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 الدورة التاسعة والستون
 *)ب( من القائمة األولية* 31البند 

التنفيــــمل واملتااعــــة املتملــــاملن واملنســــقان لنتــــائ   
املــراتاا التئيســية ومــراتاا القمــة الــ   عقــد ا 

واالجتمـاي   األمم املتحدة يف امليدانني االقتصـاي   
وامليايين املتصلة هبما: متااعـة اتنـام  يمـمل املـرات     

    الدويل للسملان والتنمية
ــة         ــدويل للســملان والتنمي ــرات ال ــام  يمــمل امل ــة اتن إطــار إجــتاماا متااع

 4132يام  اعد
 

  قتيت األمني العام  
  

 موجز 
الــمل  طلبــه ايــي اجلمعيــة   56/412يــد  ــملا التقتيــت يمــل اقــتار اجلمعيــة العامــة  أُ 

ــا    ــة الســملان         يف ــا إيم ــتاجة و عاي ــة امل ــة التنمي ــدة وايي إطــار التصــد  للتحــدياا اجلدي
والتنمية يف العملياا ال   نفمل يلى الصـعيد العـامل  يف لـال التنميـة  إجـتام اسـتعتا  يملـ         

ام  يممل املرات الدويل للسملان والتنميـة  يلـى أسـاف أااـمل البيانـاا والتحلـيلا       لتنفيمل اتن
حلالــة الســملان والتنميــة  مــ  متايــاة اــتورة ايتمــاي وــ  منــتتم وــاممل ومتملامــمل يف  نــاول    

 .قاايا السملان والتنمية
 
 

 .4132اوز/يوليي  42أييد إصدار ا ألسباب انية يف  * 
 ** A/69/50. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=65/234


 A/69/62 

 

2/394 14-00069 

 

 وااقـا   3992وقد مثمل اتنام  يممل املرات الدويل للسـملان والتنميـة املعتمـد يف يـام      
حملومة أمجعه يلـى أن ففالـة حقـوإل اانسـان وفتامـة الفـتي         379حوظا يف اآلرام اني مل

مبا يف ذلك احلقوإل املتساوية للنسام والفتياا وإمملانية حصول اجلمي  يلـى  ـدماا الصـحة    
اجلنســية وااباايــة واــتعقم اــاحلقوإل اجلنســية وااباايــة  وــتق مســبن الزم لتحقيــن التنميــة   

. 4136يديا من األ داف وااجـتاماا للتعييـمل هبـملل التنميـة  لـول يـام       املستدامة  وحدي 
ــة فــبجة  مبــا يف ذلــك        ــ   ققــه يلــى مــد  العلــتين يامــا التالي وقــد فانــه اابــازاا ال
اململاسب احملتزة يف لـاالا املسـاواة اـني املـتأة والتجـمل  والصـحة السـملانية والعمـت املتوقـ            

حقوإل اانسـان  مـ   ـتو  مـا يقـدر انحـو اليـون وـ            واملستو  التعليم   ونتم محاية
من يائـتة الفقـت املـدق . واسـتمت  تاجـ  امل ـاوف مـن النمـو السـملاو  و ـ   ـاوف فانـه             

  واقتتن  عايا القدراا البلتية و وسي  ن اإل الفـت،  لصـا    3992 تتاج  االفعمل يف يام 
سـتمت يف معـدل النمـو السـملاو الـمل       املتأة  اصة  ما أي  إىل التنميـة االقتصـايية  اتتاجـ  م   

يف املائـة   3536ليصـمل إىل   3996إىل  3991يف املائة سنويا يف الفتتة من  3564اخنفض من 
ــن   ــتة م ــوم  تســم املســاراا ا  4136إىل  4131يف الفت ــ     . والي ــدر أف ــة اق ــة الوطني لدمياتااي

ــن ــام    م ــة ااحلــال يف ي ــوم مقارن ــة يف  3992التن ــدان الاني ــت  واجــي البل ــا ويســيا     حي أوروا
ــا واعــض الــدان يســيا      واألمــتيملتني ملــمللة ســتية وــيو ة الســملان  يف حــني  ســتعد أاتيقي

الـدا  ال سـيما    29الستيعاب أف  يدي من اللباب يلقدل العـا  حـا اآلن  وال  ـاال أاقـت     
 .يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل     واجي حاالا الواياا املبملتة وار فام معدل اخلصواة

ــا  ــو أن إبازا  وا  ــاية   لتحــد  امللــتتع األيتــم املامــمل أمامن ــا  الــ   ــدل يليقــا الاي  ن
    ــاياي  فاو ــا املســبوقة يف االســتقلع البلــت  ويف اســت تا  املــواري مــن اــاطن األر  غــج
ــن ــا ومســتقبلنا         م ــت  لل  ــت اييتن ــ  ويع ــة اللــاملة لليمي ــدي التنمي ــا يق ــا  ه ــت  وزيعق حي

 .امللتتع
الـدة  وااـن اآلرام الـمل  ل التوصـمل إليـي  ـلل        4132املقدمة يف يام  و ريد األيلة 

ــوإل اانســان ومحايتــقا و عايا ــا          ــة ومريا ــا أن احتــتام حق ــرات الــدويل للســملان والتنمي امل
وإيماهلا وتوق مسبقة الزمة لتعايا فتامة النسام والفتيـاا املتا قـاا وراـا قن ولتمملينـقن     

أن الصـحة واحلقـوإل اجلنسـية وااباايـة واقـم اآلمـار املتت بـة        من هارسة حقـوققن ااباايـة  و  
ــوإل        ــة حق ــة املســتدامة. و فاــ  محاي ــن التنمي ــة الســملانية  لــململ رفــائا لتحقي ــى الدينامي يل
ــم          ــن هل ــت، العمــمل اللئ ــواج ا ــا يــايل اجلــوية  و  اللــباب  واالســتثمار يف إفســاهبم  عليم

ــقم   ــة لملســب العــي   واملين مــن احلصــول يلــى  ــدماا الصــحة    و اويــد م مبقــاراا اعال
 عايـــــا قـــــدرمم يلـــــى الصـــــموي  اجلنســـــية وااباايـــــة والتثقيـــــ  اجلنســـــ  اللـــــاممل  إىل

 .الصعوااا وميية التتوف ال  ميملن هلم أن حيققوا يف ظلقا إمملانامم الملاملة وجي يف
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ــار         ــملا ااط ــبني يف   ــتدامة  امل ــب مســار االس ــار    ويت ل ــاية االاتمل ــاية وزي ســني القي
أجــمل  لبيــة االحتياجــاا احلااــة التاليــة: التوســ  يف إيمــال حقــوإل اانســان ومحايــة مجيــ     مــن

األو ا، من التمييا والعن  حا  تـوات لليميـ  اتصـة املسـا ة يف التنميـة واالسـتفاية منـقا         
واالستثمار يف قـدراا وإاـدام اللـباب يف العـا  لاـمان  قيـن النمـو واالاتملـار يف املسـتقبمل           

يا النتم الصـحية حـا يتـال لليميـ  احلصـول يلـى  ـدماا الصـحة اجلنسـية وااباايـة            و عا
 يت يتسىن أن  اي ت النسام وينمو األطفال مجيعـا يف اييـة موا يـة  وانـام مـدن مسـتدامة  ثـت         
احلياة يف املناطن احلاتية واملناطن التيفية يلى حد سوام  و ويـمل االقتصـاي العـامل  إىل اقتصـاي     

 .ظ يلى مستقبمل الملوفب ويامن مستقبل ملتتفا  صان ايي فتامة مجي  الناف وراا قمحياا
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 4132إطار جديد للسملان والتنمية ملا اعد يام  مقدمة: -أوال  
التنميــة  ــ   وســي  اــت، اانســان وحتيتــي  وذلــك  عتيــ  متأصــمل يف التــاام مجيــ      - 3

الدول األياام يف األمم املتحدة  قوإل اانسان العاملية وفتامـة مجيـ  األوـ ا،. و ـ  اثـمل      
واملواطنني إىل اـمان  ـتر مجيـ  األوـ ا، مـن العـوز واخلـوف            لعا ملتتفا للحملوماا

من الفت، والتت يباا االجتمايية لتنمية قدرامم الفتيدة وامللارفة اصورة فاملـة   واستفايمم
 .(3)يف اجملتم  والتمت  االتاا ية

  وااقـا ملحوظـا يف اآلرام   (4)وقد يمل، اتنام  يممل املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة     - 4
اـني  تلــ  البلـدان يلــى أن زيــاية املسـاواة االجتماييــة واالقتصــايية والسياسـية  مبــا يف ذلــك     

ــة    يعــاز حقــوإل اانســان للنســام   (1)واــ   عتيــ  وــاممل للصــحة واحلقــوإل اجلنســية واابااي
النمـو   تقيـن  والفتياا  فانه وال  اال    أسـاف راـال األاـتاي  واخنفـا  النمـو السـملاو  و      

  تي  والتنمية املستدامة.االقتصاي  امل
ــة العامــة إجــتامل      - 1 ــة املقدمــة يف االســتعتا  العملــ   الــمل  طلبــه اجلمعي و ريــد األيل
 3991 يـام     أييدا وديدا صحة مـري  ذلـك التوااـن. افـ  الفتـتة مـن      56/412قتار ا  يف

البلـدان الناميـة مبقـدار        تاج  يدي األو ا، الملين يعيلون يف اقت مدق  يف4131إىل يام 
يف املائـة يف يـام    44إىل  3991يف املائة يف يـام   27النص  فنسبة من لموم السملان )من 

وحصـله املـتأة    .(2)مليـون وـ     711(  و و ما يعـ  اخنفـا  ذلـك العـدي انحـو      4131
  واخنفاـه وايـاا األمومـة انسـبة     (6)االاتدائ  يف غالبية البلـدان  يلى املساواة يف لال التعليم

__________ 

 (3) A. Sen, Development as Freedom (New York, Knopf, 1999). 
)منلــوراا األمــم املتحــدة   3991أيلول/سررممة   31-5ويل للسررن و والمية،ررةق القرر  ر ق تقريررر امتررالر الرر  (4) 

 .  املتان3(  الفصمل األول  القتار A.95.XIII.18رقم املبي  

حالة  تمثمل يف املعااـاة التامـة مـن األمـتا      ”من اتنام  العممل الصحة اابااية اايتبار ا  4-7ف الفقتة  عتل (1) 
ــة  ــة والعقلي ــ  املســائمل ذاا الصــلة       البدني ــدام األمــتا  أو العا ــاا  يف مجي ــي، يف لــتي انع ــة ول واالجتمايي

ااجلقــاز التناســل  ووظائفــي ويمليا ــي. ومــن ة  عــ  الصــحة ااباايــة اــمنا قــدرة األاــتاي يلــى التمتــ   يــاة  
التعتي  اللـاممل  يستتود  نفيمل اتنـام  العمـمل اـ   ”يلى أن  2-7. و ن  الفقتة “...جنسية إجيااية ومأمونة 

ــمل  يتاــمن الصــحة اجلنســية     ــة  ال ــتة    “للصــحة اابااي ــتة والفق ــملل الفق ــتنايا إىل   ــ   ــن    1-7. واس ال
ل يف القـــوانني الوطنيـــة احلقـــوإل ااباايـــة  لـــممل اعـــض حقـــوإل اانســـان املعتـــتف هبـــا اعـــ   ...” أن يلـــى

   ســتمد  عــاري  “اتوااــن اآلرام الدوليــة حلقــوإل اانســان وغج ــا مــن الومــائن األ ــت  املعتمــدة   والومــائن
 .الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية من احلقوإل املنصو، يليقا يف  عتي  الصحة اابااية

 .(E.13.I.9)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي   3131 األ  اف اإلمن ئ،ة لأللف،ة لع م تقرير (2) 

)اــاري،   األطلررا العرر متم للةسرر وا  سرريف اليسرريف   المعلرر، منتمــة األمــم املتحــدة للتتايــة والعلــم والثقااــة   (6) 
)نيويــورع   الررزوايف   سرر  جرر  ممنررر و ج رر ف لوايف األطفرر ل(  وصــندوإل األمــم املتحــدة للســملان  4134
ــة  وــعبة الســملان )   4134 (  السياســاا 4133(  واألمــم املتحــدة  إيارة اللــرون االقتصــايية واالجتمايي

 .4133ا   املتعلقة ااخلصواة يف الع

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=65/234
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إال أن  .(7)يف املائـة  41  واخنفـض معـدل اخلصـواة يلـى الصـعيد العـامل  انسـبة        (5)يف املائة 27
االستعتا  يـبني اواـول أياـا  أن التقـدم احملـتز ا سـم االتفـاوا والتيـاق  وأنـي قـد ظقـتا            

  دياا وحقائن وات، جديدة.
 

 التفاوا يف التقدم احملتز  
 لج البحومب إىل وجوي ار باق فبج اني  علـيم البنـاا و سـن صـحة األسـت وزيـاية        - 2

ــا   احمللــ  اامجــايل   ــة     (2)معــدالا منــو الن وقــد فــان ي ــول املــتأة ق ــام الصــناياا التحويلي
ــو     ــية للنمـ ــوة يااعـــة أساسـ ــيا  اـــمن يوامـــمل أ ـــت   قـ للصـــايراا يف وـــتإل وجنـــوب يسـ

ــة مــن الاــتب إىل اللــتإل    االقتصــ ــتوة العاملي ــا الث . (9)اي   وســا م يف حــدومب  ــول يف  تفي
ــة         ــاا يف بــال يســيا وأمتيملــا الل يني ــيم البن ــ   ققــه يف مســتو   عل و ســقم اململاســب ال

 .(31)االقتصاي القائم يلى املعتاة يف
وال يــاال  (33)ايــد أن ااميــان افملــتة املســاواة اــني اجلنســني  وااللتــاام هبــا  لــي، يامــا  - 6

. ويـلوة  (34)التمييا والعن  القائمـان يلـى نـوم اجلـن، ياـتني يعـاو منـقما معتـم اجملتمعـاا         
يلى التمييا المل   تعت  لي النسام والفتياا   تمل  ناع حـاالا مـن يـدم املسـاواة يواجققـا      
ــة        ــة واامنيـ ــاا العتقيـ ــلية  واألقليـ ــعوب األصـ ــون إىل اللـ ــة  واملنتمـ ــ ا، ذوو ااياقـ األوـ

األوــ ا، ذوو امليـــول اجلنســـية واهلويـــاا اجلنســانية املتنويـــة  وغج ـــم مـــن األوـــ ا،.   و
__________ 

 (5) World Health Organization (WHO) and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010—WHO, 

UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates (World Health Organization, Geneva, 2012). 

 3131و  3991قررر ل للسررريميف تقررر يرال اليينحســـب االخنفـــا  يف معـــدل اخلصـــواة اامجـــايل ااســـت دام  (7) 
 (.ST/ESA/SER.A/336) 3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  م 

 (2) United Nations Millennium Project, Task Force on Education and Gender Equality,. (2005). Taking 

action: Achieving Gender Equality and Empowering Women, (London, Earthscan, 2005). 

 (9) United States of America. Office of the Director of National Intelligence,(2008). Global Trends 2025: A 

Transformed World. NIC 2008-003. US Government Printing Office: (Washington, D.C., Government 

Printing Office, 2008). 

 .  نفسياملتج (31) 

ايانـاا  (. A.10.XVII.11 )منلوراا األمـم املتحـدة  رقـم املبيـ      و اجت   ل وجحص فال3131امترأ    الع مل  (33) 
 .(www.worldvaluessurvey.orgحمللة من الدراسة االستقصائية للقيم العاملية )

 (34) C. Garcia-Moreno and others, WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence 

against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses (Geneva, 

World Health Organization, 2005); C. Garcia-Moreno and others, Global and Regional Estimates of 

Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner 

Sexual Violence (Geneva, World Health Organization, 2013). 
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حني فانه إحد  التسائمل األساسية للمرات الدويل للسـملان والتنميـة إيمـال حـن مجيـ        ويف
األوــ ا، يف التنميــة  اــمن اســتمتار التفــاوا  يا ــمل البلــدان وايمــا اينــقا  ألقــى اتللــي          

. و ققه مملاسب  امة يف لـايل الصـحة   (31)يلى الصعيد العامل  صعوي ال بقة الوس ى يلى
 وطول العمت إال أوا ليسه موزية االتساو  اني الناف وال    متاحة للملثجين.

ورغم أن التقدم احملتز يف لال صحة األم وال فمل و نتـيم األسـتة يف العقـدين املااـيني      - 5
ــه    ــد  وايــ ــبجا اقــ ــان فــ ــبا   211فــ ــوم ألســ ــمل يــ ــتأة فــ ــوالية  امــ ــمل أو الــ ــن ااحلمــ ب  تعلــ

 مليـــــني وـــــااة  تـــــتاول أيمـــــار ن    257و اـــــ  مـــــا يقـــــدر اــــــ     (32)4131 يـــــام يف
. وأي  (36)4112سنة يف البلدان النامية لعمليـاا إجقـا  غـج مأمونـة يف يـام       42و  36اني 

مليـني حالـة واـاة اسـبب اـجوف       555ظقور العقاقج املااية للفجوساا العملوسة إىل  فـاي   
ــك   نقــ  ا ــا يف ذل ــدز  مب ــد مل    656ملنايــة البلــتية وااي ــدان املن فاــة ال ــة يف البل ــني حال ملي

والبلدان املتوس ة الد مل  ولملن يف يدي فـبج جـدا مـن البلـدان  تـمل معـدالا ااصـااة  تاايـد         
 “حلـول سـحتية  ”. واوجـي يـام  ال ميملـن  وقـ   قيـن مملاسـب مـن أ         (35)أو    عد  تتاجـ  

الـنتم الصـحية    يف ن اقاا ايقة للااية  يون إي ال  سيناا مقمـة يلـى    وات ا التقنياا  إال
 .والتصد  للفقت اهليملل  والنتقافاا حقوإل اانسان (37)يف البلدان الفقجة

ــة يف        - 7 ــام مســجما اامنائي ـــ  وقمعــه أمن ــدان ال ــن البل ــد م ســوم  “وــتاع”ووــقد العدي
نق  اللـتفام التيـاريني أو العايـاا  والـ       احلوفمة أو إ دار الثتوة من املواري ال بيعية أو

الــدا ويعـي  ايقــا مــا يقــدر ابليـون وــ     قيــن مملاســب    51و  61يتـتاول يــدي ا اــني  
توقــ  أن يصــبق اعاــقا أفثــت اقــتا    وين3992حمــدوية احســب يف الصــحة والتاــال منــمل يــام  

__________ 

 (31) H. Kharas, “The emerging middle class in developing countries”, OECD Development Centre Working 

Paper No. 285 (Paris, OECD Publishing, 2010); F. H.G. Ferreira and others, Economic Mobility and the 

Rise of the Latin American Middle Class (Washington, D.C., World Bank, 2013). 

ــتون    (32)  ــة وي ـــ ــحة العامليـــ ــة الصـــ ــية   اجت  ررررر ل   وا،ررررر ل األمومرررررة منتمـــ ــت احلاوـــ ــندوإل  5)انتـــ ــلل( صـــ  أيـــ
ــملان    ــدة للســ ــم املتحــ ــوال”األمــ ــوا  الــ ــاة أو مــ ــألة حيــ ــون مســ ــ  أال  ملــ ــندوإل “ية ينباــ ــائ  صــ ــحيفة وقــ    صــ

ــم      ــانون األول/ييســـ ــملان )فـــ ــدة للســـ ــم املتحـــ ــايل:    4134األمـــ ــتوو التـــ ــوان االملتـــ ــى العنـــ ــة يلـــ (  املتاحـــ
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-LifeandDeath.pdf. 

