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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 وفيات ومراضة األمهات التي يمكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان -33/18 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
برر ن الويايرر  مررن ومرررا  وم اترر  األم ررا  لولويرر  مررن لولويررا  حقرروق اإلنسرران  يُقرر   إذ  

وق اإلنسران عايرر  و را يابلر  للة ومر  وم اب ر  جلمرع الدول، وإذ يؤكرد مرن جديرد لن  ررع حقر
 ومةشابك  ويعوز بعض ا بعضاً،

إىل ي اراترررل السرررابق  بشررر ن ومررررا  وم اترر  األم رررا  الررر   كرررن الويايررر  من رررا  وإذ يشررا 
 وحقوق اإلنسان،

إعالن ومن اج عمر  بر ر ، وب نرامم عمر  ايرؤد  الردوا للسركان  وإذ يؤكد من جديد 
ر  ووثرررامت مةامرررر ، وإذ يؤكرررد مرررن جديرررد ليضررراً اسةع اتررر مرررؤد ا مرررا يررر تبم  مرررا مرررن والةنمرررر ، و 

 ي ارا  جلن  وتع اي لة واسةنةاجاهتا ايةفت علر ا، 
برررراجل ويت الرررر  تبررررصحا منعمرررر  الاررررن  العايررررر  للويايرررر  مررررن ومرررررا  وم اترررر   وإذ ي حرررر  

، ويشرا إىل اللةروا  A68/16ي هرا وتق   2-69األم ا ، وحيرم علماً بق ار  عر  الان  العايرر  
 العايي باحلد من ومرا  األم ا  وتعمرم احلاول على مدما  الان  اإلجنابر ،

، 2015ليلول/سرررربةم   25ايررررؤر   70/1يرررر ار اجلمعررررر  العامرررر  ضررررع ت اعةبررررار  وإذ ي 
وا  اجل يئر  "، ويتعوترل إىل ااراذ ا  ر2030ايعنون "حتوير  عاينراخ م ر  الةنمرر  ايسرةدام  لعرا  

ايفضررر  إىل الةنررول الرر  تلررو  باررورة ملنرر  لالنةقررال بالعرراا سررو مسررار يوامررل السررةدام  والقرردرة 
علررى الاررمويت، واحلرر أ علررى لل بلررد ال كرر  لحررداً ورا  ، وبررصل اجل ررويت الالزمرر  للو ررول لوًل 

 من هم لشد الفاً عن ال ك ، إىل
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  العايرررر  اةرررديتة بشررر ن  رررن  ايررر لة وال فررر  باسررر اتر ر  األمررر  العرررا وإذ حيررررم علمررراً  
واي اهت، ويُق   بالدور احا  الصي  كن لن تؤيتيل ت احلد من ومرا  وم ات  األم را  الر   كرن 

 الوياي  من ا،

ب مهر  تعويو الةنسرت ب   ررع وكرال  األمرم ايةنردة ذا  الارل ، ومقراً لولير    ق   وإذ يُ  
 ا  وم ات  األم ا  ال   كن الوياي  من ا،ك  من ا، ت احلد من ومر

علررى لن احلررد مررن ومرررا  وم اترر  األم ررا  مررع احرر ا  الرردول الةررا  للةواماهتررا  وإذ يشررديت 
وتع داهتا ايةعلق  حبقوق اإلنسان سرة ل  بصل ج ويت على ن اق لهردا  م ر  الةنمرر  ايسرةدام  

 ،(1)  الدوا الثالث لةموي  الةنمر ، وم   عم  ليتيس لبابا الاايترة عن ايؤد2030 لعا 
مبررا  كررن لن يقدمرررل عمرر  جملررس حقرروق اإلنسررران، مبررا ت ذلرر   لرةررل ا ا ررر   قرر   وإذ يُ  

بالسررةع اا الرردوري الشررام ، مررن مسررامه  إهابررر  ت اجل ررويت الو نررر  واإليلرمررر  والعايررر  ايبصولرر  
 سراق ومرا  وم ات  األم ا  ال   كن الوياي  من ا، ت

