانوو   الرمرور حووأع س م وروى يو ي ككوون 2013ة15ربنوض  ،وو  الانووم الرع يوول العواق  قوم  (20ة
   ح وغه 
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الصوو يض موون قاحع ووا ا   وواينم  ووا    لوو    ورووا إزالووض العوامووو الووا هوو ه ال عايووض (21ةالصوو يض
  ورووووا ب،وووودت الوووودعم إ  العووووام     ال،اووووا  (22ة ،وووومل اموووووظن  وبوووو هي اخلوووودماي الصوووو يض

الصووو ي كيموووا برووووف  هلوووم ظووو وف موابيوووض لر،ووودت ال عايوووض امنا وووبض ل م ضوووس وف،ووواس مبووواهيف  ،وووو  
قوووود اهتم   سووووال  ،ووووو  ا   ووووان  وككوووون أن يوووواث  بوووود يا العووووام     قاووووا  الصوووو ض وحنوووواء 
 ا   ان وامباهيف امرع ،ض م،و  الانو بأثرياس إراحياس   الا الصده  

ويوجد اون اعكاف وا ر الناا  حأن ال عايض الص يض روا أن بوننم  وول ا رياجواي  -69
الناس وبوقعاهتمم  ا    ل  ا رياجواي األقنوال الصو ا   و   الوض األقنوالم ي وروجا  لو  

 وول الانووو   الرعبووري عوون آ امووه و ،ووه   أن يوورم الر وواو  معووه   ام ووامو الووا ختصووه   إعمووال
وروووا بننيوووول اوووولا امن وووووق منوووول أو  م ا ووووو الانولوووض حاوووو   بنا ووووا قوووود اي الانووووو ومصوووواحله 
الن وو س و ،وووه   احلمايوووض مووون الرجوووا ض الوووا ب ووو  حوووه  ف وووي أيووو   األقنوووال  وووناسم لووول هلووومم 

لرعبوووري عووون آ ام وووم  ومووون األمث وووض الوووا بوووربان ع وووس اووولا امعوووكاف حويووون م أيووو اض  ،وووو م ا
امرناميم العمو اربا ي اللي ب،ووق حوه مننموض الصو ض العاميوض   اولا اجملوالم  وا    لو  ارب ووه 
ال اميض إ  وضر واعرماه ا كابيجيض عاميض باحعوض مننموض الصو ض العاميوض ح وأن اخلودماي الصو يض 

ون حمو اا ا   انم وإعداه أاق  عاميض ب،ووق ع وس أ واس  ،وو  ا   وان ح يوض امركام ض والا يك
ب،وودت  عايووض يوو يض  اي جوووهة لألم وواي وامواليوود اربووده واألقنووال  وب ووم  ب وو  األاقوو  حروووفري 
ال عايض واخلرباي وبرا ا ا هماىل امنرنم مباهيف ومعوايري  ،وو  ا   وان و ،وو  الانوو لروجيوه  

ال عايوووض الصووو يض وبننيووولاا و يوووداا وب،ييم وووا  وباعووود ام وووا كض وام ووواءلض مووون كينيوووض حنووواء  نوووم 
  امكو اي ال مي يض هلله األاق  

 التسويق غير الضالئد لبدائل لبن الم -دال 
ب ووكو ال ضوواعض الابيعيووض إ وودى الو ووامو ال مي وويض ل  ووّد موون وفيوواي واعوورلل امواليوود  -70

م (23ة2016عواق  The Lancet  و  ا موث   و به س وض اربده وال ضر واألقنال هون اخلام ض
ككون أن ب وواام زيوواهة معوودمي ال ضوواعض الابيعيووض إ  موا ي،وو ض موون ام ووروياي العاميووض   إ ،ووا  

قنووو  وونوياس  وإضووافضس إ   لوو م موون مووأن زيوواهة معوودمي ال ضوواعض  820 000 يوواة أكثوو  موون 
 م أن ختّنووض حد جووض كبوورية بكوواليف عوولىل الابيعيووض احلصوو يضم    الووض األقنووال هون  وورض أموو 
  أم اض الانولض من قبيو أم اض ال مض وا   ال وال حو 