 (36) I. H. Shah Iand E., Ahman, E, “Unsafe abortion differentials in 2008 by age and developing country region: 

Hhigh burden among young women”,: Reproductive Health Matters, vol. 20, No. 39 (2012), pp. 169-172. 

ــ  امل      (35)  ــ  افــجوف نق ــم املتحــدة امللــتتع املع ــام  األم تقريررر ال نرر م  عرر  الوسرر ف    نايــة البلــتية/اايدز   اتن
 .(4131)جني    3131الصع،  الع متم لع م  على

جطرر ع عةرر   -مسررةلة  رر  الة،رريو تعزيررز الرريل  الصررح،ة لمحسرريف اليمرر ئ  الصررح،ة   منتمــة الصــحة العامليــة   (37) 
 .(4117)جني   ميلةة الصحة الع مت،ة 
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لبلـدان  وفـمللك   . و ـملل ا (32)الوقه المل  يتوق  ايي اقية سملان العا   سن سـبمل ييلـقم   يف
 3992   ــ  الــ    حيــتاز ايقــا منــمل يــام  (39)الفيــاا الســملانية الفقــجة يا ــمل البلــدان الانيــة 

 قدم طفي  يف واـ  املـتأة ووايـاا األمومـة وزوا  األطفـال ويف فـثج مـن اللـواغمل          سو 
املتوقعـة  األ ت  ال   ناوهلا املرات الدويل للسـملان والتنميـة  و ـ  الـ  ال  ـاال ايقـا األيمـار        

. و ملون األ  ار ال  مدي اقام املتأة يلـى قيـد احليـاة وـديدة     (41)ةمن فاة اصورة غج مقبول
للاايــة يف ظــتوف الفقــت اهليمللــ  نتييــة النعــدام إمملانيــة حصــوهلا يلــى اخلــدماا الصــحية       

لاـملام  سيما  دماا الصحة اجلنسية واابااية  واأليبام اجلسـدية البالاـة املتمثلـة يف إنتـا  ا     ال
 واامداي ااملام والعممل غج املداوم األجت ال   ق  يلى النسام الفقجاا أفثت من غج ن.

 
 التحدياا واحلقائن والفت، اجلديدة  

أي  االخنفــا  احلــاي يف معــدل اخلصــواة العــامل  منــمل املــرات الــدويل للســملان والتنميــة    - 2
جائيــا للقصــور الــدمياتايف جتــاوز      اخنفــا  يف معــدل النمــو الســملاو  ومــ  ذلــك انتــتا       إىل
  و لج إسقاطاا األمم املتحدة 4133اليني نسمة يف أوا ت يام  7 سملان العا  حد الـ يدي

 .(43)4111اليني نسمة  لول يام  252للمتاج املتوسط إىل أن يدي سملان العا  سيبلا 
تلـ  املنـاطن والبلـدان.    و تسم االجتا اا السملانية اليوم اقدر فبج من التنوم اـني    - 9

 نسـب  امعتم البلدان املتقدمة النمو ويدة الدان نامية  لقد وي و ة سملاوا  مـ   تاجـ  يف  
اللباب والملبار يف سن العممل. وحا يف البلدان الفقجة  سـيري  اخنفـا  معـدالا اخلصـواة     

أورواــا  يف وايــة امل ــاف إىل وــي و ة الســملان  وســيملون ار فــام نســبة املســنني الوااــق يف 
 .(44)4161والبلدان املتقدمة النمو يف يسيا اليوم اة يف أاام فثجة من العا   لول يام 

ــت    - 31 ــة أفثـــ ــة املت فعـــــة  البالاـــ ــواة اامجاليـــ ــت معـــــدالا اخلصـــ ويف املقااـــــمل   نحصـــ
الـدا اقـجا  معتمقـا يف أاتيقيـا وجنـوب       29أطفال لململ امتأة  يف الوقه احلـايل يف   156 من

يف املائـة مـن سـملان العـا . وال  ـاال  ـملل البلـدان وغج ـا          31و ما يلململ أقمل من يسيا  و 
__________ 

 (32) P. Collier, P., (2007) The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done 

About It (New York, City: Oxford University Press, 2007). 
 (39) Paul Collier, op. cit.; State of World Population 2002: People, Poverty and Possibilities (United Nations 

publication, Sales No. E.02.III.H.1). 
أيـلل(    6)انتـت احلاوـية    الزوايف   س  جر  ممنرر و ج ر ف لوايف األطفر ل    صندوإل األمم املتحدة للسملان.  (41) 

 .أيلل( 5)انتت احلاوية جت   ل   وا، ل األمومة االمنتمة الصحة العاملية وي تون  

 .أيلل( 7احلاوية  )انتت 3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (43) 
 .املتج  نفسي (44) 
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من البلدان النامية  تسم ااياية نسـب اللـباب واألوـ ا، يف سـن العمـمل  و ـو واـ  ميملـن         
يسفت  يف التتوف املناسبة )مبا يف ذلك وقوم  تاج  يف معـدالا اخلصـواة( يـن مملسـب      أن

ــي يف الو  ــمل يف اــتورة    يمياــتايف مرقــه  ولملن قــه نفســي يفــت  يلــى احلملومــاا  ــديا يتمث
 .(41) ملفمل إ احة ات، التعليم والعممل مبستوياا فااية أن
ويتيق  تاجـ  معـدالا اخلصـواة اتصـة للبلـدان املن فاـة الـد مل واملتوسـ ة الـد مل           - 33

لتحقين منو اقتصاي  ستي  الململ غج مألوف نتتا ألن نسبة السـملان يف سـن العمـمل مت فعـة     
ورة غــج مســبوقة  قياســا إىل يــدي األطفــال والعــاملني األفــ  ســنا. االلــباب اممملــاوم      اصــ
ــة.        أُ إذا ــو االقتصــاي  والتنمي ــاية النم ــمل  أن يســايدوا يف زي ــيم والعم ــت، التعل ــم ا  يحــه هل

وســوف  لــقد من قــة أاتيقيــا جنــوب الصــحتام الملــ   زيــاية ســتيعة جــدا يف العقــد القــايم  
 .(42)سنة 69و  46تتاول أيمار م اني يدي السملان الملين   يف
وقد أيا إمملانية حصول اللباب يلى  وا   حممولة واسـت دامقم لإلنتتنـه اليـوم     - 34

إىل زيــاية   لعــامم إىل حيــاة   يملــن اوســعقم  صــور ا ســااقا ويــتف العديــد منــقم افاــمل   
ويت لب اسـتثمار  . (46)حقوإل اانسان الواجبة هلم وأوجي يدم املساواة ال  يتعتاون هلا ذلك

 لك الت لعاا اخ استثماراا فـبجة يف لـايل التعلـيم والصـحة ااباايـة  مبـا ميملـن اللـباب         
من  ـأ ج إبـاب األطفـال وافتسـاب التـدريب الـلزم لملـ  يعيلـوا حيـاة طويلـة ومنتيـة يف            

خ  إطار اقتصاي جديد. ونتتا ألوم سـيملونون أياـا يف وايـة امل ـاف جـاما مـن اجملتمـ  اللـائ        
ــايية     ــارفة االجتماييـــة واالقتصـ ــاة واـــت، للملـ ــتعلم مـــد  احليـ اســـيحتاجون إىل اـــت، للـ
والسياسية طيلة حيـامم. وسـيحتاجون أياـا  إىل املقـاراا اللزمـة ليملونـوا حتاسـا للملوفـب         

 وللمورومب البيي  املتتوع هلم.
ــتغم أن العـــ     - 31 ــامل . اـ ــعيد العـ ــى الصـ ــيب يلـ ــلم النسـ ــن السـ ــن مـ ــي  يف زمـ ــا نعـ ا  إننـ
  اف  العقـدين التـاليني   (45)اخنفااا وديدا يف احلتوب اني الدول منمل واية احلتب البارية وقد

  أصبق التمييا التاسخ يلى أساف القيم الدينيـة والسياسـية جليـا أفثـت اـأفثت      3992اعد يام 

__________ 

 .(ESA/P/WP.228) امتالمح الرئ،س،ة وال اول األول،ة - 3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (41) 

 .أيلل( 7)انتت احلاوية  3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (42) 

 (46) N. Halewood N and C. Kenny, C. (2008). “Young Ppeople and ICTs in Ddeveloping Ccountries”. 

(Washington, D.C., The World Bank, 2008). Available from Washington D.C. Retrieved from: 

http://www.cto.int/wp-content/themes/solid/_layout/dc/k-r/youngsub.pdf. 
 (45) L. Themnér , Lotta and P.eter Wallensteen, 2013. ‘“Armed conflicts, 1946-2012”,’ Journal of Peace 

Research, Vol. 50, No. 4 (2013), pp. 509-521. 
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ــا     إذ اا ـــه حقـــوإل اانســـان للنســـام والفتيـــاا واســـتقلليتقن يف فـــثج مـــن األحيـــان أساسـ
. وال يوجد الد واحد يف العا   تساو  ايي النسـام اصـورة فاملـة    (47)ف األيديولوج لل تل

ــدما          ــدول  ق ــم ال ــتز معت ــية أو االقتصــايية. لملــن ويف حــني حي ــوة السياس ــ  التجــال يف الق م
  اــمن يــديا مــن الــدول يلــقد  قييــد  (42)فــان ا ييــا( اــو  قيــن املســاواة اــني اجلنســني  )وإن

 .(49)احقوإل املتأة واستقلليتق
وقد فان ن اإل اهليـتة الدا ليـة  الـ   ـ  اسـتيااة ياييـة النعـدام املسـاواة اهليملليـة           - 32

 4112  لملــن  لــول يــام 3992وجــام ال يتيــاأ مــن يمليــة التنميــة  أاــين فــثجا يف يــام   
واا ـه املـدن والبلـداا  نمـو      (11)أصبق أفثت من نص  سملان العا  يق نون املناطن احلاتية

  نتييــة لملــمل مــن الايــاية ال بيعيــة  (13)مليــون وــ   يف األســبوم 351 قــدر اـــيناآلن مبعــدل 
واهليتة. ويع   اايد التنقمل  يا مل البلدان وايما اينقا  أن الناف يعيلـون اآلن يف يـا  يـاياي    
ــة التئيســية       ــاطن احلاــتية أحــد التحــوالا الدمياتااي  تاا ــا. ويعــد النمــو الســتي  لســملان املن

تملون  ناع حاجة ماسة إىل قيـاية يوليـة ووطنيـة ويون وطنيـة حـا  صـبق        ملا القتن  وس يف
املدن أمافن للاتملار والنمو االقتصاي  والتاال جلمي  القاطنني. ويف حـني ميثـمل  اايـد اهليـتة     

مملاسب يف القـدرة يلـى التحـتع واحلتيـة والفـت،        (14)الدا لية لللباب إىل املناطن احلاتية
مويــة مـن أوجــي اهللاوـة  حيــت يعيلـون يف فــثج مـن األحيــان     اـمن املقــاجتين يتعتاـون جمل  

ظــتوف ر يبــة  يون أن يملــون هلــم ســملن ماــمون أو ييــم اجتمــاي  أو إمملانيــة الليــوم  يف
ــيق          إىل ــت  ت ــاطت  اصــة لللــاااا  حي ــا اتصــا و  ــمل اهليــتة أياــا يف طيام القاــام. و م
 حـني ميملـن أن يـري  انعـدام     اتصة احلصول يلى التعليم العايل وي ـول سـوإل العمـمل  يف    هلن

 .(11)األمن السمل  إىل زياية  اطت العن  اجلنس  وايتلل الصحة اابااية
__________ 

 (47) “Religion, politics and gender equality”, UNRISD Research and Policy Brief No. 11 (Geneva, United 

Nations Research Institute for Social Development, 2011)    :و ـو متــال يلـى العنــوان االملتـتوو التــايل .
www.unrisd.org. 

 .أيلل( 33)انتت احلاوية  و اجت   ل وجحص فال3131امترأ    الع مل  (42) 

 (49) Human Rights Watch, (2013). World Report 2013: Events of 2012 (New York, Seven Stories Press, 2013). 
 .(ST/ESA/SER.A/322) 3133ضر   الع ملق تيق،ح ع م آا ق المح (11) 

  4131و  4116متوســط النمــو األســبوي  املقــدر جملمــوم ســملان املنــاطن احلاــتية يف الفتــتة اــني يــام      (13) 
 .3133آا ق المحضر   الع ملق تيق،ح ع م مستمد من 

 (14) M. Bell M and S. Muhidin, S. (2009). Cross-National Comparison of Internal Migration, Human 

Development Reports, Research Paper 2009/30 (United Nations Development Programme, July 2009). 

 (11) M. Temin and others, Girls on the Move: Adolescent Girls and& Migration in the Developing World - A 

Girls Count Report on Adolescent Girls .(New York, Population Council,2013).; A. M. Gaetano and 

T. AM, Jacka, T, eds., (2004) On the Move: Women and Rural-to-Urban Migration in Contemporary 

China (New York, Columbia University Press, 2004). 
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وقــد أصــبحه اهليــتة الدوليــة اــة أساســية مــن اــاا العوملــة يف القــتن احلــاي             - 36
يف املائـة مـن سـملان العـا    ـار        1مليون و    أ   411والعلتين. ويعي  حاليا او 

صـــلية  وقـــد جملاتـــقم إىل اخلـــار  ظـــتوف املعيلـــة والعمـــمل األااـــمل  وياعتـــقم  الـــداوم األ
اهليتة الفـوارإل االقتصـايية واالجتماييـة والدمياتاايـة والعايـاا والعنـ . وينـدما  ملـون          إىل

حقوإل املقاجتين مصونة اموم يست يعون العي  املتامة وأمـن  ويملونـون االتـايل أفثـت قـدرة      
املايفة والداوم األصلية  يلى الصعيدين االقتصاي  واالجتمـاي     يلى املسا ة يف لتمعامم

 من املقاجتين الملين يتعتاون للستالل والتقمي .
ــة.     - 35 ــازاا الداييـ ــبجة يف انبعامـــاا غـ ــامل  زيـــاية فـ ــو االقتصـــاي  العـ وصـــاحبه النمـ
انــه   جتــاوز  تفيـا مــاو أفســيد الملتاـون يف الاــلف اجلــو  حـدا طاملــا ف   4131 يــام افـ  

مليـني   1جـام مـن فـمل مليـون  وذلـك للمـتة األوىل يف        211 ناع  لية من جتاوزل  و ـو  
  ها يوح  اأن اتصنا يف إاقام ار فام املتوسط العـامل  لـدرجاا احلـتارة يف الملوفـب     (12)سنة

. و صبق احلاجـة إىل  (16)يون يرجتني ميويتني اوإل مستوياا ما قبمل الصناية   تلوى استية
 .ة يف لال االستدامة البييية أفثت إحلاحا فمل يومقياية ياملي

 
 التنفيمل اجملاأ ل نام  العممل    

فانه السمة املمياة للمرات الدويل للسملان والتنمية  ـ  يوليتـي  مـا أ ـال ملـارفة       - 37
اجملتمــ  املــدو مبســتو  غــج مســبوإل ســوام  ــلل العمليــة التحاــجية أو  ــلل منتــدياا          

وميـة وأمنـام املـرات نفسـي  ووسـ  ن ـاإل القاـايا الـ  ل  ناوهلـا يف الوميقـة           املنتماا غـج احلمل 
اصل  دي األ داف وااجـتاماا اخلاصـة مبـا يايـد يلـى       35اخلتامية. و امن اتنام  العممل 

اعدا من أاعاي السملان والتنمية  مبا يف ذلك مصـا  الفيـاا السـملانية املتمـاياة  وييـواا       22
املـــتأة اللـــااة واال تمـــام ااآلمـــار املتت بـــة يلـــى التـــوا ت الدمياتاايـــة    االســـتثمار يف قـــدراا 

 وااجتاماا املوصى ااختاذ ا.
وأ احــه لمويــة القاــايا الــ   ناوهلــا اتنــام  العمــمل إمملانيــة واــ  جــدول أيمــال    - 32

واممل ومتملاممل. ايد أن احلملوماا والوفاالا اامنائيـة فانـه يلـى صـعيد املمارسـة انتقائيـة       
عه ويا ق اييا يف التنفيمل. اعلى سـبيمل املثـال جتا لـه الـ ام  التاميـة إىل  عايـا احلقـوإل        وا ب

__________ 

 تـــ   ـــومب   اايارة الوطنيـــة لدراســـة احملي ـــاا والاـــلف اجلـــو وزارة التيـــارة يف الواليـــاا املتحـــدة   (12) 
األر   وعبة التصد العـامل   أحـدمب متوسـط أسـبوي  ملسـتوياا مـاو أفسـيد الملتاـون يف مونـا الو.           نتم

 .4131فانون األول/ييسم   2يف  www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.htmlمستمد من: 

 (16) Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics for the World Bank, Turn Down 

the Heat: Why a 4
o
C Warmer World Must Be Avoided (Washington, D.C., World Bank, November 2012). 
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ــنيق      ــمل     ـ ــدماا. وااملثـ ــى اخلـ ــاواة يف احلصـــول يلـ ــدم املسـ ــة ويـ ــة التيايـ ــة نوييـ ااباايـ
االستثماراا يف املدن يف استيعاب النمو السملاو احلات  واحتوائي يلى او اعـال  و لفـه   

يا فــبجة مــن الفقــتام احلاــتيني والفيــاا املقملــة األ ــت  اــدون  ــأمني لــألر  االتــايل أيــدا
والسملن ويون إمملانية احلصول يلى اخلدماا ذاا األ ية احليوية. وإاـااة إىل ذلـك  اـتغم    
يقوي من اال تمام ااهليتة الدولية  ال ياال يدي فـبج مـن املقـاجتين  سـوام أ فـانوا مـومقني       

نية  يستبعدون من امللارفة الملاملة يف اجملتمعاا املسـتقبلة هلـم. ويف   أو ذو  أواام غج قانو
ق ايــاا متعــدية  ال  ــاال اجلقــوي اامنائيــة  فلــمل يف ففالــة  يلــى صــعيد العديــد مــن األمثلــة 

احتتام اجلميـ  حلقـوإل اانسـان أو اسـتمتارية االسـتثمار يف قـدراا األاـتاي احملـتومني وصـون          
 فتامتقم طيلة أطوار حيامم.

 
   4132إرسام أساف للسملان والتنمية اعد يام   

املتعلـن ااسـتعتا   نفيـمل اتنـام  يمـمل       56/412أفدا اجلمعيـة العامـة  يف قتار ـا     - 39
  يلـى اـتورة ايتمـاي وـ  منـتتم      4132املرات الـدويل للسـملان والتنميـة ومتااعتـي اعـد يـام       

التصـد  للتحـدياا اجلديـدة    إ احة ممل ومتملاممل يف  ناول قاايا السملان والتنمية من وأني وا
ذاا الصــلة االســملان والتنميــة وابييــة التنميــة املــتاجة و عايــا إيمــا    ــة الســملان والتنميــة    

ــتنتاجاا االســتعتا  العملــ          يف ــاا العامليــة ذاا الصــلة االتنميــة. و لــج نتــائ  واس العملي
  يسـتند إىل مخـ، رفـائا    4132ا  إطار جديد للسملان والتنمية ملـا اعـد يـام    اتورة و إىل

مواايعية   : الملتامة وحقـوإل اانسـان  والصـحة  واململـان والتنقـمل  واحلوفمـة واملسـاملة         
 واالستدامة.  