لن الرردول األ رر ا  ت الع ررد الرردوا ا رراأ برراحلقوق اليةاررايتي   وإذ يؤكررد مررن جديررد 
ت ك  م يت ت الةمةع بر على والجةماعر  والثقامر  ملوم  باااذ م وا  من لج  اإلعمال الةا  حل

، مبرا ت ذلر  الارن  اجلنسرر  واإلجنابرر  بو رف ا جرو  مسةوى ممكن من الارن  البدنرر  والعقلرر 
 ول من هصا احلت، واللةوا  كصل  بكفال  ممارس  هصا احلت يتون دررو، ل ية 

ين رراج عمررر   برر ن الاررن  اجلنسررر  واإلجنابررر  واحلقررروق اإلجنابررر  تشررك ، ومقرراً  قرر   وإذ يُ  
، بر   وب نامم عم  ايؤد  الدوا للسكان والةنمر ، ومؤد اهتما السةع اتر  ووثامق ما ا ةامرر 

ت الةمةررع برر على مسررةوى ممكررن مررن الاررن   مرر يتإلعمررال الةرردرهي حلررت كرر  مررن ال ية ررول  اً جررو 
، وبررر ن ال عايررر  وا ررردما  الشرررامل  ت جمرررال الارررن  اجلنسرررر  واإلجنابرررر  تةضرررمن البدنرررر  والعقلرررر 

العنا ررر  اي اب ررر  واجلوه يررر ، لل وهررري الةررروام  وسررر ول  الو رررول والقررردرة علرررى حتمررر  الةكرررالرد 
، مرع تر ورة العمر  علرى ايسراواة ال يرر  وايوتروعر ة، على لساس عرد  الةمرررو و وايقبولر  واجلويت

 الةادي ألشكال الةمررو ايةعديتة وايةدامل ،
إعمال حقوق النسا  والفةرا  ايةساوي  حبقروق ال جرال والفةرران ت سرراق لن  وإذ يؤكد 

لالحةراجا  ا ا    ن  الان  والسالم  يقةضي توما مدما  وعالجا  وليتوي  خمةلف   بقاً 
 وال يتورة حراهتن، وهري احةراجرا  اةلرد امةالمراً بر نراً عرن احةراجرا  ال جر ، والقضرا  علرى 

 ،العوامت الجةماعر  واليةاايتي  ال  يد تويد من تعف ن
لن حقرروق اإلنسرران ا ا رر  برراي لة تشررم  حق ررا ت الررةنكم والبرر    وإذ يؤكررد مررن جديررد 

حب يرر  ومسررؤولر  ت ايسررام  ايةعلقرر  حبراهتررا اجلنسررر ، مبررا ت ذلرر   ررنة ا اجلنسررر  واإلجنابررر  برردون 
العاليرا  اجلنسرر    بر  اير لة وال جر  صاروأ مسر ل العاليرا  ايةسراوي إك ا  ودررو وعنرد، ولن 

__________ 
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ت ذلرررر  الحرررر ا  الكامرررر  لسرررالم  الشررررتب، تة لرررر  الحرررر ا  ايةبررررايتل والقبررررول واإلجنرررامب، مبررررا 
 ،وتقاسم ايسؤولر  مرما يةعلت بالسلوك اجلنسي وعوايبل

ب مهر  حتديد مؤش ا  و نر  مناسب ، ت إ ار لهدا  الةنمر  ايسرةدام ، للنرد  يُق وإذ  
وتع رررردا  الرررردول ذا  الاررررل  مررررن ومرررررا  وم اترررر  األم ررررا ، مررررع الحرررر ا  الةررررا  للةوامررررا  

 اإلنسان، حبقوق
احلاجررر  إىل ااررراذ تررردابا، مرررن يبرررر   رررع برانرررا  مارررن ف  وإجررر ا   وإذ يضرررع ت اعةبرررار  

يتراسا  اسةقارامر ، لضرمان عرد  الرد لحرد عرن ال كر ، ول سررما النسرا  الالمري يعران  مرن 
 ال ير  شامل  لل مرع، لشكال مةعديتة ومةدامل  من الةمررو، وكفال  لن تكون اإلحاا ا 