__________ 

 Tarek Meguid, “(Re)Humanising Health Care-Placing Dignity and Agency of the Patient at the (21ة

Center”, Nordic Journal of Human Rights, vol. 34, No. 1 (2016)  
  ن  ام جر أعله  (22ة
 Marketing of Breast-milk Substitutes: National Implementation of theمننمووض الصوو ض العاميووضم (23ة

International Code — Status report 2016  
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و غم اله امزايام اناا ع س يوعيد العوامل حنوو قن و  مون أيوو ثلثوض أقنوال هون  ورض  -71
أم   م ي ضعون  ضاعض قبيعيضم واو معدل مل ي جو   ناس   الع،دين اماضي   و  الب ودان 

مو  اس أقوو مون  ضوير  12 بنعض الدخوم يب غ عده األقنال اللين ي ضعون  ضواعض قبيعيوض مودة ام
وا وود موون أيووو َّ ووض  ضاوورم    وو  م ي ضوور  ضوواعض قبيعيووض  وووى قن وو  موون أيووو ثلثووض 

   (24ةأقنال    ن ما ح   رض أم   و نر    الب دان امنين ض وامرو اض الدخو
الا بعوكض زيواهة معودمي ال ضواعض الابيعيوض   ح ودان عديودة اوي  ومن احلواجز اهلامض -72

ام وكابيجيض ال   وض امعرمودة لر ووويل حودامو ال ود الابيعوي   يووث بب وغ امبيعواي العاميوض لبوودامو 
م يووا   70.6م يووا  هوم  موون هوم اي الوميوواي امر وودةم ويروقوور أن بصووو إ   44.8لوود األق 

  وم بزال ام كابيجياي ال   ض وغري ال  يمض الا باعرمود لر وويل (25ة2019هوم  م ول عاق 
حوودامو لوود األق وغووري  لوو  موون امنرجوواي ال لاميووض الووا برنوواف  موور ال وود الابيعووي ب،وووض ارب وووه 
ال اميض إ      معدمي ال ضاعض الابيعيض  وغالباس ما باث   ا  واي الر وويل ب و  بوأثرياس  و بياس 

األم ووواي و  قووود هتا ع وووس إ ضوووا  أقناهلوووا  ضووواعض قبيعيوووض مووودة ماث وووس  وباعووود امدو وووض   اخريوووا  
الدوليوووض لر وووويل حووودامو لووود األق وال،ووو ا اي الراليوووض ربمعيوووض الصووو ض العاميوووض أمووو اس ضووو و ياس لرننووويم 
ض الر ويل غري املمم لر   البدامو واحلد منه  وعلوة ع س  ل م بونمل امبواهيف الروجي يوض امرع ،و

حاألعمال الرجا يض و ،و  ا   ان ع س أ وه ينب وي ربميور ما  واي األعموال أن بعموو   ظوو 
ا وووكاق  ،وووو  ا   وووان  و   ووويا  ب وووويل حووودامو لووود األقم ب،ر وووي م ووواوليض ا وووكاق  ،وووو  
ا   ان حلل العنايض الواجبض   م اعاة  ،و  ا   ان لر ديد أي خا  حأن ياث  ب وويل حودامو 

بووأثرياس  وو بياس ع ووس  ،ووو  ا   ووانم  ووا    لوو   وول الانووو   الصوو ضم ومختووا  عيوور لوود األق 
  اخلاواي ال  و يض منر ب   امياق  والرينيف من ا 

ح وأن بننيول امدو ووض الدوليوض ع وس الصووعيد الووقة أن ق وض ق ي ووض  2016ويبو  ب، يو  عوواق  -73
غووري ال وو يم لبوودامو لوود األق وال، وواء موون الب وودان اعرموودي ب وو يعاي قويووض ل  وود موون الر ووويل 