ويقت ااطار اجلديد اأن يوااـ  التنميـة وليـدة الت لعـاا البلـتية إىل الملتامـة وحقـوإل         - 41
 الصــحة اجليـدة  وإىل أمــن اململـان والتنقــمل يلـى حــد سـوام. ويف حــني أن  ــملل     اانسـان  وإىل 

الت لعاا متتاا ـة  ويرفـد اعاـقا الـبعض  اموـا  ـوات رفـائا موااـيعية متمـاياة السـتعتا            
األ داف وااجتاماا العديدة الوارية يف مجي  اصول اتنام  العممل. واينمـا  ناولـه   واملبايئ 

ســملان والتنميــة العديــد مــن األاعــاي امل تلفــة للتاــال يــ  يورة حيــاة   أ ــداف املــرات الــدويل لل
ــام األول           ــقا يســقم  يف املق ــمن فــل من ــة  ا ــن لــاالا الســملان والتنمي ــد م اانســان والعدي

 قين الملتامة وحقوإل اانسان  والصحة اجليدة  ومملان العي  اآلمن واملـأمون  والتنقـمل.    يف
محايتـقا و عايا ـا وإيماهلـا  ـ  وـتوق مسـبقة اـتورية        ونتتا ألن احتتام حقـوإل اانسـان و  

لتحقين مجي  أ داف اتنام  العممل ال    يتم الوغقا  امن صياغة احلقوإل وإيماهلـا يلـمللن   
معيارا حااا لتحديد مـا إذا فانـه الت لعـاا قـد  ققـه ومـد   قققـا واجلقـاا املسـتفيدة          

 منقا.

http://undocs.org/ar/A/RES/65/234
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احلملوماا مسرولة  اايتبار ا جقاا ممللفـة   ويلوة يلى ذلك  امن ااطار يقت اأن - 43
ــوارية        ــة والت لعــاا ال ــ  األ ــداف اامنائي ــن مجي ــة  يــن  قي ــة حيوي ــاا وأطــتاف اايل اواجب

 اتنام  العممل.   يف
وأ جا  والـيا مـ  األ ـداف املبينـة يف اتنـام  العمـمل  وواقـا لـديوة اجلمعيـة العامـة            - 44
إىل التصـد  للتحـدياا اجلديـدة ذاا الصـلة االسـملان والتنميـة  يسـلط         56/412قتار ا  يف

ااطار الاـوم يلـى اللـواغمل اخلاصـة الـ   ثج ـا األزمـاا البيييـة التا نـة  ومـا  لـمللي أمنـاق             
ويــتي  اانتــا  واالســتقلع احلاليــة واالنبعامــاا مــن أ  ــار مــدي التنميــة العايلــة واالســتدامة. 

ايان وإياية  أفيد التسالة األساسية ل نام  العممل و ـ : أن ال تيـن إىل التنميـة     3اللململ  يف
املستدامة يملون مـن  ـلل  قيـن الملتامـة وحقـوإل اانسـان  والصـحة اجليـدة  وأمـن اململـان           
والتنقمل لليمي  يلـى قـدم املسـاواة  ومـن  ـلل اابـازاا الـ   تحقـن يـن طتيـن احلوفمـة            

دة  وأن املسرولياا يف ظمل احلوفمة اتد لتلممل  عايـا االسـتدامة املتملاملـة االجتماييـة     التوي
واالقتصــايية والبيييــة يلــى الصــعيدين الــوط  والعــامل  مــن أجــمل  ــواج الفــت، و قيــن التاــال  

 لألجيال املقبلة.
 

 3اللململ 
 التفائا املواايعية للسملان والتنمية  
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ــداا  التئيســ  لل تمــام االملتامــة وحقــوإل اانســان    - حقرروق اإلنسرر و النرامررة و - 41 ال
اجلام اأن إباز جـدول األيمـال غـج اململتمـمل للمـرات الـدويل للسـملان والتنميـة سـيت لب            و

التااما ملتتفا ومتفـاا  قـوإل اانسـان  ويـدم التمييـا  و ـواج الفـت، لليميـ . ويـتعني أن          
قيــن التاــال الفــتي  واجلمــاي  واالســتدامة يلــى اــمان   ــن  أ    ــة للتنميــة مــدف إىل  

من اتنـام  العمـمل أن مجيـ  البلـت      3الملتامة وحقوإل اانسان جلمي  األو ا،. وأفد املبدأ 
يولـــدون أحـــتارا ومتســـاوين يف الملتامـــة واحلقـــوإل  ويتمتعـــون  قـــوإل اانســـان واحلتيـــاا   

ييـا مـن أ  نـوم. فمـا يـتي  أفيـد       املنصو، يليقا يف اايلن العامل  حلقوإل اانسـان يون ا 
و فصيمل ذلك يف معا داا يولية  وصملوع إقليمية حلقوإل اانسان ويسـا ج وقـوانني وطنيـة.    
ونتتا لاـمان  لـك احلقـوإل يون اييـا مـن أ  نـوم  اـمن االلتـاام اعـدم التمييـا واملسـاواة يف            

ملبـدأ يف نتـائ    الملتامة  و يف صلب مجي  معا داا حقوإل اانسـان. وقـد جـت   عايـا  ـملا ا     
االستعتااــاا ااقليميــة وفــمللك يف االجتمايــاا املوااــيعية العامليــة املعقــوية الــأن اتنــام    

. وأ ال االستعتا  العمل  أياـا اتصـة للتتفيـا يلـى السـرال املتملـتر       4132العممل اعد يام 
ت، قد أيا إىل  وسـي  ن ـاإل الفـ    3992ملعتاة ما إذا فانه اابازاا ال   ققه منمل يام 

واحلقوإل يف مجي  ق اياا اجملتم  وي  األمافن امل تلفة. وإيرافا حلقيقة أن الفقت  ـو سـبب   
للستبعاي االجتماي  ونتيية لي يف ذاا الوقه  وأن التعليم اجليد  و السبيمل إىل املني الفـتي  
من القدرة يلى التحتع  يـتم  نـاول مواـوي   فـاوا الـد مل ومملاسـب التعلـيم منـمل انعقـاي          

 رات الدويل للسملان والتنمية يف الفتم املتعلن االملتامة وحقوإل اانسان.امل
لي، من سبيمل إىل إنملـار احلـن يف التمتـ  اـأيلى مسـتو  ميملـن الوغـي مـن          - الصحة - 42

الصحة  وأ ية الصحة اجليدة للتمت  االملتامة وحقوإل اانسان  وأ ية اتـ  السـملان االصـحة    
قـد أقـت املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة ااأل يـة احملوريـة للصـحة          من أجمل التنمية املستدامة. و

واحلقوإل اجلنسية واابااية يف لايل الصحة والتنمية. واتد  دماا الصحة واحلقوإل اجلنسـية  
ــتاي واألزوا  احلــن          ــوات لألا ــى الســوام  و  ــاة النســام والتجــال يل ــد  حي ــى م ــة يل واابااي

اصــحتقم اجلنســية وااباايــة واختــاذ قــتاراا حــتة ومســرولة   الــتحملم يف املســائمل املتصــلة   يف
الأوا والقيام امللك يف مأمن من العن  واافتال. و عت  الصحة واحلقـوإل اجلنسـية وااباايـة    
من األمور األساسية جلميـ  النـاف  ال سـيما النسـام والفتيـاا  لتحقيـن الملتامـة وااسـقام يف         

ااالاتملـار و قيـن التنميـة املسـتدامة. ويف الفتـتة اـني يـام         إمـتام اجملتمـ  ومنائـي  ويف النـقو      
ــامل  اــو األمــتا  غــج      4131و  3991 ــى الصــعيد الع    ــول العــبم يف لــال الصــحة يل

املعدية وااصاااا  مبا ايقا  لك النامجة يـن اللـي و ة. ويف الوقـه نفسـي  ظلـه األمـتا        
  األطفــال حــديث  الــوالية موجــوية يف  املعديــة واألمــتا  النفاســية وأمــتا  التامليــة وأمــتا 

البلــدان الناميــة  ال ســيما يف أاتيقيــا جنــوب الصــحتام الملــ   وجنــوب يســيا  و ــ  أمــتا    
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ميملــن الوقايــة مــن الملــثج منــقا. واــالتغم مــن الايــاية اامجاليــة يف مروــتاا الصــحة اجلنســية    
يايـد مـن إاـتاز أوجـي يـدم      زاله  ناع  فاو اا يا مل البلدان وايمـا اينـقا  مـا     واابااية  ما

زال خيلــ  الملــثجين ورامل. وســوف يتوقــ    املســاواة املســتمتة الملامنــة يف منــوذ  إمنــائ  مــا  
 قيـن حصــول اجلميـ  يلــى  ـدماا الصــحة واحلقــوإل اجلنسـية وااباايــة يلـى مــد   عايــا      

 النتم الصحية ين طتين  وسي  ن اققا و ا يتقا وان و  يويل.  
 لممل رفياة اململان والتنقمل البييـة االجتماييـة واململانيـة الـ  نعـي        -  امتن و والميق - 46

ايقا ونتنقمل يف راويقا. و تمثـمل أ يـة اململـان والتنقـمل فتفيـاة موااـيعية يف راـط االجتا ـاا         
 لـمليمل و ملـوين األسـت املعيلـية  والتنقـمل الـدا ل         -والدينامياا السملانية الواسـعة الن ـاإل   

اتحقيـن فتامـة األاـتاي وراـا قم والتنميـة       -لية  واألرااـ  والـعول   والتحات  واهليتة الدو
املستدامة يلى حد سوام. ويسـتعت  الفـتم التااـ  مـن  ـملا التقتيـت  اـيجاا التوزيـ  اململـاو          

ويقدم ويا ملتاياة  ملل التاـيجاا يف السياسـاا  يـت     3992واالجتماي  للسملان منمل يام 
سملن اآلمن واملـأمون واحتياجـامم للتنقـمل. ويسـلط الاـوم      ميملن أن  ديم احتياجاا البلت لل

أياا يلى احلاجة إىل امان الملتامة وحقوإل اانسـان ألوليـك الـملين يتعـت  حققـم يف أمـن       
 احليازة وحتية التنقمل لل  ت.  

ــن  ــملل      - احلوكةررة وامتسرر فلة  - 45 ــمل احلوفمــة واملســاملة الوســيلتني التئيســيتني لتحقي اث
  3992لعا   ـوالا  امـة يف لـال  وزيـ  السـل ة والقيـاية منـمل يـام         األ داف. وقد وقد ا

ظمل ازييـاي  عدييـة اجلقـاا الفايلـة يلـى الصـعيدين الـوط  واحمللـ   ويلـى صـعيد اجملتمـ              يف
د يـن املـرات الـدويل    املدو  والق ام اخلا،  وغج ا من اجلقاا الفايلة من غج الدول. و ولل

ــى ا    ــة ز ــم يل ــة مبعاجلــة      للســملان والتنمي ــد املرسســاا الملفيل ــام وجتدي ــوط  انل لصــعيد ال
الدينامياا السملانية  والتنمية املسـتدامة  والصـحة اجلنسـية وااباايـة  واحتياجـاا املـتا قني       
واللــباب  واملســاواة اــني اجلنســني. ووــقدا الســنواا العلــتون املااــية أياــا زيــاية فــبجة  

داني يف خت يط و قيـيم االسـتثماراا املتصـلة االسـملان     امللارفة التاية للمستفيدين املستق يف
والتنميــة ويف واــ  املروــتاا امللــتتفة لقيــاف التنميــة. واينمــا يقــوم العــا  اميــاية  قيــيم          
األ داف من أجمل املستقبمل  امن إحتاز  قدم يف امللارفة يـأ  يف الصـدارة  إىل جانـب  وليـد     

ة وإادام التعاون  واحلاجـة املاسـة واملسـتمتة لقيـاية     املعارف واست دامقا  و واج املواري الملااي
. وقـد افتسـبه الـنتم الدوليـة حلمايـة      4132اعـد يـام   ملا ياملية لتنفيمل   ة السملان والتنمية 

ــة         ــدا امللــارفة التاي ــا  ااي ــى التصــد  اينم ــدرة يل ــوإل اانســان ســل ة وا تصاصــا وق حق
  هـا أسـفت يـن  ـوالا     3992ام للميتم  املدو اوصفي قوة سياسية الململ ملحوظ منـمل يـ  

 امة يف االستثماراا القائمة يلى احلقوإل. وم  ذلـك  اـمن السـل ة السياسـية للثـتوة اخلاصـة       
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أصبحه أفثت من أ  وقه ماى  ممل من الويد والوييد للتنميـة العامليـة مـا يقتاـ  وجـوي      
 قياية ياملية من الق ام العام أفثت اثيل و اويا للمساملة.

أ جا   رفد رفياة االستدامة لديا الصلة القائمة اـني األ ـداف الـواري     - م امةاالس - 47
ــمل          ــان والتنق ــوإل اانســان  والصــحة  واململ ــة وحق ــتاا الســااقة الــأن الملتام ــا يف الفق اياو
واحلوفمة  و لدي يلى وجوب إيلم األولويـة للتمييـا ويـدم املسـاواة يف فلتـا   ـ  التنميـة        

من أجـمل راـال السـملان ومـن أجـمل موطننـا امللـتتع          4136ا اعد يام وم 4132اعد يام  ملا
فوفــب األر . وقــد أي  النمــوذ  اامنــائ  احلــايل إىل  ســني مســتوياا املعيلــة و وســي     
ــاوا        ــمه اتفـ ــة ا سـ ــايية واالجتماييـ ــب االقتصـ ــج أن اململاسـ ــثجين  غـ ــت، للملـ ــاإل الفـ ن ـ

البيييـة  مبـا يف ذلـك  اـج املنـاخ  حيـاة        وزيعقا وفبدا البييـة  سـائت االاـة. واـ، اآلمـار       يف
مجي  الناف  وال سيما الفقتام واملقملون  الملين لديقم مواري حمـدوية للتمليـ  يف حـني أوـم     
سا وا اأقمل قـدر يف الـتاجاا البيييـة الـ   ـ  مـن اعـمل اانسـان. ويتنـاول  ـملا الفـتم الصـلة             

البييـة ويـدم املسـاواة  ويسـتند إىل التفـائا      القائمة اني التنوم املتاايـد للـدينامياا السـملانية  و   
املواايعية األرا  السااقة لي تل لموية من السبمل املريية إىل االستدامة ال  ميملـن أن  سـايد   

. ويعـد النـق  املتملامـمل    4132يلى  قين الملتامة وإيمال حقوإل اانسان لليميـ  اعـد يـام    
ينصـتا أساسـيا لتحقيـن التنميـة املسـتدامة       واللاممل للسملان والتنمية املعتو  يف  ملا التقتيـت  

ــا اعــد        ــة مل ــي الــدول األياــام واألمــني العــام يف رقيتــقم خل ــة التنمي يلــى النحــو الــمل  حدي 
 .  4136 يام
 

: انــام صــتل االســتدامة العامليــة يلــى أســاف فتامــة 4132اتنــام  العمــمل ملــا اعــد يــام   
 الفتي وحقوإل اانسان

ــت يف املناقلــاا وال   - 42 ــا ظق ــدويل      فم ــرات ال ــاي امل ــمل انعق ــة االســملان قب سياســاا املتعلق
للســملان والتنميــة  أوليــه األولويــة يف أحيــان فــثجة جــدا للم ــاوف العامليــة الواســعة الن ــاإل 
يلى حساب حقوإل اانسان وحتياا األاتاي واجملتمعاا  ويف أسوأ احلـاالا  اسـتاله  ـملل    

ان. و ن ـو  املناقلـاا الـأن االسـتدامة     امل اوف لت يت القيوي املفتواـة يلـى حقـوإل اانسـ    
  يلـى   ـت   4112البييية  والأن حفا النمو االقتصاي  يف أيقاب األزمـة الـ  وقعـه يـام     

اجلمــ  اــني يناصــت    4136نلــوم نفــ، العواقــب. ويتحــتم يف   ــة التنميــة ملــا اعــد يــام        
ت لعــاا العامليــة  االســتدامة البيييــة واالقتصــايية واالجتماييــة ســوية يف لمويــة واحــدة مــن ال 

و تامن نتائ  واستنتاجاا االستعتا  العمل  ييـوة إىل  قيـن التملامـمل اـني  ـملل األ ـداف       
  ملون متباينة.   ال  فثجا ما
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 وإن األ يــــة البالاــــة لتاــــيج النمــــوذ  الــــمل  حــــدمب يف املــــرات الــــدويل للســــملان  - 49
 ملمـن يلـى وجـي التحديـد      -تـاليني  وال  أفد ا الحقا التقدم احملـتز يف العقـدين ال   -والتنمية 

يف إمباا اتورة أن ينصـب التتفيـا األساسـ  للت لعـاا الفتييـة واجلماييـة يلـى حـد سـوام          
لــال التنميــة يلــى فتامــة الفــتي وحقــوإل اانســان. واتحــديت  ــملل املبــايئ واملاــ  قــدما  يف
ــام      يف ــن األ ــداف احملــدية يف ي ــاا أن  ق ــمل ا ميملــن للحملوم ــدا  3992 نفي ــة  وأن   ييل

ــدر           ــ . و ن ــن مســتقبمل مســتدام لليمي ــى الصــموي و قي ــاير يل ــة لتمــ  ق ــدم صــوب ميي التق
صميم  ملل العملية الورة القوانني والسياساا الـ  سـتملفمل احتـتام ومحايـة الصـحة واحلقـوإل        يف

   اجلنسية واابااية جلمي  األاتاي  اايتبار ذلك وتطا لملفالة راال األاتاي و قين االستدامة.
ويلى النحو املبني يف اسـتنتاجاا االسـتعتا  العملـ  الـ  يـتم  ناوهلـا أينـال   لـتتع          - 11

معتم الدول األياام يف ايتناإل مثمل  وسي  ن اإل حقوإل اانسان و نميـة القـدراا يلـى اـو     
منص   ال سيما لد  اللباب  و فيد معتم احلملوماا اأوـا وجقـه جقوي ـا إىل احلـد مـن      

ملــتأة  و وســي  ن ــاإل التعلـيم  والقاــام يلــى التمييــا  و ســني الصــحة  الفقـت و ســني واــ  ا 
اجلنســية وااباايــة والتاــال  و ــب  مبــدأ االســتدامة. ايــد أن التقــدم احملــتز   يســت يلــى و ــجة   

يلى مجي  النواح . وستملون  نـاع حاجـة   التفاوا واحدة  ويلحظ اواول استمتار أوجي 
 قوي القايمة.  إىل املل الملثج من اجلقد يف الع

اتيه األ داف اامنائية لأللفية اثمل ااطار اامنـائ  العـامل  املوح ـد ملـا يقـتب مـن        وما - 13
   سـا م األ ـداف   4136سنة. واينما  نتت األمم املتحـدة يف   ـة التنميـة ملـا اعـد يـام        36

إيمـال حقـوإل   واملبايئ الوارية يف اتنام  العممل ونتائ  االستعتا  العملـ  اعناصـت  امـة يف    
 اانسان واملساواة والتنمية املستدامة.  

 
 إيمال حقوإل اانسان -أل   

يف إطار  ليمل احلالة املتعلقة االتاـال الفـتي  املتـو ى يف اتنـام  العمـمل طـتل  سـاقل         - 14
ل  أساس  و و إىل أ  مد  فـان التقـدم احملـتز يـايال يف  تلـ  ق ايـاا اجملتمـ   ومـا مـد  مـا          

يف اتنــام  العمــمل. وااوــيا مــ  االلتــاام األساســ  يف اتنــام  املرفــدة قــوإل اانســان إيمالــي مــن ح
العمــمل امجيــاي يــا  أفثــت يــدال يملــون ايــي جلميــ  األوــ ا، نصــيب مــن األمــن والتعلــيم والثــتوة   
 والتاال   ناول االستعتا  العمل  صتاحة التفاو اا االجتمايية واململانية حيثما فان ذلك هملنا.