ألنل علرى الر  م مرن حتقررت افرضرا  هاملر  ت معرد ل  ومررا   وإذ يساور  بالغ القلت 
 303 000 ت  ررفو  النسررا  والفةرررا   ررا ومرررا  األمبلغرر   ،1990منررص عررا    ررا األم

 كررن الويايرر   وهرري حررال  كرران، ومقرراً لةقرردي ا  منعمرر  الاررن  العايررر ، 2015ومرراة ت عررا  
من النسا  والفةرا  يعان  إ ابا  م اة ولحرانراً لعدايتاً كباة لم ى من ا إىل حد بعرد، وألن 

 اً،يتامم ، تؤث  ت ثااً م ااً ت دةع ن حبقوي ن اإلنسانر  وب ماه ن عموم
لن من األسبامب احام  لرتفرا  معردل  ومررا  وم اتر  األم را  ت البلردان  وإذ يؤكد 

 إىل الةنمر  واحراك  األساسر  الكامر  ت منا ت معرن ، النامر  المةقار
األم ررا  برر  البلرردان، ويتامل ررا  بوجررويت تبرراين كبررا ت معرردل  ومرررا  وم اترر  وإذ يُقرر    

ليضررراً، وبررر  النسرررا  ذوا  الررردم  اي تفرررع والنسرررا  ذوا  الررردم  ايرررنتف ، وبررر  مرررن يعشرررن ت 
اينا ت ال يفر  ومن يعشن ت اينرا ت احلضر ي ، وإذ يشرا بقلرت إىل لن م ر  ومررا  األم را  لشرد 

مب اسرربمررن األمرر  والرروليتة ت  ررفو  اي اهقررا  يتون سررن ا امسرر  عشرر ، وإىل لن مضرراعفا  احل
اي اهقررا  ت البلرردان النامررر ، وإذ يُقرر   ليضرراً برر ن م رر  ومرررا  وم اترر  األم ررا    ارررلوم   مرسرررال

 اإلنسانر ،وحال  ال وارئ يويتايت حدة ت حال  النوا  ايسلح 
كرر  مرر يت ت الةمةررع برر على مسررةوى مررن اسررةم ار انة اكررا  حررت   يسرراور  بررالغ القلررتوإذ  
، مبرا ت ذلر  الارن  اجلنسرر  واإلجنابرر ، الر  ترؤث  تر ثااً سرلبراً الان  البدنر  والعقلرر  ممكن من

ت معردل  ومررا  وم اتر  األم را ، ومرن لن الةمةرع الةرا   رصا احلرت ل يروال هردماً بعررد اينرال 
 للعديد من النسا  والفةرا  ت  رع لسا  العاا،

لر   كرن لن ترؤيتي إىل ومررا  وم اتر  األم را ، لةعرديت العوامر  ا وإذ يع مب عرن لسرفل 
مبا ت ذل  المةقار إىل مدما  رعاي   نر  مالمم  وت ايةناول وإىل ايعلوما  والةثقرد وإىل 
إمكانرررر  احلارررول علرررى رعايررر  الةولررررد ت احلرررال  ال ارمررر ، والفقررر ، و ررررع لنررروا  سرررو  الةغصيررر ، 

 فررررال والرررروواج ايبكرررر  والقسرررر ي وتشررررويل األعضررررا  وايمارسررررا  الضررررارة، مبررررا ت ذلرررر  زواج األ
الةناسرررلر  لثنرررار، واحل مررران مرررن وسرررام  منرررع احلمررر ، واإلج ررراا  رررا ايررر مون، والةمرررررو ترررد 

 النسا ، وعد  ايساواة ب  اجلنس ، والقوال  النم ر  اجلنسانر ،
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الدوا ر  والةعاون هناك حاج  ملن  إىل زيايتة اإلرايتة واللةوا  السراسب ن  وايةناعاً منل 
وايسررراعدة الةقنرررر  علرررى  ررررع ايسرررةويا  لةتفرررر  ايعررردل العرررايي اي تفرررع بشرررك   رررا مقبرررول 