ع يوووهم وأن عووودهاس ق ووويلس مووون الب ووودان اختووولي فعووولس بوووداحري قا و يوووض وأ  وووأي آليووواي فعالوووض ل  يووود 
  وا  نا  

وي ووري الر، يوو  إمووا ة مباموو ة إ  ا  موواهاي الر،نيووض والرويووياي الوووا هة في ووا حووأن ب،وووق  -74
 وووض مووون ال،اوووا  اخلوووا م مثوووو مووو كاي امنرجووواي الب ووودان حوضووور قواعووود بننيميوووض ل ج ووواي الناع

الصوويدم يض وموو كاي ال وو ر األ ا وويض وموو كاي بصوونير األج ووزة وموو كاي إ روواىل وب ووويل حوودامو 
لوود األقم ح يووض منوور  وودو  ا ر اكوواي ل  ،ووو  امرصوو ض حصوو ض الانووو وضوومان ام وواءلضم  ووا   

 ،و  الانو كلل  أن الب دان   ل  ام رصاف وارب ربم    الض وقو  ا ر اكاي  وأكدي ربنض
 مااال بض حأن بد ىل   قوا ين ا احمل يض امدوا ض الدوليض لر ويل حدامو لد األق وبننلاا  

__________ 

  ن  ام جر أعله  (24ة

  ن  ام جر أعله  (25ة
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م اعرموود عووده موون الب وودان بووداحري قا و يووض قويووضم أو عوودال الرووداحري ال،اممووضم 2011ومنوول  -75
يإل  اق وأ مينيا ع وس الرووايم م أهخ إل في2014م مث   2012باد ىل عير أ كاق امدو ض  و  

  بعديلي ع س لوام  ما الرننيميض ح يض  ،يل اممرثال الراق ل مدو ض 
م   بوإل ععيوض الصو ض العاميووض حا  مواهاي الوا وضوعر ا مننمووض 2016و  أيا /موايو  -76

ر الصووو ض العاميوووض والرويوووياي الووووا هة في وووا ح وووأن وضووور  ووود ل وووكويج غوووري املموووم ألغليوووض ال ضاووو
وي ا  األقنال الولين بوكاو  أعموا ام حو   ورض أمو   وثول   ونواي  وجواء   الرويوياي أن 
عيوور منرجوواي ال وود الووا با وووا  خصيصوواس لألقنووال حوو   وورض أموو   وثوول   وونواي اووي مكووم 

  الواقر حدامو ل د األق ورا بننيم ا ضمن  اا  امدو ض الدوليض 

 مرافق الصاة على الط ال أثر الهجضات التن تستهدف -هاء 
ب،وووووض اهلجموووواي الووووا ب وووور دف ام ر وووونياي واموووووظن  الابيوووو     ووووامي النووووزا   -77

إعمال  ل الانو   الصو ض ع وس م وروياي عديودة  ومون األمث وض الواضو ض ع وس  لو م بودمري 
أقبوووواء حوووول  وووودوهم    ي ووووان/  م ر وووونس ال،وووودس     ووووا الوووولي ير ،ووووس هعموووواس موووون مننمووووض

م وقروووو امووود ي  واألقنوووال وامووووظن  الابيووو م   ووون فوووي م وا ووود مووون آخووو  أقبووواء 2016 أح يوووو
األقنووال امرب،وو    امنا،ووض  و ووّد اهلجموواي الووا ب وور دف ام ر وونياي موون إمكا يووض احلصووول 
ع ووس ال عايووض الابيووض وككوون أن ب، ووي ع ووس ارب وووه امبلولووض   اموودى الاويووو موون أجووو احلوود موون 

   (26ةو    ي ض األق ومكاف ض ام ض وفياي األقنال
وبعوود اهلجموواي ع ووس ام ر وونياي واموووظن  الابيوو  أ وود ام ر اكوواي ارب وويمض ال وورض  -78