ه التقية امللتتفة ال  يماي ا التنمية وحقوإل اانسان ونتام يامل  يقـوم يلـى   فانو - 11
 3مـن املـاية    1السلم واألمن أساسا  ت ملا يليـي األمـم املتحـدة منـمل إنلـائقا. و ـن  الفقـتة        

 قيـن التعـاون   ” ( يلى أن الاـت  التئيسـ  مـن املنتمـة  ـو     3926ميثاإل األمم املتحدة ) من



A/69/62 
 

 

14-00069 23/394 

 

يا احتتام حقوإل اانسان واحلتياا األساسية للناف مجيعـا والتلـيي     عا]…[. الدويل يلى 
. وأرسـى اايـلن العـامل  حلقـوإل     “يلى ذلك إطلقا ال اييا اسبب اجلن، أو اللاة أو الـدين 

( قائمــة 3955( والعقــدان الــدوليان امللامــان اخلاصــان  قــوإل اانســان )     3922اانســان )
احلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقااية الـ   لـام الـدول    موسعة ااحلقوإل املدنية والسياسية و

األياام ااحتتامقا ومحايتقا وإيماهلا. و  ـور نتـام محايـة حقـوإل اانسـان   ـورا فـبجا منـمل         
اام العديد من اال فاقياا الدولية  إاـااة إىل القـتاراا واايلنـاا واملقـتراا      3922يام 

ــة حقــوإل اانســان يف ســبيمل اســتملمال اجلقــوي   واملبــايئ. ونلــأ نتــام إقليمــ  متعــاظم    حلماي
 الدولية  و و يوات محاية للحقوإل  ستييب لسياإل فمل من قة يلى حدة.

ــن          - 12 ــة م ــة طائف ــة    ــة للتيائ ــج قاال ــوإل اانســان متتاا ــة وغ ــ  حق ويف حــني أن مجي
املعا ــداا والتوجيقــاا يف لــال السياســاا  واــق لــاالا حمــدية مــن احلقــوإل. و واــق      

( 3929( وا فاقية حقوإل ال فـمل ) 3979اقية القاام يلى مجي  أوملال التمييا اد املتأة )ا ف
حقوقا وواجباا حمدية  و ع  ين حقوإل املتأة وال فمل يلى الوجـي األفمـمل  و ـوات التوجيـي     

 الأن فيفية احتتام  ملل احلقوإل ومحايتقا وإيماهلا.
(  الــمل  أفــد أن مجيــ  حقــوإل 3991وي فــا يلــى املــرات العــامل  حلقــوإل اانســان ) - 16

اانسان ياملية ومتتاا ة ومتلااملة وغج قاالة للتيائـة وأاـتي اتيـا  اصـا يف إيـلن واتنـام        
يممل ايينا للوا  املتملاائ للمـتأة  مجـ  املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة اـني التنميـة وحقـوإل          

حقــوإل املــتأة  ــ  ” اانســان ا تيقــة مقنعــة ويمليــة. ونــ  إيــلن اــييني ابســاطة يلــى أن  
 (.32)الفقتة ‘‘ حقوإل اانسان

وأفـــد املـــرات الـــدويل للســـملان والتنميـــة يلـــى اـــتورة   بيـــن االلتاامـــاا الدوليـــة   - 15
ــتف ــ ام  الســملانية       املعت ــب السياســاا وال ــ  جوان ــى صــعيد حقــوإل اانســان يف مجي هبــا يل

ت العـامل  حلقـوإل اانسـان  وفـان     واامنائية. واستفاي املرات الدويل للسملان والتنميـة مـن املـرا   
أحـد اابــازاا الملـبجة الــ  حقققـا االيتــتاف الصـتيق االصــلة القائمـة اــني حقـوإل اانســان       

احلن يف التنميـة حـن يـامل  وغـج قااـمل للتصـتف       ”والسملان والتنمية. وأفد اتنام  العممل أن 
. “ئيســ  للتنميــةوجــام ال يتيــاأ مــن حقــوإل اانســان األساســية  واانســان  ــو املواــوم الت

يستلتف اتنـام  العمـمل االلتاامـاا والتحـدياا الـ   فتاـقا االسـتدامة  امنـي يقـت اأنـي            وإذ
ال اد مـن  قيـن التنميـة حـا ميملـن أن  لـا امنصـاف احلاجـاا السـملانية واامنائيـة والبيييـة            ”

 (.1)املبدأ  “لألجيال احلالية واملقبلة
مجيــ  البلــت أحــتارا ومتســاوين يف الملتامــة      وأفــد اتنــام  العمــمل أياــا أنــي يولــد      - 17

واحلقــوإل  ولملــمل إنســان حــن التمتــ   ميــ  احلقــوإل واحلتيــاا املــملفورة يف اايــلن العــامل   
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حلقوإل اانسان يومنا اييا من أ  نوم مثمل التمييا اسبب العنصت أو اللون أو اجلـن، أو اللاـة   
لقــوم  أو االجتمــاي  أو الثــتوة   أو الــدين أو الــتأ   سياســيا أو غــج سياســ   أو األصــمل ا     

 املولد أو أ  وا  ي ت.   أو
ــام       - 12 ــة حلقــوإل اانســان يف لــال الســملان  أقــت اتن ويف معــت   أفيــد األ يــة احملوري

و سـتند  ـملل    “ لممل احلقوإل اابااية اعـض حقـوإل اانسـان املعتـتف هبـا اعـل      ”العممل اأني 
زوا  واألاتاي يف أن يقـتروا اأنفسـقم  تيـة    ااحلن األساس  جلمي  األ”احلقوإل إىل االيتتاف 

ومســرولية يــدي أوالي ــم واتــتة التبايــد ايمــا اينــقم و وقيــه إبــاهبم  وأن  ملــون لــديقم          
املعلوماا والوسائمل اللزمة لمللك  وااليتتاف أياا ااحلن يف الوغ أيلـى مسـتو  هملـن مـن     

راا املتعلقـة ااابـاب يون اييـا    حققم يف اختـاذ القـتا  ”إاااة إىل  “الصحة اجلنسية واابااية
 (.1-7)الفقتة  “أو إفتال أو ين   يلى النحو املبني يف ومائن حقوإل اانسان

وأيــاي اتنــام  العمــمل  أفيــد احلقــوإل املدنيــة ذاا الصــلة املباوــتة اــاهليتة والتنقــمل      - 19
نســان  ملفــمل جلميــ  املقـاجتين فــمل حقــوإل اا ”واألمـن البلــت . وييــا مجيـ  البلــدان إىل أن   

احلـن يف أن يلـتم،   ” (  و34)املبـدأ   “األساسية الـوارية يف اايـلن العـامل  حلقـوإل اانسـان     
(. 31)املبــدأ  “]فـمل إنسـان[ الليـوم ويتمتــ  اـالليوم إىل الـدان أ ـت   تاــا مـن االاـ قاي        

ينباــ  أن  ملفــمل ]احلملومــاا الــ  ”ونــ  أياــا يلــى  ــواج احلمايــة للتنقــمل  إذ جــام ايــي أنــي 
حقـوإل  ]…[ ياساا التوزي  السملاو ا ساإل أ داف وغاياا  لـك السياسـاا مـ      تسم[ س

(. وايما يتعلـن اـاألمن البلـت   أفـد اتنـام  العمـمل لـديا        1-9)الفقتة  “اانسان األساسية
احلن يف مستو  معيل  الئن ألنفسقم وأست م  مبا يف ذلـك مـا يملفـ  مـن     ”أن لململ األاتاي 

 (.4)املبدأ ‘‘ ال واملتاان الصحيةالاملام والملسام وااسملان واملي
ال   له املرات الـدويل للسـملان والتنميـة  وسلـ  نتـم محايـة        39وقدا السنواا الـ  - 21

حقوإل اانسان يلى الصعيدين الدويل وااقليم  و قيـن إبـازاا حمـدية ايمـا يتصـمل االعديـد       
ر ااوارة اوجـي  ـا، إىل أن   من األ داف السملانية واامنائية الوارية يف اتنام  العممل. وجتد
وــمل مل معلمــا  امــا يلــى  3996املــرات العــامل  التااــ  املعــ  اــاملتأة املعقــوي يف اــييني يف يــام  

املســاواة اــني اجلنســني وحقــوإل اانســان يلــى املســتو  العــامل .    قيــن صــعيد املــني املــتأة و
لتئيسـية ايمـا يتعلـن    وحدي منقا  العمـمل الـمل  ايتمـدل مـرات اـييني األ ـداف وااجـتاماا ا       

ــدريب          ــيم والت ــت  والتعل ــى الفق ــك يف لــاالا القاــام يل ــا يف ذل ــني اجلنســني  مب ااملســاواة ا
 والصحة  والعن  اد املتأة  وامللارفة االقتصايية للمتأة  وحقوإل اانسان للمتأة.  
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قليميـة  فما لقياه مسألة القاام يلى العن  اد املتأة ا تماما فبجا يف االلتاامـاا اا  - 23
  حيــت  قــوم مجيــ  نتــم حقــوإل اانســان يف أاتيقيــا وأورواــا والبلــدان         3992منــمل يــام  

 األمتيملية اوا  صملوع  تناول مسألة العن  اد املتأة.  
ســيلما حقــوإل الســملان  فمــا افتســبه قــوانني حقــوإل اانســان املتصــلة االتنقــمل  وال   - 24

ــام  العمــمل الــدولم إىل   املقــاجتين  اال تمــام منــمل املــرات الــدويل للســملان وال   تنميــة. وييــا اتن
التصــدين يلــى اال فاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوإل مجيــ  العمــال املقــاجتين وأاــتاي أســت م لعــام  

  أ  اعـــد ذلـــك اأقـــمل مـــن  4111(. واـــدأ نفـــاذ اال فاقيـــة يف يـــام  5-31)الفقـــتة  3991
 سنواا. يلت
نســان يف الملتامــة ولــوحظ أياــا  قيــن  قــدم اوجــي  ــا، يف  وســي  ن ــاإل حــن اا  - 21

ويدم التمييا ليلممل مجي  األو ا، و واج يلياا حلماية حقوإل الفياا السملانية الـ   عـاو   
ااستمتار من الوصم والتمييا و/أو التـقمي . اعلـى سـبيمل املثـال  أفلـد اتنـام  العمـمل حقـوإلا         

قـة    ايتمـدا ا فاقيـة حقـوإل األوـ ا، ذو  اايا    4115األو ا، ذو  ااياقة  ويف يام 
  ايتمـدا اجلمعيـة العامـة إيـلن األمـم املتحـدة       4117ال   قت رايا  لك احلقوإل. ويف يـام  

الأن حقوإل اللعوب األصلية المل   عتتف ايي  ن اللعوب األصلية يف  قتيت املصج  ااـل  
يــن مبــدأ املوااقــة احلــتة املســبقة املســتنجة ايمــا خيــ  مجيــ  املســائمل الــ   ــرمت يف حقوققــا.      

  أ احــــه املبــــايئ التوجيقيــــة الدوليــــة املتعلقــــة افــــجوف نقــــ  املنايــــة   3997ام يــــ ويف
البلتية/اايدز وحقوإل اانسان إطار يممل لتعايا حقوإل األوـ ا، املصـااني افـجوف نقـ      

 املناية البلتية واايدز.  
ها يرس  لي أن مبايئ حقوإل اانسـان املتعلقـة ااملسـاواة     يورغم  ملل الت وراا  امنل - 22

سـيلما الفتيـاا والنسـام  واألوـ ا،      ويدم التمييا    تحقن االنسبة للملـثج مـن الفيـاا  وال   
ذوو امليمل اجلنس  أو اهلوية اجلنسانية امل تلفة. ويف اعض البلدان  ال  اال  ست  قـوانني  تـت   

ذلـك   اعض أمناق السلوع اجلنسية والعلقاا اجلنسية القائمة يلى التتاا  اني البالاني  مبا يف
 العلقاا  ار  إطار الاوا .  

  ال سـيما  3992وحقن النتـام األاتيقـ  حلقـوإل اانسـان   ـورا ملحوظـا منـمل يـام          - 26
افامل ايتماي ال و وفول امللحن اامليثاإل األاتيق  حلقـوإل اانسـان واللـعوب املتعلـن  قـوإل      

ــا ) و وفــول امللحــن (. وق ــ  ال 4115( وميثــاإل اللــباب األاتيقــ  ) 4111املــتأة يف أاتيقي
اامليثــاإل األاتيقــ  حلقــوإل اانســان واللــعوب املتعلــن  قــوإل املــتأة يف أاتيقيــا أوــواطا  امــة     

لال محاية و عايـا حقـوإل املـتأة و قيـن املسـاواة اـني اجلنسـني  إذ واـق التاامـاا يوليـة            يف
التنميـة  واحلـن   السياقاا الثقاايـة والسياسـية احملـدية للمن قـة. وإاـااة إىل  أفيـد احلـن يف         يف
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االقتصـاي   اـمن ال و وفـول     - التعليم  واحلن يف العممل  والتأفيد يلى التاال االجتماي  يف
ينلق  الاوم يلى اآلمـار احملـدية للعديـد مـن املسـائمل ايمـا خيـ  املـتأة يف أاتيقيـا  مبـا يف ذلـك            

البلـتية/اايدز   احلقوإل يف األراا   واملـجامب  واملمارسـاا الاـارة  واـجوف نقـ  املنايـة       
والصــحة ااباايــة  والــاوا  وال ــلإل والتتمــمل. ويلــى الصــعيد العــامل   ميثــمل ميثــاإل اللــباب  

( الصـملني ااقليمـيني   4116األمتيملية املتعلقة  قوإل اللباب ) - األاتيق  واال فاقية األيبجية
احة يلـى أومـا   امللامني الوحيدين اللملين يتفاان يلى اللباب حا حيني  واللملين ينصان صـت 

يقداان إىل متاياة حقوإل اللـباب وإيماهلـا. ويعـاز  ـملان الصـملان املوسلـعان املـني اللـباب         
وإمنام م وملارفتقم  وينصان يلى محايةم و عاياا حقـوإل اللـباب يف يـدم التمييـا ويف حتيـة      

 التعبج  والصحة  والعممل  والتدريب املق .
ة الـــ  ُأحـــتزا يف لـــال حقـــوإل اانســـان ويلـــى الـــتغم مـــن أوجـــي التقـــدم العديـــد - 25
العقدين املنصتمني وال  يتي اياوا يف  اايي   ملا التقتيت  ال  اال  وجد ايـواا فـبجة    يف

يف   بين  ـملل احلقـوإل يلـى قـدم املسـاواة لصـا  مجيـ  األوـ ا،  وفـمللك يف   ـويت نتـم            
ة يف منايـا التقتيـت  و نسـتعت     . و تي التوقعاا واالحتياجاا اخلاصـة اـنتم املسـامل   (15)املساملة

   ملفوية اتوصياا حمدية.‘‘احلوفمة’’مبايد من التعمن  ه ينون 
 

 املنقيية  ومصاير البياناا  و يململ التقتيت -اام  
االتلــاور   وناــعه منقييــة االســتعتا  العملــ  وأنلــ تي يلــى أســاف االوــتتاع        - 27

حـدة واللـتفام املعنـيني اآل ـتين احملـديين      واال فاإل م  الدول األياام وم  منتومة األمم املت
  مبـا يف ذلـك اجملتمـ  املـدو واملرسسـاا األ ـت . واسـتند        56/412يف قـتار اجلمعيـة العامـة    

االستعتا  العمل  إىل اياناا  تسم اأيلى مسـتوياا اجلـوية اسـتمدا مـن الـدول األياـام        
ــا يف ــا اعــد يــام          مب ــام  العمــمل مل ــة يــن  نفيــمل اتن ــة االستقصــائية العاملي  4132 ذلــك الدراس

ســيما  ومــوجااا التنفيــمل الُق تيــة الــ  صــممه االتلــاور مــ  مجيــ  اللــتفام  وال  (4134)
ا موااـيعية يامليـة الـأن يــدي    احلملومـاا. وإاـااة إىل ذلـك  ينقـدا مـراتاا أو اجتمايـا      

ــن ــد مناقلــة ألصــحاب مصــلحة          م ــه يق ــا و  لب ــت  عمق ــة أفث ــام يراســتقا يراس املســائمل ل
متعــديين  زيــاية يلــى الدراســة االستقصــائية العامليــة  الــأن اللــباب وصــحة املــتأة وحقــوإل    

 .  4132اانسان  وإطار رصد اتنام  العممل ملا اعد يام 

__________ 

 اــوز/ 31-7 ولنــدا     املــرات الــدويل حلقــوإل اانســان  4132املــرات الــدويل للســملان والتنميــة اعــد يــام   (15) 
 . البيان اخلتام  للتئي،.4134 يوليي

http://undocs.org/ar/A/RES/65/234
http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2012)
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ة  واالستعتاااا ااقليمية ال  أجتما الليـان ااقليميـة    وومللله نتائ   ملل األنل  - 22
  واملـــواي 4132واالستعتااـــاا ااقليميـــة الوزاريـــة املتعلقـــة ا نـــام  العمـــمل ملـــا اعـــد يـــام  

مـن املصـاير املبينـة أينـال  األسـافا الـمل   سـتند إليـي التحلـيلا والتوصـياا الـوارية             املستقاة
  ملا التقتيت: يف

 مل الُق تيةموجااا التنفي • 
الدراسة االستقصائية العاملية ين  نفيـمل اتنـام  يمـمل املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة         • 

 4132اعد يام  ملا
الوميقــة اخلتاميــة للمنتــد  العــامل  لللــباب  والورقــاا التقنيــة الــ  أيــدا يف ســياإل     • 

 االجتمام
ات الـدلو  للسـملان والتنميـة    الدا مل يف إطـار املـر   قتيت املرات الدويل حلقوإل اانسان  • 

 والورقاا التقنية ال  أيدا يف سياإل االجتمام 4132ملا اعد يام 
ــدياا     •  ــتمملني واحملـ ــتأة: احلقـــوإل والـ ــة اصـــحة املـ ــ ام املتعلقـ ــاورة اخلـ ــياا ملـ  وصـ

 االجتمايية  والورقاا التقنية ال  أيدا يف سياإل االجتمام
 نفيـمل اتنـام  يمـمل املـرات الـدويل للسـملان        وصياا االجتمام الدويل املع  اتصـد و  • 

 4132والتنمية ملا اعد يام 
ــاا الدراســة        •  ــة لبيان ــيلا ااقليمي ــتنايا إىل التحل ــة اس ــدما الليــان ااقليمي ــاريت أي  ق

 االستقصائية العاملية ونتائ  املراتاا ااقليمية
يتصـمل اـمللك    اياناا و ليلا مستمدة من مصاير  ااـعة السـتعتا  األقـتان ومـا     • 

مـــن يمليـــاا ملـــتتفة اـــني الوفـــاالا مـــن قبيـــمل امللـــاوراا امل صصـــة اخلاصـــة   
 نتمقـــا األاتقـــة املوااـــيعية وأمانـــة املـــرات الـــدويل للســـملان والتنميـــة ملـــا اعـــد   الـــ 
 الأن  نفيمل اتنام  العممل 4132 يام

ات الـدويل  اياناا و ليلا و قاريت الـأن  ـدان املـواري املاليـة ايمـا خيـ   نفيـمل املـر         • 
 4136للسملان والتنمية  مبا يف ذلك التملالي  التقديتية املتاحة للتنفيمل حا يام 

ومائن صدرا خبصو، الملفت  السنوية العاوتة والـملفت  السـنوية اخلامسـة يلـتة      • 
 للمرات الدويل للسملان والتنمية

عملـ   وخباصـة   صـلة ااالسـتعتا  ال   هلـا  4136ومائن  تعلن خب ة التنمية ملا اعد يـام   • 
الوميقة اخلتامية للملاورة العاملية الأن الـدينامياا السـملانية يف   ـة التنميـة ملـا اعـد       
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ــام  ــمل  ايتمــد يف  4136ي ــدينامياا     واايــلن ال ــة املعــ  اال ــاية العاملي ــام القي اجتم
الـمل  ينقـد يف يفـا  وورقـة اتقـة يمـمل        4136السملانية و  ة التنميـة ملـا اعـد يـام     

الأن الدينامياا السملانية  ااـل يـن ورقـاا وومـائن  تاميـة صـايرة        األمم املتحدة
 ين امللاوراا املواايعية العاملية الأن الصحة والتعليم  ويدم املساواة  واحلوفمة.