الرر   كررن الويايرر  من ررا، وبرر ن إيتمرراج حررم يررامم علررى حقرروق اإلنسرران  م اترر  األم ررا لومرررا  و 
 ،ا ايعدل كن لن يساهم مسامه  إهابر  ت حتقرت احد  ايش ك ايةمث  ت افر  هص

لةكنولوجررا ايالمرم لنقر  بض ورة زيايتة الةعاون  د  تعويرو القردرا  وتشر رع ال ق   وإذ يُ  
مررررن لجرررر  الويايرررر  مررررن ومرررررا  وم اترررر  األم ررررا  ت  بشرررر وف مةفررررت علر ررررا إىل البلرررردان النامررررر 

 البلدان، تل 
هرررو مرررن لهرررم الع ايرررر  الررر    رررا بررر ن عرررد  الويايررر  مرررن ومررررا  وم اتررر  األم يُسرررل موإذ  

تع ا دك  النسا  والفةرا  ت  رع منراحي احلرراة ودرةع ن الةرا  حبقروي ن اإلنسرانر  ويردرهتن 
 على حتقرت ذاهتن بالكام ، وتع ا الةنمر  ايسةدام  عموماً،

 رررع الرردول علررى لديررد الةوام ررا السراسرري بالقضررا  علررى ومرررا  وم اترر   حيررث -1 
وتعويرو ج ويتهرا  ، كن الوياي  من ا على ايسةويا  احمللي والرو   واإليلرمري والردواال   ا  األم
لةارردي ألوجررل الةفرراو  ايةعررديتة وايةداملرر  وإزالرر   رررع الع ايررر  الرر  تعرر ا الو ررول إىل م امررت ل

يت، الارررن  اجلنسرررر  واإلجنابرررر  ومررردماهتا وسرررلع ا وايعلومرررا  ايةعلقررر   رررا، والةثقررررد ت هرررصا الارررد
ترررمان الةنفررررص الكامررر  والفعرررال للةواماهترررا ت جمرررال حقررروق اإلنسررران والةواماهترررا الرررواريتة ت إعرررالن و 

عملرررا  الوثررامت ا ةامررر  لو  ،ومن رراج عمرر  بر رر ، وب نررامم عمرر  ايررؤد  الرردوا للسرركان والةنمررر 
جنابرررر  وحقرررروق ، مبرررا ت ذلرررر  اللةوامرررا  ايةاررررل  بالارررن  اجلنسررررر  واإلمررررا  اي تب ررر السرررةع اا 
ولهررردا  الةنمرررر  ايسرررةدام ، مرررع إيرررال  العةبرررار  2030م ررر  الةنمرررر  ايسرررةدام  لعرررا  اإلجنرررامب، و 

و ررا ذلرر  مررن  بةنسرر   ررن  األ  وتعويررو ايسرراواة برر  اجلنسرر  ودكرر  ايرر لة،   ايةعلقرر ل رردمل
الارن  اجلنسرر  ضمان حاول اجلمررع علرى مردما  الةولررد ومردما  رعاير  باألهدا  اي اب  ، 
اارب ايرواريت احمللرر  الالزمر  للرنعم تشم  ايساعدة والةعاون الدولر ، و وسام  واإلجنابر  اجلردة، ب

مرمررا يةعلررت برراحلت ت الةمةررع برر على مسررةوى ممكررن  الضرر وري دما  ا رروترروما ايعلومررا  و  ،الاررنر 
 بر  للنسا  والفةرا ؛من الان  البدنر  والعقلر ، مبا ت ذل  الان  اجلنسر  واإلجنا

إىل الرردول و اهررا مررن اجل ررا  الفاعلرر  ذا  الاررل  ال كرررو مررن جديررد  ي لرر  -2 
ت إ ررار شرر اكاهتا اإلةامررر  وت ترباهتررا ت جمررال   ررا علررى مبررايترا  الةارردي لومرررا  وم اترر  األم

م اتررر  تعويرررو الةعررراون الةقررر  علرررى الةاررردي لومررررا  و ، ب ررر ق من رررا الررردولر  الةعررراونايسررراعدة و 
األم رررا ، برررتج ا ا  تشرررم  نقررر  ا ررر ا  والةكنولوجررررا والبرانرررا  العلمرررر ، وتبرررايتل ايمارسرررا  