(م بوووأثري 2011ة1998حل،ووو  الانووو خوولل النووزا  ام وو    وقوود أحوو ز س وو  األموونم   قوو ا ه 
وق ا إ  األم  العواق  اهلجماي الا ب ر دف ام ر نياي ع س األقنال خلل النزا  ام   

أن ياد ىل   ب،ا ي ه عن األقنال والنزا  ام    أقو اف النوزا  ام و   الوا ب بكوا ا ر اكواي مون 
(م ح وووودة اهلجموووواي اموج ووووض ضوووود 2016ة2286ب وووو  النةووووض  وأهان س وووو  األموووونم   قوووو ا ه 

  موون الع،وواض  العووام     اجملووال الاوويب    ووامي النووزا  وقالووا حوضوور  ووّد  فوولي ام وواول
فاهلجمووواي الوووا با ووون ع وووس ام ر ووونياي بنر ووو  قواعووود  ا ووويض مووون قواعووود ال،وووا ون ا   ووواين 

  الدويم  ا    ل  قواعد ع فيضم وككن أن بعاهل ج امم   ض وج امم ضد ا   ا يض 
مووولي م ال،ووواممون ووون ع وووس العوووام     اجملوووال الصووو يم وخبايوووض با ول  جمووواي الوووا  -79

بوووأثري مبامووو  ع وووس وفيووواي األقنوووالم  لووو  أن الر صووو  م يوووزال ي وووكو أ ووود أف وووو الراعووويمم 
حل،ووووو   نوووووض األمووووم امر وووودة ال وووواميامالو ووووامو ل وووومان ح،وووواء األقنووووال  وكمووووا و ه   ب، يوووو  

 A/HRC/22/31ح ووووأن  وووول الانووووو   الرمروووور حووووأع س م ووووروى يوووو ي ككوووون ح وغووووه ة ا   ووووان
ل مووون الرب وووامج الكاموووو ل ر صووو  الووولي بنصووو  حوووه (م مووون احليووووي أن ي ووورنيد األقنووواCorr.1و

__________ 

  www.un.org/press/en/2016/sc12347.doc.htmا ن   (26ة
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مننموووض الصووو ض العاميوووض مووون أجوووو الوقايوووض مووون قامنوووض وا وووعض مووون أمووو اض األقنوووال وكووولل  مووون 
 األم اض الا ككن أن بن     وقإل م ل من  ياة الانو  

م مل ير وون خوولل أيوواق (27ةو  ووا حعثووض األمووم امر وودة لر،وودت ام وواعدة إ  أف ا  ووران -80
 2015ع س ام روى هون الووقة   أف ا  وران   كوا ون األول/هي ومرب   ص  الا  انمإلالر

قنولس  وخولل الع،ود اماضويم أيود ي   كوض قالبوان حيا واي عودة  89 873باعيم ما سموعه 
 13بدعم في ا ح  امج ال، اء ع س م و األقنال  فع س  بيو امثالم أيد ي   كض قالبان   

حيا وووواس عاموووواس أع نووووإل فيووووه هعم ووووا حلموووولي الراعوووويم ضوووود موووو و األقنووووال موووور  2013أيا /مووووايو 
كق في وا ال،ويم ا  ولميض  غوري أن  ا الر لي  ح  و ة أن ي،وه ب   احلملي موظنون أف ان وأن 

حعثوض األمووم امر ودة لر،وودت ام وواعدة إ  أف ا  وران ومننمووض الصوو ض العاميوض واليو ي وويف وث،ووإلم 
 اهثاس أث ي بأثرياس مبام اس    ولي الراعويمم وبعوزى حاأل واس  22موعه م ما س2015  عاق 

إ  عناي  مناا ض ل  كومضم  ن في م عناي  من   كض قالبان  وبرع ل األ ودا  امب وغ عن وا 
مووولي الراعووويم وب ووووي  م وخان ووم وهتديووودام وختووووين مم ف ووولس عووون بووودمري م ال،وووامم ح،رووو 