أقاليم ومناطن  اثلـمل مجيـ  املنـاطن  يف الدراسـةم      7 يولة ياوا و 375وقد وارفه  - 29
اا جديـدة يـن إنلـام مرسسـاا حملوميـة للتصـد  أل ـم        االستقصائية العاملية  ال   قدم ايان

اللواغمل ذاا الصلة ا نام  العممل ويـن مـد   نـاول احلملومـاا ملسـائمل معينـة يف السـنواا        
اخلم، السااقة  وين أولوياا احلملوماا يف اجملاالا ذاا الصلة يف اتتة السـنواا الــ م،   

 إىل العلت القايمة.  
نتـــائ  الصـــحية  والـــتاج الســـملاو  والقـــيم اجلنســـانية  و ســـتند البيانـــاا املتصـــلة اال - 61

والواــ  االجتمــاي  واالقتصــاي   والتعلــيم  إىل األيلــة الــ   نبلــا هبــا البلــدان ويــتم احلصــول   
يليقا من  لل التعداياا  واستقصاماا األسـت املعيلـية )مـن قبيـمل االستقصـاماا السـملانية       

ملروـــتاا(  واالجتا ـــاا وااســـقاطاا الـــ  والصـــحية واالستقصـــاماا العنقوييـــة املتعـــدية ا
 صدر ا وعبة السملان يف األمم املتحـدة  ونتـم التصـد التااعـة لمليانـاا األمـم املتحـدة  مثـمل         
ــة      ــ  افـــجوف نقـــ  املنايـ ــتتع املعـ ــدة امللـ ــم املتحـ ــام  األمـ ــة  واتنـ ــة الصـــحة العامليـ منتمـ

ستقصـــائية األ ـــت    البلـــتية/اايدز  ومنتمـــة األمـــم املتحـــدة لل فولـــة  والدراســـاا اال     
ذلــك الدراســة االستقصــائية للقــيم العامليــة  الــ   ــ  نتــائ  للتعــاون األفــايمي   ت لــب    يف مبــا

موااقة من الدول األياام  وجت  إمتام البياناا اتحليلا مستمدة مـن التقـاريت التقنيـة الـ      
 يمل يف املتان.  صدر هبا  مللي  يف إطار االستعتا  العمل . و تي  فاصيمل ين أساليب التحل

يف إطــار  صــنيفقا وألغــتا  التحليــمل  اــمن البيانــاا املعتواــة يف  ــملا التقتيــت قــد ل   - 63
مناطن جاتااية ومناطن جاتاايـة يون إقليميـة  وايـاا ي ـمل  ومنـاطن أفثـت  قـدما  ومنـاطن         

ة إىل  صـني   أقمل  قدما. و ستند ايتا املناطن اجلاتااية واملناطن اجلاتااية يون ااقليمية املعتمـد 
ــائ       ــت دام ااحصـ ــتا  االسـ ــة ألغـ ــاطن اجلاتاايـ ــاطن واملنـ ــدان أو املنـ ــدة للبلـ ــوز املوحـ التمـ

الــمل  واــعتي األمــم املتحــدة  ولملنــقا قــد ختتلــ  قلــيل اــمن التقتيــت  واقــا      (17)(29 )مــيم
  للفياا امل تلفة ال   ست دمقا املنتماا الدولية ال  استنمدلا منقا البيانـاا  و/أو للتصـني  

ااحصائ  للبلدان يف إطـار لمويـاا حسـب  صـائ   تـارة. يف حـني أن  صـني  البلـدان         
 سـب ايـة الـد مل يـتي واقـا ملـا قدمـي البنـك الـدويل  يلـى أسـاف نصـيب الفـتي مـن الــد مل               

__________ 

للطــلم يلــى  ملــوين املنــاطن اجلاتاايــة )القاريــة( الملــ   واملنــاطن اجلاتاايــة يون ااقليميــة  ااــتق الــتااط      (17) 
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htmاللبمل  التايل: 
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مجيـ  البلـدان األوروايـة  وأسـتتاليا       “البلدان األفثت  قدما”. و لممل اية (12)القوم  اامجايل
دا  والواليـاا املتحـدة األمتيمليـة واليااـان. أمـا البلـدان أو املنـاطن يف أاتيقيـا         وفندا  ونيوزيلنـ 

ــان( وأوقيانوســيا )ااســتثنام      ــة ومن قــة البحــت الملــارييب  ويســيا )ااســتثنام الياا وأمتيملــا الل يني
 .“املناطن األقمل منوا”أستتاليا ونيوزيلندا( اتق  امن اية 

ــايئ واأل ــداف وااجــتاما   - 64 ــتي املب ــمل     و  ــ  اثل ــام  العمــمل ال ــة يف اتن ا التئيســية املبين
 التفياة املواايعية ذاا الصلة يف مستقمل فمل اتم من اتوم التقتيت.  

وقــد أجــت  املســق املتعلــن  قــوإل اانســان الــواري يف  ــملا التقتيــت مــن  ــلل إجــتام   - 61
دنيـة والسياسـية    استعتا  لإليلن العامل  حلقوإل اانسان  والعقد الدويل اخلا، ااحلقوإل امل

االقتصـــايية واالجتماييـــة والثقاايـــة  واملعا ـــداا الدوليـــة اـــاحلقوإل والعقـــد الـــدويل اخلـــا، 
ــة التئيســ     ــة وااقليمي ة ياألساســية اااــااية الســب  املتعلقــة  قــوإل اانســان  والصــملوع الدولي

اا حقـوإل  املتعلقة  قوإل اانسان  والتوصياا والتعليقاا العامة الصايرة ين  ييـاا معا ـد  
اانســان  و قــاريت املقــترين اخلاصــني  وقــتاراا منتقــاة مــن قــتاراا اجلمعيــة العامــة  ونتــائ    

 يملياا حملومية يولية  رفد من جديد التااماما يف لال حقوإل اانسان.
حقوإل اانسان الدولية وااقليميـة الـ  جـت  ايتماي ـا     يتي  ناول  فصيل  لصملوع و - 62

يف مجيــ  أجــاام التقتيــت.  ــدر  ا صــلة ااملوااــي  التئيســية يف أطــت  والــ  هلــ 3992منــمل يــام 
 .(19) تصمل اثلمة مستوياا من االلتاام و  

ال   ـ  ملامـة قانونـا للـدول الـ  صـدقه        املعا داا والعقوي واال فاقياا )أ( 
 يليقا وال  ادأ نفاذ ا حال حصوهلا يلى يدي فاف من التصديقاا 

الــأوا والبيانــاا التوااقيــة الصــايرة يــن اهلييــاا      املتفــاو  صــلا احمل )ب( 
ــوإل اانســان    ــة  ق ــة املعني ــة الدولي ــ   واــق     احلملومي ــاا ال ــتاراا واايلن ــمل الق ــن قبي   م

حمصــلا التاامــاا حقــوإل اانســان ذاا الصــلة مبوااــي  حمــدية. وجــت  انتقــام العديــد مــن  
تقا االنسـبة للسـتعتا  العملـ      افعمل أ ي أيمال اهليياا احلملومية الدولية املتفاو  الأوا

__________ 

-http://data.worldbank.org/about/countryمايـــــــد مـــــــن التفاصـــــــيمل انتـــــــت  . لل4134اوز/يوليـــــــي  3يف  (12) 

classifications. 
ليسه قائمة ومائن حقوإل اانسان املستعتاة يف  ملا التقتيت الاملة. ويتفـا التقتيـت يلـى الصـملوع الدوليـة       (19) 

مـمل الدوليـة أو صـملوع    حلقوإل اانسان ال  هلا صلة ااالستعتا  العمل   و و ال يلممل ا فاقياا منتمـة الع 
 “النتــائ  األ ــت  الــ  ل التوصــمل إليقــا يلــى الصــعيد احلملــوم  الــدويل”القــانون الــدويل اانســاو. وقائمــة 

 قائمة انتقائية و تصتة  ال اثمل سو  يدة ومائن فانه هلا أ ية حااة اباز  ملا االستعتا .   
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مبا يف ذلـك الومـائن اخلتاميـة للمـراتاا والومـائن املعتمـدة اتوااـن اآلرام الـ  ليسـه صـملوفا           
 حلقوإل اانسان ولملنقا  تامن معايج حلقوإل اانسان   

  مثـمل التوصـياا والتعليقـاا العامـة     األ ـت   الصملوع القانونية غج امللامة ) ( 
رصد معا ـداا حقـوإل اانسـان الـ   قـدم  فسـجاا ملاـامني األحملـام         الصايرة ين  يياا 

 املتعلقة  قوإل اانسان الوارية يف املعا داا الدولية األساسية.
و ــدي الصــملوع التئيســية املتعلقــة  قــوإل اانســان الــ   ــتي ااوــارة إليقــا يف األطــت   - 66

 داف وااجـتاماا الـوارية يف اتنـام     اململفورة احلقوإل األساسية ال   قوم يليقا املبايئ واأل
 العممل واآللياا ال    ورا من  لهلا يلى مد  السنواا العلتين املااية.

ويلج الـن  اململتـوب  ـتوف يافنـة يف التقتيـت إىل  وصـياا ملعاجلـة مسـائمل حمـدية           - 65
لـاالا   أمجا يف إطار فمل رفياة مـن التفـائا املوااـيعية. ويف وايـة فـمل اـتم   نيم ـ  أ ـم        

العمــمل يف املســتقبمل االســتنتاجاا والتوصــياا التئيســية يف إطــار التفيــاة املوااــيعية. وخيتــتم    
 ـدي مسـا اا ااطـار اجلديـد ل نـام       ‘‘ مسـاراا صـوب االسـتدامة   ’’الفتم األ ج اسـبعة  
 يف  قين التنمية املستدامة. 4132العممل ملا اعد يام 

  
 الملتامة وحقوإل اانسان -مانيا  

يولد مجي  البلت أحتارا ومتساوين يف الملتامة واحلقوإل. ولململ إنسان حن التمت  ” 
 مي  احلقوإل واحلتياا اململفورة يف اايلن العامل  حلقوإل اانسان يومنا اييا من أ  نوم 
مثمل التمييا اسبب العنصت أو اللون أو اجلن، أو اللاة أو الدين  أو التأ   سياسيا أو غج 

ألصمل الوط  أو االجتماي  أو الثتوة أو املولد أو أ  وا  ي ت. ولململ إنسان سياس   أو ا
 .“احلن يف احلياة واحلتية واألمان يلى و صي

 من مبايئ اتنام  العممل( 3)املبدأ 
 

إن  عايا املساواة واانصاف اني اجلنسني واملـني املـتأة والقاـام يلـى العنـ  اـد       ” 
ملتأة يلى السي تة يلـى  صـواتقا أمـور اثـمل حيـت الااويـة       املتأة  مي  أوملالي وففالة قدرة ا

يف ال ام  املتصلة االسملان والتنمية. وحقـوإل اانسـان اخلاصـة اـاملتأة وال فلـة  ـ  جـام مـن         
حقوإل اانسان العاملية غـج قااـمل للتصـتف وال للفصـمل وال للتيائـة. واوـتتاع املـتأة اوـتتافا         

دنية والثقااية واالقتصايية والسياسية واالجتماييـة  يلـى   فامل ويلى قدم املساواة يف احلياة امل
فــمل مــن الصــعيد الــوط  وااقليمــ  والـــدويل  وإزالــة مجيــ  أوــملال التمييــا يلــى أســـاف           

 “.   ا  داان من األ داف ال   تى ااألولوية لد  اجملتم  الدويل اجلن، 
 (العممل اتنام  مبايئ من 2)املبدأ 
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يولد مجي  الناف أحـتارا ومتسـاوين يف الملتامـة    ” نام  العممل أنيمن ات 3يرفد املبدأ  - 67
وهلــم حــن التمتــ   ميــ  احلقــوإل واحلتيــاا املــملفورة يف اايــلن العــامل  حلقــوإل   “واحلقــوإل

اانســان  يون اييــا مــن أ  نــوم. و ــملل املبــايئ  ــ ز احلاجــة امللحــة إىل القاــام يلــى مجيــ   
ــة التئي   ــا و رفــد أن الااي ــمل    أوــملال التميي ــة االســملان  تمث ســية للسياســاا واأل ــداف املتعلق

ــام  العمــمل الصــلة اــني       يف ــوارية يف اتن ــايئ ال ــة. و تســ  املب ــاة البلــت فاا ــة حي  ســني نويي
 الملتامة وحقوإل اانسان والتاال الفتي .  

ــا جــام        - 62 ــاا األساســية. وفم ــوإل اانســان واحلتي ــا  ق ــا وميق ــة ار باط ــت بط الملتام و 
 لـممل الملتامـة أفثـت مـن لـتي  لبيـة االحتياجـاا األساسـية  اقـ   لـممل            اتنام  العمـمل   يف

احلن يف التعليم  ويف امللـارفة الملاملـة يف احليـاة االجتماييـة واالقتصـايية والسياسـية  وحتيـة        
  ااـل يـن حتيـة احلـتاع  و ـ       السـملن اايلم  والت ل  من التمييا والعن   وففالة أمن 

ــن اال   ــتاي م ــاة.       قتاــ  املــني األا ــد ا طــوال احلي ــدراا وجتدي ــام الق ــت، لبن ــن الف ســتفاية م
و تامن الملتامة حن اانسان األساس  يف الصحة اجلنسية وااباايـة  واحلتيـة يف ا تيـار مـن     
حيــب  ويف أن يقــتر اابــاب مــن يدمــي و وقيــه  ــملا اابــاب  واــمان أن يملــون اجلــن،     

ــن      ــقما يون  ــوف م ــى الصــحة.    والتناســمل مصــدرا لســعاي ي وأن ميارس ــت يل ــت  أو    م
و نلمللمل  ملل احلقوإل واحلتياا وتطا مسـبقا لبنـام لتمـ  ماي ـت يتسـ  جلميـ  أانائـي  مملـون         
مــن أاــتاي قــايرين يلــى الصــموي واالاتملــار والتمليــ  وففالــة مســتقبمل ملــتتع ميــور ااحليــاة    

 األاتاي.   جلمي 
يلـى صـعيد اابـازاا     3992ويتناول  ملا الفتم من التقتيت التقـدما احملـتز منـمل يـام      - 69

سـيما اـني الفيـاا السـملانية املعتاـة ادرجـة        ال   ققه يف لال املساواة ويـدم التمييـا  وال  
يالية خل ت التمييا. وحيدي الثاـتاا والتحـدياا الـ   عتـت   نفيـمل اتنـام  العمـمل ايمـا يتعلـن          

 مل يف املستقبمل.االملتامة وحقوإل اانسان  ويقدم  وصياا حمدية وي ز أ م لاالا العم
 

 أاعاي الفقت املتعدية -أل   

مـ   فـائن الـت    فـأ   من القدرة يلـى العـي   تيـة وفتامـة     املتم  الفقت  و حتمان - 51
اقـو   يديـدة.  متا ت لفقتول .(21) يتحقين األ داف املنلوية يف حياامتلع فاممل اامملاناا ل

سبمل املستدامة لملسب الـتزإل   الة لملفالة ملاايالاالاتقار إىل الد مل واملواري اانتاجية يتمثمل يف 
اتقـار إىل التيايـة   واال احلتمان األ ت   مثمل انعدام األمن الاـملائ   يلممل فمللك وا أنوام و

__________ 

)منلــوراا األمــم املتحــدة    و جعرر    الررمفنا   الفقررر 3131عرر  احل لررة االجمة ع،ررة   العرر مل لعرر م    تقريررر (21) 
 (.E.09.IV.10املبي   رقم
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  واالاتقــار إىل الســملن اللئــن أو انعدامــي ا مــن اخلــدماا األساســية الصــحية والتعلــيم وغج ــ
أو احلصـول يلـى    إىل المللمـة املسـموية     واالاتقـار اتقار إىل السلمة أو وسائمل االنتصافواال

 يا ـ  جتتاة ييناميـة مبعـىن أن الـبعض يقـ  يف     جتتاة الفقتو .(23)املعلوماا أو امللارفة السياسية
 .تييتبوفثجون يعيلون يلى  يق  يف اتامني ة يت ل  منيالبعض اآل ت و

ــني يــام    و - 53 ــا ا ــتة م ، إىل النصــ  يــدي األوــ ا  اخنفــض  4131 و 3991يف الفت
 لمــوم الســملان يف البلــدان الناميــة )مــن يف العــا  فنســبة مــن  الــملين يعيلــون يف اقــت مــدق   

ي  يلـــى أنــ  ايــد  .(24)وــ    711 111 111قــدرل   اخنفــا  أ  ايف املائــة(    44 إىل 27
التغم من  ملا االخنفا  الملـبج يف يـدي األوـ ا، الـملين يعيلـون يف الفقـت   نـاع مـا يقـدر          

ــت  354 انحــو ــن الفق ــون م ــملين الي ــواام ال ــدق .   لف ــت م ــدر  يف اق ــم املتحــدة  ويق ــام  األم اتن
ــتل عتيــ  يتمــاي اا  اامنــائ  ــايل امل  لفق ــى أاع ــاف    ةتعــدييســتند يل ــثل قي ــان ويلــممل م حتم

وـ      3 671 111 111أن اـو   الصحة والتعليم ومستو  املعيلة اانسان من نواح  
ال  فانـه  بلدان من ال 312   يففقتال   يعيلون يفالعا  يف املائة من سملان 11أو أفثت من 
الـملين   يـدي يدي الملين يعيلون يف اقـت متعـدي األاعـاي يتيـاوز     امن يف الواق  و .موا  يراسة

   .(21)ذاا النمو الستي  الد مل يف العديد من الدان اجلنوبيف اقت انون من يع

  ليمـار نتييـة   أفثـت مـن غج ـن   حيدمب الفقت يف مجي  البلـدان  و تحمـمل النسـام يبيـا     و - 54
يلـى  يف املااـ  يـتم    قيـاف الفقـت  وملـا فـان    تيايـة. يقـدمن هلـم ال  ألطفال الملين افما  و حال 

  يا ــمل األســتة املعيلــية  التفــاواإجــتام القياســاا املتعلقــة ا مســتو  األســتة املعيلــية  يون  
ملعيلــية ولملــن ينــد املقارنــة اــني األســت ا املــتأة والتجــمل. اــنيالفقــت ل  عتــيم الفــوارإل يف  اقــد

منتلــت لــد  الفقــت ال ســبيمل إىل إنملــار أن   م()مــ  أطفــال أو اــدوو املتملونــة مــن اــالا واحــد
الفقـت اـني ايـاا    يعسـت فـمللك قيـاف    وألسباب هاملة   .(22)مقارنة االتجال انسبة أف النسام 