وإيتمرراج منعررور يررامم علررى حقرروق  ،الومررا  باللةوامررا  القاممرر السررلرم  مررع البلرردان النامررر ، مررع 
 ا ؛ د اي لة ت ومرا  وم ات  األماإلنسان ت تل  ايبايترا ، والةادي لة ثا الةمررو ت

اجل ررا  ايعنررر   رراحب  اياررلن ، مبررا ت ذلرر  يشرر ع  اهررا مررن الرردول و  حيررث -3 
ايؤسسرررا  الو نرررر  حلقررروق اإلنسررران واينعمرررا   رررا احلكومرررر ، علرررى ااررراذ إجررر ا ا  علرررى  ررررع 
ايسرررةويا ، باتبرررا  حرررم يرررامم علرررى حقررروق اإلنسررران، يعاجلررر  األسررربامب اي اب ررر  لومررررا  وم اتررر  
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 مثررر  المةقرررار إىل مررردما  رعايررر   رررنر  مالممررر  وسررر ل  اينرررال يسرررةفرد من رررا اجلمررررع  رررا ،األم
سررو  الةغصيرر  وايمارسررا   رررع لنرروا  والفقرر  و ، إىل ايعلومررا  والةثقررردالمةقررار و بةكلفرر  مرسررورة، 

، مبرررا ت ذلررر  زواج األ فرررال والررروواج ايبكرر  والقسررر ي وتشرررويل األعضرررا  الةناسرررلر  لثنرررار، الضررارة
وحيث  را  ،لوجل عد  ايساواة ب  اجلنس  و رع لشكال الةمررو والعند تد اير لةجنامب ايبك ، و واإل

على إيال  اهةما  ماأ يسر ل  القضرا  علرى  ررع لشركال العنرد ترد النسرا  والفةررا ، وصا ر  
 ، مع تمان مشارك  النسا  والفةرا  اةدي  والفعال  ت العملرا  ذا  الال ؛اي اهقا 
القررروان  والسراسرررا  لن علرررى ااررراذ م ررروا  للة كرررد مرررن  كرررصل الررردول  ثحيررر -4 

حت اي لة، على يرد  ايسراواة مرع ال جر ، ت ااراذ ير ارا  مسرةقل  بشر ن ايسرام  حت   وايمارسا  
وذلرررر  عررررن   يررررت إلغررررا  القرررروان  الةمررويرررر  و اربرررر  القوالرررر  النم ررررر  ايةعلقرررر  حبراهتررررا و ررررنة ا، 

 اجلنسانر  ال  تع ت ن للةمررو؛ والسلوكرا  
مةابع  بةق ي  مفوتر  األمم ايةندة السامر  حلقوق اإلنسان بش ن  حيرم علماً  -5 

ت برررررت اإلرشررررايتا  الةقنررررر  ايةعلقرررر  بةرررروم ي حررررم يررررامم علررررى لسرررراس حقرررروق اإلنسرررران ت تنفرررررص 
 ؛(2)األم ا  ال   كن الوياي  من ا م ات ومرا  و وال امم ال امر  إىل احلد من  السراسا 
جبمررررع اجل رررا  الفاعلررر  ذا  الارررل ، مبرررا مر رررا احلكومرررا  واينعمرررا   ي رررر  -6 

اإليلرمررر  ووكررال  األمررم ايةنرردة ذا  الاررل  وايؤسسررا  الو نررر  حلقرروق اإلنسرران ومنعمررا  
وم اترر  األم ررا  الرر  كرر  يف ت إ ررار وليةررل، لن تعرروز ج ويتهررا للنررد مررن ومرررا  اةةمررع ايررد ،  

اإلرشرررايتا  الةقنرررر ، حبسررر  اليةضرررا ، لررردى وترررع  كرررن الويايررر  من رررا، ب ررر ق تشرررم  ت بررررت 
ال    ا السراسا  وتنفرصها واسةع ات ا وتقررم ال امم ال امر  إىل احلد من ومرا  وم ات  األم