ث،وووإل اجمووواي ع وووس مووووظن  موووا كوا    ووولي الراعووويم ضووود مووو و وا م ووور زماي الراعووويم  و 
األقنوال   كوو مون حاك ووران و يجرييوا  و ول  امبواه ة العاميووض م رةصوال مو و األقنوال موون أن 
ا رم ا  اهلجماي ع س ال،امم  حالراعيم ضد م و األقنال ب،وض حد جض كبرية ارب وه امبلولض 

  من أجو كب  معدمي ا ر،ال العدوى 

 الخطوات الضقبلة -سابعاا  
 غووم أن وفوواة كووو مولوووه جديوود و ضووير وقنووو هون اخلام ووض ككوون أن بعووزى إ   ووبا  -81

قيبم فإن األ باض الكامنوض و اء وفواة األقنوال م ككون أن بن و  مون مننوو  قويب ف،وة  ف نواا 
عواموووو عديووودة بزيووود مووون خاووو  وفووواة األقنوووالم  وووا    لووو  الر موووي  والن،ووو  والرمييوووز وا عوووداق 

مي ال عايووض ع ووس الرث،يووف وامع فووض اللزمووض   سووال ال عايووض الصوو يض  ام وواواة وعوودق  صووول م،وود
وكووي األقنووال أي واس ح ووبا العجوز عوون احلنواز ع ووس  نوم يوو يض مرا وض و  امرنوواول ومي ووو ة 

 الرك نض وم،بولض و اي جوهةم وكلل  ح با العنف والنزا  وا عداق األمن  
لل معاربوووض األ وووباض اربل يوووض الوووا ولووون ككووون وضووور  ووود لوفيووواي األقنوووال إم مووون خووو -82

بن ي إ  ا عوداق ام واواة  ومون مث برج وس أمهيوض قوج ي،ووق ع وس أ واس  ،وو  ا   وان وال،يموض 
الووا ككوون أن ي ووين ا  وقوود  ووامهإل ا  موواهاي الر،نيووض م ووامهض كبوورية   وضوور مننووو   ،ووو  

واليوووود اربووووده وال ضوووور ام  ووووولا   ووووان   يووووميم مناق وووواي ارب وووواي امعنيووووض حالصوووو ض العامووووض 
واألقنووال هون اخلام ووض  غووري أن بننيوول قوووىل ب،وووق ع ووس أ وواس  ،ووو  ا   ووان يرا ووا ج ووداس 

__________ 

  2016حعثوض األمووم امر وودة لر،ودت ام وواعدة إ  أف ا  ووران "الرع وويم وال عايوض الصوو يض   خاوو "م  ي ووان/أح يو  (27ة
-http://unama.unmissions.org/un-chief-afghanistan-do-more-now-protect-civilians-unamaا نووووووووووووووووووو : 

releases-civilian-casualty-data-first    
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والرزاماس وا ع  وثاحر  وموا ه كافيض  و  الا ام ما م ب وكو إيول اي ال،ووا   وال يا واي 
يوووواي عم  موالووووربامج وب يووووري  وووو وا ارب وووواي الووووا بر مووووو واجبوووواي ويكوووو  أيوووو اض احل،ووووو 

 األجو   قوي ض
وقد حاودء احلووا  وأق ،وإل مبواه اي لبنواء ال،ود اي مور نر وف ارب واي يوا بض امصو  ض  -83

  سال الوقايض من وفياي األقنالم لكن اله ارب وه  راىل إ  مزيد من الدعم واموا ه  وينب ي 
الانووو   أن يروايووو اوولا العموووم حالرعوواون موور الوودول األع وواءم ع ووس أ وواس أن إعمووال  وول 

الصوو ض اووو م وواوليض م ووككض بر م  ووا الب وودان امر،دمووض والب وودان غووري امر،دمووض ع ووس  وود  ووواء  
وبر من اخلاواي ام،ب ض بوثيل امما  اي ال  يمض ح وأن الرابيول العم وي لا مواهاي الر،نيوض   