القاـام يلـى الفقـت املـدق      و .وفبـار السـن   حمدية من السـملان  مثـمل األوـ ا، ذو  ااياقـة    
__________ 

تقريررر مررالر القةررة العرر متم للمية،ررة   انتــت 39  الفقــتة اتنــام  يمــمل مــرات القمــة العــامل  للتنميــة االجتماييــة  (23) 
ــم املب   3995آذاع/مرر ع   33-6االجمة ع،ررةق كوسيرر،   ق   ــم املتحــدة  رق ــ  )منلــوراا األم (  E.96.IV.8ي

و جعرر    الررمفنا 3131عرر  احل لررة االجمة ع،ررة   العرر مل لعرر م  تقريررر  املتاــن الثــاو  3الفصـمل األول  القــتار  
األ رر اف اإلمن ئ،ررة األمــم املتحــدة  اللينــة االقتصــايية ألمتيملــا الل ينيــة ومن قــة البحــت الملــارييب     ؛الفقررر  

وا  سريف اليسريف ولنريف امتررأ    أمرينر  الالت،ي،رة وميبقرة المحرر         امتس  حملة ع  - 3116تقرير ع م و لأللف،ة
 .(4117)سانتياغو   الن عييب

 أيلل(. 2)انتت احلاوية  3131تقرير األ  اف اإلمن ئ،ة لأللف،ة لع م  (24) 
  عرر مل تقر م سيرر     - اليرو    ضرة و 3131تقريرر المية،رة الميررية لعر م      اتنـام  األمـم املتحـدة اامنـائ       (21) 

 (.4131  نيويورع) مميوع
 أيلل(. 33)انتت احلاوية  اجت   ل وجحص فالو 3131الع مل امترأ     (22) 
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ــمل ل ــامل   و ــو يقــ  يف صــميم     قاا ــى الصــعيد الع ــن يل ــن لتحقي ــة و قي ــوإل إيمــال الملتام حق
 لليمي . اانسان

 ةحيويـ   هلـا أ يـة   املوااـيعية األ ـت    للتفـائا  تئيسـية الوالصحة  و ـ  مـن العناصـت     - 51
إذ يـدمت   .من أجمل  قين التاـال وطـول العمـت    ةصحة اتورياال الفقت.املتعلقة اجلمي  املفا يم 

إىل متااـن الصـتف   ايقـا  فتقـت  إىل سـوم األحـوال املعيلـية الـ  ين     قماـ يعتصحة النـاف ات  الفقت
التيايــة  ـدماا  يلـى   محصـوهل  ـول يون  حــواجا مقامـة  الصـح  واملـأو  وامليـال النتيفـة وا    

ــة والصــحية  ــة والقانوني ــة احلصــول يلــى    اخلــدماا االجتمايي يف لتمعــاا  ملــون ايقــا إمملاني
   .(26)يقم املواري الملاايةاخلدماا حصتا يلى من لد

انعــدام أمــن اململــان والتنقــمل. ا  ــملل العوامــمل يتلــململ اــدورل  ســبيامــمل مــن فــمل و - 52
سـملن  أو  مـا يف امـتلع األر  أو حياز حمدوية حقوإل أو يف وململ  لتي جتسد سوام   اململان

يقــا الملــوارمب الــ  يتســبب االتعــت  للملــوارمب ال بيعيــة أو يف زيــاية و أمــن املســتو  املتــدو 
وــتاع الفقــت العديــد إىل  جيــتعايــاا  يقــدي ســبمل معيلــة الفقــتام و التوب أو أو احلــ اانســان

الـ   تـيق هلـم    املـواري  وااااـااة إىل االاتقـار إىل احلتيـة    ا  انعـدام األمـن  ـمل   و .يأست م ايي أو
 .الاع  اللديديف سا م يحاسم ينصت  و يف حد ذا ي  التنقمل 

 لفقت املتعـدي األاعـاي.  لواملساملة أحد العناصت احليوية وفمة احلامللارفة يف ويعد يدم  - 56
 ــم الــملين يســتفيدون منــقا. لميتمــ  لاوائــد  وليــد ن يلــى امللــارفة يف واألوــ ا، القــايرا
ــويض امل  و ــت إىل  قـ ــري  الفقـ ــارفة يـ ــيم لـ ــيما   و ملتـ ــتام  وال سـ ــواا الفقـ ــا  أصـ ــت يبلـ حيـ

حلتمان املتعـدية مـن حقـوإل اانسـان     وام األنإن الفقت سبب ونتيية  .أيلى مستويا ي التفاوا
ــ   ــقا أحــد.    ال ــا ال يســامل ين ــة أن   عــ  وفــثجا م ــو  امللــارفة ففال  اااملســرولييســامل أول
 .القوانني نفمل  وأن
النمو االقتصـاي  حمـتع اـتور     اـ  ااالسـتدامة. ا أساسـي ار باطـا  الفقـت  يت بط وأ جا   - 55

اآلمــار  إاــااة إىليف الــد مل والثــتوة    التفــاوايفغــج أن الايــاية اامجاليــة  .للحــد مــن الفقــت
 أن النمو االقتصـاي  وحـدل ال يملفـ  لتحقيـن التنميـة اللـاملة       رفد البييية للنمو االقتصاي   

  أفثت مـن غج ـم  األمتيام إىل النمو االقتصاي  واملواري البييية احملدوية إذ  مل ب  ار  .لليمي 
 ـرمت النفايـاا النامجـة يـن الصـناياا      وقـه نفسـي    ويف ال احلـد مـن الفقـت.   جقـوي  ها يقـو   

 .الفقتومنتياما الثانوية  أمجا وديدا يلى الفقتام و ااي  لبيية ل غج املتايية التنميةأمناق و

__________ 

 (26) B. G. Link and J. Phelan, “Social conditions as fundamental causes of disease”, Journal of Health and 

Social Behavior, vol. 35 (1995), pp. 80-94. 
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يلـى الدراسـة    وي ـا يف ري  يف املائـة(  91األغلبية العتمـى مـن احلملومـاا )   أوارا و - 57
ــمل  االستقصــائية العامليــ  ــار اتنــام  العم ــد يــام  ملــ ة يف إط ــ   إىل4132ا اع ا اصــدي معاجلــة  أو

الــد مل إيرار   مــ  التتفيــا اوجــي  ــا، يلــى اســتتا ييياا القاــام يلــى الفقــت” (25)مســألة
أجـاام  يف العديـد مـن    “إليما  االجتماي  ومحاية الفقتامل”األولوية امل وأي يه   “العمالةو

لويــاا السياســاا العامــة احلملومــاا  ديــد أو علــى ســبيمل املثــال  حــني طلــب إىل ا الدراســة.
يلــى  أيرجــه  اخلمــ، إىل العلــت املقبلــة  ســنوااال يلــى مــد للحفــاظ يلــى راــال األســتة  

 املتصـلة مجي  األولويـاا  استويبه يف املائة( ال   77) “احلماية االجتمايية لألستة”األرجق 
 ة.األساسي اتواج اخلدماا االجتمايية و/أو االستثماراا من أجمل  لبية االحتياجاا

لـدول و عـاز و نفـمل اسـتتا ييياا اعالـة منسـقة متماسـملة متملاملـة         اا  أن  ينبا   - 52
انعــدام املســاواة االسـتبعاي و  ةاخلـتو  مــن يوامــ وللقاـام يلــى الفقــت  يلـى الصــعيد الــوط   

 ستقدف أياـا األوـ ا، الـملين ينتمـون إىل الفيـاا املقملـة       وأن فلتق لتحقين التنمية  
   مبا يامن جلمي  الناف اتصـة ة يلى السوامالتيفياملناطن طن احلاتية ويف املنا  أو احملتومة

 .تقامارسومب ماية حقوإل اانسان الواجبة هلم أن يتمتعوا لعي  حياة  الية من الفقت  و
  

 املرات الدويل للسملان والتنمية انعقاي قوإل اانسان منملاملتعلقة  لتول ال
 3ااطار 
 الفقت

اختـملا اجلمعيـة    - حقوإل اانسـان الأن ياا احلملومية الدولية حمصلا أيمال اهلي
الفقـت املـدق   مبـا ايقـا     والعامة سلسلة من القتاراا الأن العلقة اـني حقـوإل اانسـان    

 أيــايا ايــي( الــمل  4134قــوإل اانســان والفقــت املــدق  ) املتعلــن   56/432القــتار 
يلمللن انتـقافا لملتامـة     ياجتماال ستبعايأن الفقت املدق  واال” اجلمعية العامة  أفيد

 .“امياجلة للقاام يليق ةويولي ةإجتاماا وطنييتعني اختاذ  ياانسان وأن
ــة   ــة  قــوإل    -األ ــت   غــج ملامــة الصــملوع القانوني ــة املتعلق ــايئ التوجيقي  عــد املب

يئ  وجيقيـة سياسـا ية يامـة يلـى الصـعيد الـدويل       ( مبا4134اانسان والفقت املدق  )
ــاول حقــوإل اانســان لألوــ ا، الــملين يعيلــون يف اقــت  واقــا للقوايــد واملعــايج       تن

 الدولية حلقوإل اانسان.

__________ 

]وجـوي سياسـة يامـة    معينـة:   ين مسألةالبلدان ملمب إجاااا  بلا هبا )نعم/ال( إىل  “معاجلة” عتي  يستند  (25) 
اسـتيفام  ال اـد مـن   و .املااـية  ذاا صلة[ + ]ختصي  مياانية[ + ] نفيمل اتام [  لل اتـتة اخلمـ، سـنواا   

 سألة.ملا “ عاجل”ما اوصفقا حملومة   صن  حملومة حااللتوق الثلمة مجيعقا 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/214
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 التملالي  االقتصايية واالجتمايية للتفاوا يف الد مل والثتوة  
قـوم يليـي النمـو االقتصـاي      ميثمل  قين  ملاار الفت، والنتائ  املنصفة األساف المل  ي - 59

امل تي والتاال االجتماي  املستدمي. اتوسي  ن اإل قدراا وا األوـ ا،  يـن طتيـن  سـني     
 دماا التياية الصحية و دماا التعليم والفت، املتاحة هلم  يوس  ن ـاإل الـدائتة امللـتتفة    

التقنيـة واالقتصـايية   لل اقة اخللقة واألاملار وااسقاماا يف لتم  معني. و اي ت االاتملاراا 
واالجتماييـة يف ظــمل التـتوف الــ   تـيق لملــثج مـن النــاف اتصـة امللــارفة الملاملـة والنيــال       

اجملتم . والعمل، صحيق أياا: اأوجي التفاوا اللديد يف احلصول يلـى  ـدماا التيايـة     يف
الصحية واألمن والتعلـيم اجليـد ميملـن أن  ـول يون ختلـ  ق ايـاا فـبجة مـن السـملان مـن           
الفقت و قين التق  االجتماي   و ايلن  ـملل التـتوف أفثـت اـأفثت ن ـاإل ا تيـار األوـ ا،        

 واألاملار ال   سقم يف اجملتم .
( مديدا   جا يعـوإل  قيـن املايـد مـن     4ويلململ التوزي  احلايل للثتوة )انتت اللململ  - 71

ام. وواقــا لتقتيــت النمــو االقتصــاي  واللــمول واالســتدامة االجتماييــة والبيييــة يلــى حــد ســو 
 تليـون   441صاير ين مصتف فتيد  سوي، ين الثتوة العاملية   قدر الثـتوة العامليـة مببلـا    

. ويســتفاي مــن  ــملا أن مبلاــا 4134يوالر مــن يوالراا الواليــاا املتحــدة يف منتصــ  يــام 
اليـــني نســـمة  255يوالر يعـــوي لملـــمل اـــتي مـــن البـــالاني ويـــدي م  22 611يقـــدر انحـــو 

يف املائــة مــن لمــوم البــالاني  59. وخيفــ   ــملا الــتقم أوجــي  فــاوا  ائــمل. احــوايل العــا  يف
يف املائـة مـن الثـتوة العامليـة. والفيـة التاليـة        1موجويون يف اية األقمل مـتام  وال ميلملـون سـو     

مليـون   3 155يوالر من يوالراا الوالياا املتحـدة(  اـم    311 111إىل  31 111)من 
 311 111املائـة مـن الثـتوة العامليـة. أمـا ايـة الثـتوة الـ   تـتاول اـني           يف  3157االا ميلملون 

مليــــون اــــالا  أ   153ومليــــون يوالر مــــن يوالراا الواليــــاا املتحــــدة اعــــدي أاتاي ــــا  
يف املائـة مـن الثـتوة العامليـة. وأ ـجا        2451املائة من لمـوم البـالاني  و ـم ميلملـون      يف 757

يف  157مليـون اـالا  و ـم ال ميثلـون إال      14مليـون يوالر   3 ام اية الثتوة الـ   ايـد يلـى    
يف املائـة مـن الثـتوة العامليـة. و لصـة القـول         23املائة من البالاني يف العا   وميلملـون نسـبة   

ــك نســبة   ــالاني يف العــا  نســبة     252ال ــن الســملان الب ــة م ــتوة   2151يف املائ ــن الث ــة م يف املائ
 يف املائة من الثتوة العاملية. 1 املائة من البالاني ال ميلملون إال يف 71العاملية  يف حني أن قتااة 
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 James Davies, Rodrigo Llueberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global 2013, in Creditامتصر عو 

Suisse Global Wealth Report 2013, p. 22  ن االطــلم يلــى  ــملل الوميقــة يلــى العنــوان  وميملــ
-https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364 االملتـــتوو التـــايل:

A105-0560-1332EC9100FF5C83. 
  
البلـــدان البلـــدان ذاا االقتصـــاياا الناميـــة و  يف الـــد مل متوســـط تقـــارب ونتـــتا ل - 73
ــد مل يلــى الصــعيد العــامل      أ ــمل ة النمــو املتقدمــاالقتصــاياا  ذاا يــن فض التفــاوا يف ال
وإن مــا وــو د    ومـن مســتو  يــال جـدا.  اطفيفــاالخنفــا   السـنواا األ ــجة  وإن فـان   يف

يامليا يعملـ، إىل حـد فـبج    التفاوا يف الد مل و قل  طفي  يلى صعيد استقتار مر تا من 
والنمو يف غج ـا   نمو يف اهلندوالاملاا  اا من القتن يالنمو االقتصاي  يف الصني منمل التسعين

 يف الـد مل  ايـد أن التفـاوا   .(27)4111منمل يام  االقتصاياا الناميةواالقتصاياا الناوية من 
 

__________ 

 (27) Branko Milanovic, “Global income inequality by the numbers: in history and now: an overview”, World 

Bank Policy Research Working Paper No. 6259 (Washington, D.C., World Bank, November 2012)  

 مليون 14
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 يف املائة( 4459)

 مليون 1 417
 يف املائة( 5257)
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 يف املائة( 3157والر أمتيمل  ) تليون ي 11

 يف املائة( 1 تليون يوالر أمتيمل  ) 751
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 إىل األغىنمن األاقت   من السملان أجاام العلتين

 .  (22)فان يف ازيياي يا مل البلدان وايما اينقا

التوزي  غج املتملاائ للمملاسب يف الد مل العامل  يف الفتتة من  1اللململ  يبنيو - 74
من نصيب اية األفثت متام من  نص  اململاسب. اقد فان أفثت من 4112ىل يام إ 3922 يام

إىل   د مل العاملاليف املائة أو أقمل من  6 ياي ما نسبتي  يف حني يف املائة 6السملان ال  اثمل نسبة 
 يف املائة من السملان. 91فمل جام من أجاام العلتين يف إطار اللتحية السفلى ال   ام نسبة 

 
 1اللململ 

   سب جام العلتين من السملانالعامل   يلى الصعيديف الد مل ة امل لق  وزي  اململاسب
3922-4112 

  والع(س ألسع ع ال ول،ة للاليرائ،ة   القو واق تع  ل 3115مت احلس     ع م )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,”Branko Milanovic, “Global income inequality by the numbers: in history and now: an overview: امتصر ع 

World Bank Policy Research Working Paper No. 6259, (Washington, D.C., November 2012, pp. 

ق 3131 عاسررة احل لررة االقمصرر  ية واالجمة ع،ررة   العرر مل لعرر م    و ــ  وميقــة أوــج إليقــا يف  12-16
 (.E.13.II.C.1)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي   لمية،ة امتسم امةحت ي ل ا

__________ 

ق حترر ي ل المية،ررة 3131   العرر مل لعرر م مة ع،ررة عاسررة احل لررة االقمصرر  ية واالج و ررم وق،قررة ألررا جل،،رر     
 (.E.13.II.C.1)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي   امتسم امة

)منلــوراا األمــم  ق حترر ي ل المية،ررة امتسررم امة3131   العرر مل لعرر م  عاسررة احل لررة االقمصرر  ية واالجمة ع،ررة (22) 
 (.E.13.II.C.1املتحدة  رقم املبي  
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ــاي   - 71 ــاوا االقتصــاي   وخيــمل ازيي ــتدامة و االتف ــة املس ــا أ التنمي ــةرتااــيلحــن هب  .ا اايح
ــنا ــاي   مـ ــور اجتمـ ــاوا   منتـ ــوإل التفـ ــار  يعـ ــاي   انتلـ ــك االجتمـ ــة والتماسـ يقـــدي و الثقـ

ق ـام  وإن وجـوي   النفوذ السياسـ . يائتة ى من الفقتام وال بقة الوس  يستبعدالعامة و الصحة
يعيلــون ليــومقم التنميــة و “ا ــاخ”بعــون يف مــن الســملان الــملين يق -حيتمــمل  ناميــي  -فــبج 
ميملـن     الـ  االسـتدامة االجتماييـة  يقـدي مديـدا مباوـتا     أ  يااإل حقيقية ملستقبمل أااـمل  يون
ــتلف أن ــا  ع ــدرة لتمــ  مــ  اأو ــى اق ــقو  ااالاتملــار و  يل ــة قااالن ــ  لي أواــام يف ظــمل التملي

 يلى او  تتم ايي حقوإل اانسان. متاجة  اقتصايية واجتمايية واييية

ألزمــاا البيييــة الناوــية مــن ياــاإل مواجقــة اأياــا أن حيــد  التفــاوا  اايــدمــن وــأن و - 72
ــوازن اــني من و ــاإيــاية الت و لــج التقــديتاا  األر .فوفــب يــن تنا مســروليواالقتصــاي   ون
نصـ  االنبعامـاا  ومـ  ذلـك اـمن أاقـت       مسـرولون يـن   املائة من سملان العـا    يف 33أن  إىل

ــ  وــتائق الســملان   ــا   املتاــترة   ــن غج  ــت م ــة   أفث ــوارمب ال بيعي ــن المل ــن  م ــج النامجــة ي  ا
   .(29)املناخ

واالنتت إىل ا امة التملالي  البييية للنمو االقتصاي  يف إطـار منـوذ  التنميـة احلـايل       - 76
تتفيا الثـتوة ويف الوقـه   ل ةاحلالياالستمتار يف املساراا ابساطة  لنفسي العا أن يبيق ال ميملن 
الت فياـاا يف األمـت البييـ  اللزمـة     ااجلقـوي التاميـة إىل احلـد مـن الفقـت.      اـملل   ةواصلمنفسي 

 . ملا التناقض ايد من حدة تحقين االستدامة البييية ل

 احســب عتقـمل   الواالسـتبعاي   فـاوا لتلالصــحية و وأ ـجا  اـمن العواقـب االجتماييـة     - 75
وإمنـا ميملنـقا   املرات الدويل للسملان والتنمية   اي  هباني  التنمية القائمة يلى حقوإل اانسان ال

نتلـت   حيـت  العـا  املعـو  يف الوقـه احلااـت      يف سياإل و استقتار اجملتمعاا.أياا أن  ايام 
 اايد  تفيا الثتوة وما لي مـن صـلا   أصبق املعلوماا يف مجي  أاام العا  والبلدان يف حلتة  

لحتياجــاا أساســا ل املليــني مــن البلــت الــ   صــيب الب الــة والتلــم االجتمــاي  والعيــا  ا
 .القلقملو االعايواالسياسية 

لـدول األولويــة القصــو  للقاـام يلــى الفقــت يـن طتيــن اــمان    اينباـ  أن  ــويل  و - 77
ــال  أن ــاوا     ت ة اــت، لتقاســم  ــار التنميــة االقتصــايية     جلميــ  األوــ ا، يلــى قــدم املس

منــت  والعــي  يف ســلم وفتامــة  مبنــأ  يــن التمييــا    احلصــول يلــى يمــمل واالجتماييــة و
 والتلم واخلوف والعوز واملت .