  ارا  ال  تؤث  مر ن؛، مع تمان مشارك  النسا  والفةرا  اةدي  ت  رع الق كن الوياي  من ا
ت  ب اجم را ذا  الارل ، كر يف  رنايتيق ا و جبمررع وكرال  األمرم ايةنردة و  ي ر  -7 

ج ويتهرا ال امرر  ا، لردعم للدول، بناً  على  لب ر  ن تةرح الةعاون وايساعدة الةقنرإ ار وليةل، ل
ويتهرررا ال امرررر  إىل إىل تنفررررص اللةوامرررا  ذا  الارررل  مرمرررا يةعلرررت بومررررا  وم اتررر  األم رررا ، وج 

 ت برت اإلرشايتا  الةقنر ؛
ت سررراق ومرررا  وم اترر   لرررا  ايسررا ل  مررا يوجررد مررن تقررررم بالرردول  ي ررر  -8 

العدالر ، األم ا ، مبا ت ذل  ر د لوجل عد  ايساواة، مع ترمان و رول النسرا  والفةررا  إىل 
واارراذ  ،  تلرر  ايلرررا  والعملرررا إيتراج ايسرا ل  ت الةرردمال  والسرر اتر را ، ور ررد ليتا  ومعالررو 

 ؛اإلج ا ا  الةانرنر  ال  تكف  م اعاهتا حلقوق اإلنسان
، اسررةتدام اةوعررر  باإلرشررايتا  الةقنررر  و علررى تعويررو الايفرروا السررامي  يشرر ع -9 

بغررر  الةع ررر  بتعمررال حقرروق حبسرر  اليةضررا ، مررن جانرر   رررع اجل ررا  الفاعلرر  ذا  الاررل  

__________ 

(2) A/HRC/33/24.  
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ةنمررر  ايسررةدام ، مررع م اعرراة الرر ابم ايمكررن لهرردا  المررن  1-3غايرر  رررت الالنسررا  والفةرررا  وحتق
 برن ا وب  لهدا  الةنمر  ايسةدام  األم ى؛

لن يعقررد، ت يتورتررل ال ابعرر  والثالثرر ، حلقرر  نقررا  بشرر ن ومرررا  وم اترر   يقرر ر -10 
ذلرر  ت سررراق األم را  بو ررف ا لولويرر  بالنسررب  جلمرررع الرردول ت جمرال حقرروق اإلنسرران، مبررا ت 

، وينبغري لن تكرون اينايشرا  مرس ر ة دامراً ل شرتاأ 2030م   الةنمر  ايسةدام  لعا  تنفرص 
 ذوي اإلعاي ؛ 

إىل ايفررروا السرررامي لن يُعرررد ، ت حررردويت ايرررواريت ايةاحررر ، وبالةشررراور مرررع  ي لررر  -11 
عرن ايمارسرا  الدول ووكال  األمم ايةندة وسام  اجل ا  ايعنر   احب  ايالن ، تق ي  مةابع  

حررررم يررررامم علررررى حقرررروق اإلنسرررران للقضررررا  علررررى ومرررررا  وم اترررر  ت برررررت السررررلرم  والةنررررديا  ت 
مررن جانرر   اإلرشررايتا  الةقنررر مبررا ت ذلرر  مررن مررالل اسررةتدا   ايرر  من ررا،األم ررا  الرر   كررن الوي

، مبررا مر ررا  ررندوق األمررم ايةنرردة للسرركان وب نررامم الرردول و اهررا مررن اجل ررا  الفاعلرر  ذا  الاررل 
إىل جملررس األمررم ايةنرردة اإلةررامي وهرئرر  األمررم ايةنرردة للمرر لة ومنعمرر  الاررن  العايررر ، ولن يقد مررل 

 ؛والثالث  ةاسع  يتورتل الحقوق اإلنسان ت
 إبقا  هص  ايس ل  يرد نع  . يق ر -12 

 40اجللس  
 2016ليلول/سبةم   30

 [.يتون تاوي من مد ]اعةُ 
    