خلام وووضم وهة لألقنوووال هون ااربووو  فيعوووض ووون ال،ووووا   ووضووور ال يا ووواي العاموووض و  ب،ووودت  عايوووض 
موووون واضووووعي  حووودءاس ف ووولس عوووون ب،وووودت إ مووواهاي عم يووووض إ  نر ووووف ارب ووواي يووووا بض امصوووو  ضم 

ال يا وواي العامووض وويووومس إ  امما  وو    قاووا  الصوو ضم ح ووأن قيمووض  ،ووو  ا   ووان وأمهيووض 
بابي، وووا  و نووو اس إ  ال،يووووه ال وووديدة ع وووس مووووا ه امنوضووويض ال ووواميض حل،وووو  ا   وووان اميصصوووض 

 ل  ،و  الانوم م ككن  ،يل  ل  إم حدعم كامو من الدول األع اء   عما
  امامووووض موووون وفيوووواي األقنووووال هون اخلام ووووض ب وووومو أقنووووامس  40وحوووالنن  إ  أن حنووووو  -84

 ووديثي الووومهةم ينب ووي إيوولء امزيوود موون العنايووض حر وو  ام   ووض موون الانولووض  وككوون حلوووا  خوورباء 
 وويما ابناقيووض  ،ووو  الانوووم  ا بابيوول يووكوا  ،ووو  ا   ووانم ومح ووأن الكينيووض الووا ككوون اوو

ع س امواليد اربده أن ي ني ه جض عاليوض مون الوضوو  وي واام   الرعجيوو حإرواه إ اهة  يا ويض 
 2-3لب و  أاداف الرنميوض ام وردامض وبعميول ب و  ا  اهةم مور الككيوز حوجوه خوا  ع وس ال ايوض 

مولوووه  ووي  وككوون  1 000اة لكووو  الووض وفوو 12ألقووو إ  ح ووأن خنووض وفيوواي امواليوود ع ووس ا
 مراحعوووووض وا ووووورع اض أاوووووداف ي ووووو م  لووووو    عموووووو الن يووووول ام ووووور،و امعوووووة حام ووووواءلض و  أن

 وووأن الرنميوووض ام وووردامض  وككووون ام وووردامض   إقوووا  امنرووودى ال يا وووي ال فيووور ام وووروى ح الرنميوووض
أقبوووواء الروليوووود واألخصووووامي    ه ف يوووول مووون ي ووورند  وووووا  اخلوووورباء اوووولا إ  العموووو الوووولي حوووودأ أن

أعوله( كموا ككون أن ي وم آليواي  ،وو  ا   وان مون  62امواليد واألقنال ةا نو  الن،و ة  قا
قبيو ام،   اخلا  امعة حاحلل   الص ض وربنض  ،و  الانو وال جنوض امعنيوض م،وو  األمويا  

عو ض النروامج با حالعنف ضد األقنال  وككن أن   وي ا عاقض واممث ض اخلايض لألم  العاق امعنيض
الوووا يووورميض عن وووا  ووووا  اخلووورباء ع وووس س ووو   ،وووو  ا   وووان   إقوووا  عم يوووض مراحعوووض بننيووول 

 ا  ماهاي الر،نيض  
أاووووم خاوووووة حنووووو  ،يوووول م وووور،بو ربميوووور م يووووزال ي ووووكو ام وووورثما    ح،وووواء الانووووو و  -85

يووه  ورووا ع ووس الوودول واجملرموور الوودوي و ووام  األقنووال حصوو ف الننوو  عوون الب وود الوولي يولوودون ف
ارب وووواي يووووا بض امصوووو  ض أّم بوووودخ  أي ج وووود لوووودعم  وووول الانووووو   الب،وووواء  وينب ووووي ل وووودول 
األع اء أن ب،دق ب،ا ي  عن بننيل ا  ماهاي الر،نيض من خولل اوليواي الدوليوض ال،امموض حل،وو  

 حأاداف الرنميض ام ردامض   ا   انم وكلل     يا  إقا  ال يد وام اءلض امرع ل
    