__________ 

 (29) The Worldwatch Institute, State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? (Washington, D.C., 

Island Press, 2013). 
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ونتييـة للتفاو ـاا    ااالقتصـايية سـبب  فاو ـاا  التالفـتم   عـد   يف ادايـة  ـملا   وفما جام  - 72
 ســناجلــن، أو العــتإل أو ااياقــة أو اليملــون ســببقا  قــا  لــك الــ االجتماييــة األ ــت   مبــا اي

واــالنتت إىل التســالة التئيســية للمــرات الــدويل  .التــتوفاهلويــة واملتصــلة ااألاعــاي األ ــت   أو
يلــململ ملتامــة واحلتيــة وال القــدراا الفتييــة الســتثمار يفا   الــ  مريا ــا أنللســملان والتنميــة

مـن  ـملا الفـتم  نملـتف     التاليـة  جـاام  األ  اـمن  سـتدامة لتاال اانساو امللتتع والتنمية املا أساف
لصــا  حقــوإل اانســان والتاــال والملتامــة النــقو  أو يــدم النــقو  امــد  معــان النتــت يف ا

أوــا يتاــة عمــمل الاتنــام  مــن الســملان الــ  يعتــ   ةعديــدال لصــا  الفيــااالنســام والفتيــاا و
 لوصم والتمييا.لطويلة مدة  منمل
 

 أة واملساواة اني اجلنسنيني املتامل -اام  

ــا أمــتا وــائعا يف العديــد مــن البلــدان  معيــننيســملان يعــد التمييــا اــد   - 79   ولملــن التميي
واـدال مـن   . عديد مـن النسـام اللـاااا أمنـام متحلـة ال فولـة      وال يتم املني ال املتأة يامل . اد

املثاليـة  نومـة  األ ن عتـ  أ  ةيانقـيم جنسـ  ايتناإل و تجالقبول اخلاوم لل يتم  نليتقن يلىذلك  
قــد يننـال أفثــت مـن قــدرة   يف اعـض املنـاطن    و أو القيــاية. االســتقلل أو السـل ة ال  توااـن مـ    

 الـوالية املبملـتة  و غـج املتغـوب ايـي   الاوا  املبملت أو القست  واحلممل املتأة يلى التحتع افعمل 
 واحلصـول يلـى  لتعلـيم  (  واالاتقـار إىل ا امللئم من النتام الصـح  الديم ادون  لق  )ال سيما 

السـمة  . ولـملا ال  تمثـمل   نـوم اجلـن،   أسـاف  لعنـ  القـائم يلـى   التعـت  ل أقمل من التجمل و أجت
يف اايـتاب يـن ال مـول إىل     تمملني املـتأة اـ املرات الدويل للسملان والتنميـة  يف لتاام للاملمياة 
 إمملانيـة  نصـ  سـملان العـا    ل تـيق التـتوف الـ     حـول مييـة   حور  تم إمنا  واحسبالملتامة 
 .إىل اجملتم  قاميقد  نتتخياملسا اا ال    ديدو ن وسي  ن اإل قدرامو نحيام مسار ديد 

ــان  - 21 ــمل وف ــام  العم ــ امــا  اتن ــن التــأ ت        ا ارخيي ــثج م ــام  اعــد ف ــتتيى اال تم إذ اس
ااباايـة  اجلنسـية و واجلوانـب  الاوا  مـا يتعلـن اـ   اياحلتية النسبية للمتأة العلقة الوميقة اني  إىل

ووـقد   طوال حيـامن. تقن وراا قن صحونوم اجلن، يف اجملتم  أساف القائم يلى وواعقن 
 تمملني املتأة واملساواة اـني اجلنسـني  انتلارا للمرسساا الوطنية املعنية ا 3992العا  منمل يام 
ــثج ااييــاب  ــدان   ــملل املرسســاا و نتلــت  .ي ــ  البل ــى  يف  تل ــد مل  يل ــ  مســتوياا ال مجي

 أينال(. أل  - التاا تم ي  املناطن )انتت الفمج يفو

يف  97أفثــت مــن وفمــا فلــفه احلملومــاا يف الدراســة االستقصــائية العامليــة  اــمن    - 23
 عـاجل مسـائمل    سياسـاا و/أو اسـتتا ييياا  واتام  يف مجي  أاام العا  لديقا املائة من البلدان 

مـن فـمل يلـتة     9ال يقـمل يـن   لـك مـا   . ومي“اني اجلنسني واانصاف واملـني املـتأة  املساواة ”
يف  311 و  مـن البلـدان يف أاتيقيـا    يف املائـة  311من  ملا القبيمل:  االدان يف مجي  املناطن أطت
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ــة ــيا  و املائــــــ ــة 92 يف يســــــ ــا  و يف املائــــــ ــة 92 يف أورواــــــ ــتيملتني   يف املائــــــ  يف األمــــــ
 يف أوقيانوسيا. املائة يف 91 و

ة  لبيـ  سـني احلالـة و  ”مبسـأل   التامه اقط    ال  يبة ن ملمة أراام البلدان اجملايد أ - 24
ــة   ــتأة التيفي ــة(  75) “احتياجــاا امل ــن     ” ويف املائ ــا يتعل ــة  وال ســيما ايم ــال ال فل  ســني را
 .يف املائة( 21) “االصحة والتاملية والتعليم

 
 قوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حل

 4ااطار 
 ملني املتأة واملساواة اني اجلنسنيا
ايتمـدا اجلمعيـة العامـة ال و وفـول اال تيـار         3999يام  يف - لامةاملصملوع ال

للينـة املعنيـة     الـمل  يتـيق   امللحن اا فاقية القاام يلى مجي  أوملال التمييـا اـد املـتأة   
الـ  ينـديى ايقـا    الفتيية أو اجلماييـة  البلغاا النتت يف  االقاام يلى التمييا اد املتأة

جتيـا  لتحقيـن  لإجـتاماا  يتسـ     واأن احلقوإل املصـونة مبوجـب اال فاقيـة قـد انتـقمله     
ــتأة   ل ــوإل امل ــقافاا حق ــن يف انت ــة التحقي ــة   لين ــة طــتف يف اال فاقي ــى و .يف أ  يول يل

ال و وفول امللحن اامليثاإل األاتيق  حلقوإل اانسـان واللـعوب    يقت الصعيد ااقليم  
االجتماييـة   وملارفة املتأة السياسية واالقتصايية اأ ية يف أاتيقيا  الأن حقوإل املتأة

 لتمييا اد املتأة.مجي  أوملال اإىل القاام يلى يديو و
أيـتب للـ،    - حقـوإل اانسـان  الـأن  حمصلا أيمال اهليياا احلملوميـة الدوليـة   

  (4131القاام يلـى التمييـا اـد املـتأة )    ا املتعلن 36/41ل قتارحقوإل اانسان  يف 
قلقي من أني  االتغم من التعقد الـمل  ُق ـ  يف املـرات العـامل  التااـ  املعـ  اـاملتأة        ”ين 

واالســتعتا  الـــمل  أجت ــي اجلمعيـــة العامــة يف يورمـــا االســتثنائية الثالثـــة والعلـــتين     
أجمل  عديمل أو إلاام القوانني املتبقيـة الـ   ن ـو  يلـى اييـا اـد النسـام والبنـاا           من
لعديد من  لك القوانني ساريا  ومعموال  اي  هـا حيـول االتـايل يون اتـ  النسـام      ياال ا ال

 .“والبناا ااايمال الملاممل حلقوإل اانسان اخلاصة هبن
 (3996إيـلن ومنـقا  يمـمل اـييني )     أيـاي  -  ت األ دوليةالملومية احل فاقاا اال

اايتبار ــا وال فلــة قــوإل اانســان للمــتأة حلالملامــمل  اايمــالااــمان ”االلتــاام  أفيــد 
ــمل ي الجــاما  ــة أو الفصــمل يــن   لتصــتفاقب ــ  حقــوإل اانســان وحتيا ــ  أو التيائ  يمجي

 .“األساسية
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 التاج يف أمناق األيوار اانتاجية واابااية - 3 
  اج أمناق العمالة )أ( 

ــمل        - 21 ــيل منـ ــاقه قلـ ــد اـ ــة قـ ــوة العاملـ ــارفة يف القـ ــني يف امللـ ــني اجلنسـ ــوة اـ إن الفيـ
زاله املتأة  تقااى أقمل ها يتقااـال التجـمل  ومـا زال يملثـت اسـت دامقا         لملن ما3991 يام

ــمل.         ــك ســل ة أق ــه ال ــا زال ــة  وم ــة وغــج املأمون يف الق ــام غــج التاــ  ويف األيمــال املرقت
ظمل املعدل اامجايل مللارفة املتأة يف القوة العاملة مااتا يموما يلى املسـتو  العـامل   ايـد     وقد

القليلة األ جة وقدا اخنفااا طفيفا يف معدل ملارفة فمل مـن املـتأة والتجـمل.     أن السنواا
ويلى الصعيد ااقليم   فانه ملارفة املتأة يف القوة العاملة متباينـة. اقـد زايا اـأف  قـدر     
يف أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب  واخنفاه قليل يف أورواا اللـتقية ويف جـام فـبج    

. وازيايا ملـارفة النسـام مـن    (61)ما يدا جنوب يسيا  حيت زايا زياية طفيفةمن يسيا اي
يف مجيـ  املنـاطن ااسـتثنام أورواـا      3991يف القوة العاملـة منـمل يـام     (63)62-46الفية العمتية 

و تاج   ـأمج اخلصـواة يلـى امللـارفة      اللتقية  و و ما يعا  إىل اخنفا  معدالا اخلصواة.
 .(64)يف القوة العاملة

وازياي نصيب املتأة يف العممل املداوم األجـت يف الق ـام غـج الارايـ  ويف املقـن الـ         - 22
ــاملتفا والنفــوذ       ــي من فاــا يف الوظــائ  املت ب ــة ا ــديا  رغــم اقائ ــملفور  قلي يقــيمن يليقــا ال
والسـل ة. ويف مجيـ  املنــاطن  ال  ـاال املـتأة هثلــة اثـيل ناقصـا إىل حــد فـبج يف أوسـاق قــاية         

 .(61)ت  األيمال التياريةومدي
زالـه     ومـا (61)والفيوة يف األجور اني اجلنسني  اين ابطم  ويف اعض البلدان اقط - 26

النسـام يــتلقني أجـتا أقــمل هـا يتلقــال التجــال يـن العمــمل املتسـاو . وغالبــا مـا يلــالن وظــائ        
عمالـة اهللـة   أمنا وااستحقاقاا أقـمل مـن  لـك الـ  اـنق للتجـال  ويـااولن أوـملاال مـن ال          أقمل

(   اــم االوــتاال فمســا اا لــد  األســت واالوــتاال حلســاب الــملاا        2)انتــت اللــململ  
__________ 

ــية  وجحصررر فال و اجت  ررر ل3131امتررررأ    العررر ملق  (61)  ــت احلاوـ ــة    33)انتـ ــمل الدوليـ ــة العمـ ــلل(  ومنتمـ أيـ
 (.4134مملتب العممل الدويل   )جني   3133االجت   ل الع مت،ة لعة لة امترأ  لع م 

 ملا مروت أااـمل يعـدل نسـب امللـارفة يف القـوة العاملـة افعـمل التـأمت اـتاج اهليافـمل العمتيـة  ولملنـي مروـت               (63) 
 متال االنسبة للعدي اللمويل للبلدان. غج

 .و اجت   ل وجحص فال3131امترأ    الع ملق  (64) 

 األ ـــــداف والاايـــــاا واملروـــــتاا”  انتـــــت أياـــــا فالو اجت  ررررر ل وجحصررررر 3131امتررررررأ    العررررر ملق  (61) 
ــام   ــة يف يــــ ــة لأللفيــــ ــائية 4131اامنائيــــ ــداول ااحصــــ ــايل:    “: اجلــــ ــتوو التــــ ــوان االملتــــ ــى العنــــ يلــــ

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/Trends.htm. 
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. رغم أن النسبة اامجاليـة مـن لمـوم العمالـة الـ   عتـ        (62)مقاامل العمالة اأجت أو مبت باا يف
يمالة  لة اخنفاه  ـلل السـنواا العلـتين املااـية  اقـ  ال  ـاال مت فعـة يف العديـد مـن          

ن الواقعة  ـار  البلـدان املتقدمـة النمـو  وال سـيما يف أاتيقيـا جنـوب الصـحتام الملـ            املناط
(. وال يـاال وجـوي النسـام    2وأوقيانوسيا وجنـوب يسـيا وجنـوب وـتإل يسـيا )انتـت اللـململ        

أفثت  تفاا قياسا إىل التجال يف الوظائ  اهللة يف مجي  البلدان مـا يـدا البلـدان األفثـت مـتام.      
ني اجلنســني أوســ  فــثجا يف يــال أاتيقيــا ومن قــة أاتيقيــا جنــوب الصــحتام  ولملــن الفيــوة اــ

 المل   وغتب يسيا  و قلصه يف يسيا وزايا يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل  .  
 

 2اللململ 
  4134-3993نسبة العاملني حلساب الملاا والعاملني فمسا ني لد  األست إىل لموم العاملني حسب املن قة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

: 4131  املتاـن: األ ـداف والاايـاا واملروـتاا اامنائيـة لأللفيـة يف يـام        3131تقرير األ  اف اإلمن ئ،ة لأللف،رة لعر م   األمم املتحدة   :امتص ع 
 اجلداول ااحصائية.

  

__________ 

  ومنتمــة و اجت  رر ل وجحصرر فال3131؛ وامترررأ    العرر ملق 3131تقريررر األ رر اف اإلمن ئ،ررة لأللف،ررة لعرر م    (62) 
 .  3133االجت   ل الع مت،ة لعة لة امترأ  لع م العممل الدولية  

الل ينية ومن قة أمتيملا  املناطن املتقدمة النمو
 البحت الملارييب

أاتيقيا جنوب  أوقيانوسيا يال أاتيقيا
 الصحتام المل  

 جنوب وتإل يسيا جنوب يسيا وتإل يسيا غتب يسيا القوقاز ووسط يسيا

 التجال النسام
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  ار فعه يمالة املتأة املداويـة األجـت ار فايـا فـبجا  و ـو مـا يـثج        3996ومنمل يام  - 25
أ  حد أمتا  ملل العمالة املداوية األجت يف يبم العمـمل الواقـ  يلـى يـا ن     مسألة معتاة إىل 

املتأة اوجي يـام. و مللـ  الدراسـاا الـ  أجتيـه يف أاتيقيـا أنـي قـد يملـون  ـة ار باطـا اـني             
االاتقار إىل الوقه واالاتقـار إىل الـد مل وأن النسـام اوجـي  ـا، يعـانني مـن العنصـتين معـا.          

سـاية يف األسـبوم فـان     1252ان متوسـط سـاياا يمـمل التجـمل     اف  أحد البلدان  اينمـا فـ  
ساية  وأااي ما ال يقـمل يـن راـ  يـدي النسـام أوـن يعملـن         2951متوسط ساياا يممل املتأة 

ــه ميثــمل ملــمللة         71 ــى أن االاتقــار إىل الوق ــا يــدل اواــول يل ــاية يف األســبوم  ه   (66)س
 .  (65)ولوحته أمناق هاملة يف أمتيملا الل ينية

ــى أوجــي         وي - 27 ــة للقاــام يل ــاذ اخل ــواا اللزم ــمل احلملومــاا إىل اخت ــا اتنــام  العم ي
 التفاوا اني التجمل واملتأة ين طتين ما يل :

اختاذ التدااج امللئمة لتحسني قدرة املتأة يلى الملسب ااـج احلـتف التقليديـة و قيـن      • 
املسـاواة إىل  االيتمـاي يلـى الـملاا اقتصـاييا وففالـة إمملانيـة وصـول املـتأة يلـى قـدم           

 سوإل العممل ونتم الامان االجتماي 
 القاام يلى هارساا أرااب العممل التميياية اد املتأة • 
ــى الصــعيد         - 22 ــ  يل ــتعتا  العمل ــدول األياــام امللــارفة يف مــراتاا االس ــتا ال وأق

املـتأة  ااقليم  اأن زياية استفاية املتأة من ات، العممل املداوم األجت هلا ماايا يديدة  لصا  
نفســقا أو لصــا   قيــن التنميــة االقتصــايية اوجــي أيــم. اباجتــملاب املــتأة إىل العمــمل املــداوم   
األجــت  ال يت فــ  الــد مل القــوم  احســب اــمل ميملــن للميتمعــاا االســتفاية اقــدر أفــ  مــن   
العديد مـن املوا ـب واملقـاراا الـ  ميملـن للمـتأة أن  سـقم هبـا. وااااـااة إىل ذلـك   ـري             

ارفة املتأة يف االقتصاي النقد  إىل  لن يائـتة  امليـة مت ـدة إجياايـة مـن حيـت إجيـاي        زياية مل
 ات، العممل.  

وينباــ  للــدول أن  ســن أو  تاجــ  وأن  عــاز و نفــمل قــوانني ململااحــة التمييــا اــد   - 29
املــتأة يف مملــان العمــمل مبــا ياــمن للمــتأة نفــ، الفــت، املتاحــة للتجــمل يف احلصــول يلــى   

. ويــري  اــمان املســاواة يف اــت، نــة  اــأجت متســاو يــن يمــمل متســاو وظــائ  رايــة مأمو
التوظيــ  للمــتأة والتجــمل إىل النــقو  ااملســاواة  فمــا أنــي مفيــد للنمــو االقتصــاي . وميملــن    

__________ 

 (66) E. Bardasi and Q. Wodon,  “Working long hours and having no choice: time poverty in Guinea”, 

Feminist Economics, vol. 16, No. 3 (2010), pp.45-78. 

 (65) S. Gammage, “Time pressed and time poor, unpaid household work in Guatemala”. Feminist 

Economics, vol. 16, No. 3 (2010), pp.79-112. 
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 ري  املساواة اني اجلنسني يف التعليم  و نميـة املقـاراا  واملسـاواة يف اـت، ي ـول مجيـ         أن
نتاجية وزياية الت يـة  و سـني راـال املـتأة وأسـتما       ق اياا العممل إىل  قين مملاسب يف اا

 .(67)وإجياي مرسساا و ياراا يف لال السياسة العامة أفثت يوال
ويف الاالب  جتد اللتفاا ال   ستثمت يف يممل املتأة أن ذلك يفيـد يف  قيـن أراـال     - 91

ر  واالســتفاية مــن صــااية هلــا مــن  ــلل  ســني االحتفــاظ اــاملوظفني  والقــدرة يلــى االاتملــا 
. و فيد  قديتاا وريا يف  قتيت صدر مـر تا يـن   (62)املوا ب  والد ول إىل أسواإل جديدة

صندوإل النقد الدويل أن سد الفيـوة اـني اجلنسـني يف سـوإل العمـمل مـن وـأني أن يايـد النـا            
تايـة املتحـدة   يف املائة  ويف اامـاراا الع  6احملل  اامجايل يف الوالياا املتحدة األمتيملية انسبة 

  وأن املنــاا  االقتصــايية للمســاواة اــني (69)يف املائــة 12يف املائــة  ويف مصــت انســبة  34انســبة 
اجلنسني واملني املتأة مت فعة للااية يف اجملتمعاا الـ   لـيخ اسـتية  حيـت ميملـن أن  سـايد       

 ة العاملة.ملارفة املتأة يف القوة العاملة يف التعويض ين اآلمار النامجة ين  قل  القو
يف املائـة مـن فااـة     26وايما يتعلن مبسألة  عايا قدرة املـتأة يلـى إيرار الـد مل  أاـاي      - 93

زياية ملارفة املتأة يف االقتصـاي  ”البلدان أن لديقا سياساا واتام  يف املياانية ملعاجلة مسألة 
يف املائـة   26   وال ختتلـ  النسـبة اـا تلف مـتواا البلـدان. فمـا أاـاي       “التا  وغج التاـ  

من البلدان أن لديقا قانونا )اي أحملام إنفاذ( حيتت التمييا يلى أسـاف نـوم اجلـن، يف العمـمل      
 سوام يف التوظي  أو األجور أو االستحقاقاا.  

 
  قدمي الديم للوالدين العاملني )ب( 

وي  اتنام  العمـمل البلـدان يلـى إجيـاي سياسـاا واـتام  لـديم التـوازن اـني العمـمل            - 94
واحلياة  واملني الوالدين من امللـارفة يف القـوة العاملـة يون اااـتار اتاـال األطفـال واألسـت        
املعيلية ين طتين املني املتأة  من  لل القوانني واألنتمة وغج ا من التـدااج امللئمـة  مـن    

 ة.اجلم  اني أيوار احلممل والتااية ال بيعية ورياية األطفال وامللارفة يف القوة العامل

__________ 

والبنــك الــدويل   قتيــت يــن التنميــة يف  .3133االجت  رر ل الع مت،ررة لعة لررة امتررأ  لعرر م   ميلةرة العةرر  ال ول،ررةق  (67) 
(  ومرسسـة التمويـمل الدوليـة/    4133اجلنسني والتنمية )واوـن ن العاصـمة     . املساواة اني4134العا  لعام 

 (.4131االستثمار يف يمالة املتأة: أمت مفيد لأليمال التيارية ومفيد للتنمية )واون ن العاصمة  
 .IFC, Investing in Women’s Employment  (االسمثة ع   عة لة امترأ )مرسسة التمويمل الدولية   (62) 
 (69) K. Elborgh-Woytek and others, “Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender equity”, 

IMF Staff Discussion Note, No. SDN/13/10 (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2013.) 



A/69/62 
 

 

14-00069 45/394 

 

يف املائــة مــن البلــدان امللــارفة يف الدراســة االستقصــائية العامليــة أن لــديقا    91وأاــاي  - 91
يف  62قانونا  اـي أحملـام إنفـاذ  يتعلـن امجـازة األمومـة املداويـة األجـت )أل  مـدة(  غـج أن           

جـت   املائة اقط من البلدان    ال  الك مثمل  ملا الصك ايما يتعلن امجازة األاوة املداوية األ
و و ما يلململ يائقا رئيسـيا أمـام ملـارفة التجـمل يف  تايـة األطفـال. و تـى من قـة أورواـا          

يف  23اأيلى نسبة مـن البلـدان الـ  لـديقا قـانون ياـمن االسـتحقاقاا ذاا الصـلة اـاألاوة )         
يف املائـــة(  21يف املائـــة(  ويســـيا ) 64يف املائـــة(  وأاتيقيـــا ) 61املائـــة(   ليقـــا األمتيملتـــان )

 يف املائة(. 49وقيانوسيا )وأ
وأاــاي أقــمل مــن نصــ  البلــدان اجمليبــة اأوــا قامــه امنفــاذ قــوانني  اــمن  ــواج متافــا   - 92

يف املائـة( أو الق ـام اخلـا،     23ومتاان رياية واريـة لألمقـاا املتاـعاا يف الق ـام العـام )     
مــن جديــد اســوإل  يف املائـة(. و ــملل القيــوي ميملــن أن جتعــمل مــن املسـتحيمل التحــاإل املــتأة   19)

العممل اعد الوالية  أو ااراام اعد القيام اـمللك  مـ  مـا ين ـو  يليـي ذلـك مـن يمـار سـلبية          
ــدان        ــ  ال ــى الســوام. ويف الواقــ   ال ميلــك ســو  رنا ــتأة وصــحة األطفــال يل ــة امل يلــى إنتاجي

ني قـوان  -و ـ  املن قـة الـ  سـيحدمب ايقـا معتـم النمـو السـملاو يف العقـوي املقبلـة            - أاتيقيا
يف املائــة االنســبة لملــمل مــن  46 ملفــمل التوايــن اــني مســرولياا األمومــة ومســرولياا العمــمل )

 .الق ايني العام واخلا،(
وإذا ما ل استحدامب مروت متفب للمسائمل اخلم، املبينة ينفـا املتعلقـة اـالتوازن اـني      - 96

تأة يف مملـان العمـمل    مقام األستة وأيبام العممل )إصدار وإنفاذ قوانني ململااحة التمييـا اـد املـ   
و يسج التواان اني امللارفة يف القـوة العاملـة واملسـرولياا الـ   قـ  يلـى الوالـدين  وإصـدار         
وإنفاذ القوانني ال  املن من احلصول يلى إجازة األمومة  وإصدار وإنفاذ القوانني الـ  املـن   

التاـاية ال بيعيـة يف مملـان    من احلصول يلى إجازة األاوة  وإصدار وإنفاذ القوانني ال   يست 
يف  39منــقا  أ   45الــدا اتلــك معلومــاا فاملــة    عــاجل ســو   331العمــمل(  امــن اــني 

 املائة  مجي  األاعاي اخلمسة.
وينباــ  للــدول أن  ملفــمل  عمــيم احلصــول يلــى ااجــازة الوالديــة املداويــة األجــت   - 95

ب   ويلى اخلـدماا العاليـة اجلـوية    لألمقاا واآلاام يلى حد سوام  مبا يف ذلك اآلاام االت
يف لال رياية التا  واألطفال للوالدين العاملني  مبـا يف ذلـك  وسـي  ن ـاإل التيايـة اعـد       
املدرســة  وواــ  وإنفــاذ قــوانني  قاــ  اتلبيــة أمــافن العمــمل يف الق ــايني العــام واخلــا،    

 الحتياجاا األمقاا املتاعاا.
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  قاسم املسرولية ) ( 
ملتأة  تحممل معتم املسرولياا يف البيه و توىل رياية األطفال وغج م مـن  ما زاله ا - 97

أاتاي األستة املعيلية املعالني  و قـوم اميـداي وجبـاا ال عـام واأيمـال التنتيـ  أو غـج ذلـك         
من األيمال املعلية. و لج التقديتاا إىل أن النسام يقاني  يف مجي  املنـاطن  مـا ال يقـمل يـن     

تجال من وقه يف أيمـال معليـة غـج مداويـة األجـت  وينـدما يـتم اجلمـ          اع  ما يقايي ال
اــني العمــمل اــأجت والعمــمل اــدون أجــت  يملــون لمــوم ســاياا يمــمل املــتأة أفــ  مــن لمــوم  
ساياا يممل التجمل. و فـت  املوازنـة اـني مسـرولياا العمـمل واألسـتة  ـدياا فـبجة يلـى          

ثجا ما  ملون املتأة    ال   نق ـ  يـن العمـمل    الوالدين العاملني من ذو  األطفال الصاار  وف
 .(51)أو  عممل يف وظائ  لبعض الوقه اينما يتفتغ وتيملقا لعممل ادوام فاممل

وأقت اتنام  العممل اأن امللارفة الملاملـة للمـتأة والتجـمل واللـتافة ايمـا اينـقما أمـت         - 92
ريايـــة األطفـــال  اـــتور  يف احليـــاة اانتاجيـــة وااباايـــة  مبـــا يف ذلـــك  قاســـم مســـرولياا

 و نليتقم وإيالة األستة املعيلية.  
و ت لــب املســاواة اــني اجلنســني يف املــعل ويف مملــان العمــمل  اــيجاا يف ملــارفة          - 99

التجال والفتيان يف األيوار اابااية واأليمال املعلية  واـدون  ـملا التحـول يف املقـام   تحمـمل      
ملـارفتقا الملاملـة والعايلـة يف احليـاة اانتاجيـة       املتأة يبيـا مايوجـا مقـيل  ويسـتبعد أن  قـن     
 واابااية وأن  تمت  مبتفا متساو يف اجملتم .  

ويف حــني أحــتز العديــد مــن البلــدان  قــدما فــبجا يف  عايــا ملــارفة املــتأة يف القــوة    - 311
اة     حيظ التصد  للتفاوا اني اجلنسني يف التوازن اـني العمـمل واحليـ   3992العاملة منمل يام 

يف املائـة(   52األستية انف، مستو  الـديم. اعلـى سـبيمل املثـال  اـمن أقـمل مـن ملثـ  البلـدان )         
 يســج التوايــن اــني امللــارفة يف  ”امللــارفة يف الدراســة االستقصــائية العامليــة ياجلــه مســألة  

ارفة   مبا يسقمل يلى املتأة اجلم  اني  تاية األطفال وامللـ “القوة العاملة واملسرولياا الوالدية
ــتيملتني )     يف ــدان يف األم ــن البل ــمل م ــة. وأي ــى يــدي أق ــا   61القــوة العامل ــة( ويف أاتيقي يف املائ
يف املائـــة( أو أورواـــا  72يف املائـــة( األولويـــة هلـــملل املســـألة ااملقارنـــة مـــ  الـــدان يســـيا ) 66)
ــن البلــدان األغــىن والبلــدان الــ   تســم           يف 94) ــة(. ويف الواقــ   ياجلــه نســبة أيلــى م املائ

النمو السملاو  ملل املسائمل ااملقارنة م  البلدان األاقت والبلدان ال   تسـم اتسـارم و ـجة     ابطم
 النمو السملاو.  

__________ 

 أيلل(. 33ة )انتت احلاوي و اجت   ل وجحص فال3131امترأ    الع ملق  (51) 
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وقام ملت البلدان امللارفة يف الدراسة االستقصائية العامليـة اموـتاع التجـال والفتيـان      - 313
يمــال التيايــة  ــلل يف  عايــا ملــارفة الــملفور واملســاواة يف  قاســم املســرولياا مــن قبيــمل أ

يف املائة(. واالتغم من يـدم ملحتـة  باينـاا إقليميـة رئيسـية        51السنواا اخلم، املااية )
ــمن  ــني  اـ ــ         صـ ــاغمل أفـ ــت وـ ــملا األمـ ــبني أن  ـ ــد مل يـ ــاف الـ ــى أسـ ــاا يلـ ــدان يف ايـ البلـ
اي  للبلدان ذاا الد مل املت ف  األياام يف منتمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـ     االنسبة

يف املائة( يف حني أن نسبة البلدان ال   عاجل  ملل املسألة يف اياا الد مل األرا  األ ـت    23)
يف املائـة  الـدان    59 ايد أو  نق  قليل ين املتوسط العامل  )البلدان ذاا الد مل املـن فض:  

الــد مل ة ايـ يف املائـة  الـدان اللــتحية العليـا مـن      62الــد مل املتوسـط:  ايـة  اللـتحية الـدنيا مـن    
يف املائة  البلدان ذاا الـد مل املت فـ  غـج األياـام يف منتمـة التعـاون والتنميـة         67املتوسط: 

 يف املائة(.   57يف امليدان االقتصاي : 
 

 التقدم املتفاوا يف املواق  إزام املساواة اني اجلنسني - 4 
تـم البلـدان الـ   وجـد      ريد غالبية النـاف املـني املـتأة واملسـاواة اـني اجلنسـني يف مع       - 314

  غج أن حيم التأييـد يتوقـ  يلـى القيمـة اجلنسـانية احملـدية قيـد النتـت. و قـدم          الأوااياناا 
الـدا أيلـة يلـى أن القـيم      27أحدمب جولة من الدراسة االستقصائية للقـيم العامليـة أجتيـه يف    

ول يلــى التعلــيم العامـة  ن ــو  يلــى قــدر فــبج مــن املســاواة اـني اجلنســني ايمــا يتعلــن ااحلصــ  
العايل  و تباين  باينا فبجا ايما يتعلن  صول التجمل واملتأة يلى الوظائ  يلى قـدم املسـاواة    
و ايــد ايتــداال ااســتمتار ايمــا يتعلــن افعاليــة النســام )االنســبة إىل اعاليــة التجــال( اايتبــار ن    

. ويف الوقه الـتا ن   (6قائداا يف لال األيمال التيارية أو يف حقمل السياسة )انتت اللململ 
يوجد قدر فبج من التواان يف اآلرام خبصو، أ ية التعليم العايل للفتيـاا والفتيـان يلـى حـد     

غالب الناف يف معتم البلدان يعتقدون أن التعليم اجلـامع  حيسـن حيـاة البـنني     أسوام  و  يعد 
ني املتمـاياة الـ    زالـه أيوار اجلنسـ   اقط. وم  ذلك  افيما يتعلـن مبيـاالا يامـة أ ـت   مـا     

 ع   األاالية للتجمل  لقى  قديتا يف الدان اأاتيقيا ويسيا ويف اعـض الـدان أورواـا اللـتقية.     
يف املائــة أو أفثــت مــن األوــ ا، يف نصــ  البلــدان امللــمولة    61ويلــى ســبيمل املثــال  يعتــ   

عور اــأن أن التجــال قــاية جتــاريون وسياســيون أااــمل  مــ  اللــ  قتيبــا االدراســة االستقصــائية 
 الملفور متفوقون يف القياية السياسية ادرجة أيلى مني يف األيمال التيارية.  

اتيـه  تيـي إىل    و لج البياناا إىل أن قيم املساواة اني اجلنسني يف معتـم البلـدان مـا    - 311
(  ااسـتثنام القيمـة الـ  مريا ـا     6الصعوي منمل منتص   سعينياا القتن املاا  )انتت اللـململ  

 “دما  ندر ات، العممل  يملون التجـال أوىل ااحلصـول يلـى اـت، العمـمل مـن النسـام       ين”أني 
 و   قيمة  تفاوا  فاو ا فبجا من الد إىل ي ت وي  الامن.  
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 6اللململ 
 أييد املساواة اني اجلنسني يف التعليم اجلامع   وملديتاا األيمال التيارية والقياياا النسـائية السياسـية وحلـن املـتأة     

  4119-4112ممل يلى قدم املساواة م  التجمل  حسب املن قة  يف الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)الــ  ل  عيلــقا و ليلــقا يف  4119-4112ايانــاا الدراســاا االستقصــائية للقــيم العامليــة للفتــتة   :امتص ع 

 (.  4131يب/أغس ،  41
 
 
 

 (.4131يب/أغس ،  41)ال  ل  عيلقا و ليلقا يف  4119-4112اياناا الدراساا االستقصائية للقيم العاملية للفتتة  :امتص ع 
التعلـيم اجلـامع  أفثـت أ يـة للفتيـان      ” يقاف  أييد املساواة اني اجلنسني اايتبار نسبة اجمليبني الملين ال يتفقون م  ااقتاراا التالية: )أ( :مالحلة 

يلـى اامجـال  يملـون    ”) (    و“يف إيارة األيمال التياريـة يلى اامجال  يملون التجال أاامل من النسام ”)ب( و   “مني للفتياا
يندما  ندر اـت، العمـمل  يملـون التجـال أوىل ااحلصـول يلـى اـت، العمـمل         ”  و )ي( “التجال أاامل من النسام يف القياية السياسية
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 القياياا النسائية السياسية
 حن املتأة يف العممل

 

 أورواا الاتاية والبلدان
 األ ت  املتقدمة النمو

أمتيملا الل ينية ومن قة 
 أورواا اللتقية أاتيقيا يسيا البحت الملارييب
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ذ إن اتيــه الفيــواا ااقليميــة واامنائيــة يلــى صــعيد القــيم اجلنســانية  تاــامل إ ومـا  - 312
الــدانا يف أورواــا الاتايــة والبلــدان الانيــة غــج األياــام يف منتمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   
االقتصــاي  وصــله االفعــمل إىل يرجــة ياليــة مــن التوااــن االجتمــاي   اينمــا  وجــد الــدان يف   
ــا اللــتقية   ســعى إىل       ــدان يف أوروا ــة البحــت الملــارييب  إاــااة إىل ال ــة ومن ق  أمتيملــا الل يني

 اللحاإل االتفب.
و  ينتقت اعـض البلـدان أ   اـيج  ـام يف  أييـد قـيم املسـاواة اـني اجلنسـني. و وجـد            - 316

 ملل البلدان يف مجي  املناطن  و تفاوا يف  أييد ا حسب املسألة قيد النتت. و  ينلحظ إحـتاز  
علــن اــالتعليم الــدا  تــوات الــأوا ايانــاا( ايمــا يت  46مــن أصــمل  1أ   قــدم يف ُممــن البلــدان )
ــدان )  ــ  البل ــت     46مــن أصــمل   5العــايل  ويف رنا ــاية السياســية  ويف ُمل ــن االقي ــدا( ايمــا يتعل ال

 الدا( ايما يتعلن ااحلصول يلى يممل. 46من أصمل  2البلدان )
 

 أ - 6اللململ 
 4119-4112 أييد  قلد املتأة مناصب يف القياية السياسية حسب املن قة  

 
 
 
 
 
 
 
  

 .4119-4112الدراساا االستقصائية للقيم العاملية للفتتة اناا اي :امتص ع 
يلــى اامجــال  يملــون التجــال أااــمل مــن النســام يف        ”ااقــتار التــايل:   يتفقــون مــ   يقــاف التأييــد اايتبــار نســبة اجمليــبني الــملين ال       :مالحلة 

 .“السياسية القياية
  
 
 
 

 أمتيملا الل ينية ورواا اللتقيةأ يسيا
 ومن قة البحت الملارييب

الدان أورواا الاتاية وغج ا 
 من البلدان املتقدمة النمو
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 ب - 6اللململ 
 4119-4112يلى ات، العممل حسب املن قة   أييد املساواة اني اجلنسني يف احلصول 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .4119-4112اياناا الدراساا االستقصائية للقيم العاملية للفتتة  امتص عو 
يندما  ندر ات، العممل  يملون التجال أوىل ااحلصول يلى اـت،  ”ااقتار التايل: تفقون م  يقاف التأييد اايتبار نسبة اجمليبني الملين ال ي مالحلةو 

 .“مل من النسامالعم
  

   - 6اللململ 
  4119-4112 أييد املساواة اني اجلنسني يف احلصول يلى التعليم اجلامع  حسب املن قة  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 (.4131يب/أغس ،  41)ال  ل  عيلقا و ليلقا يف  4119-4112اياناا الدراساا االستقصائية للقيم العاملية للفتتة  :امتص ع 
 .“التعليم اجلامع  أفثت أ ية للفتيان مني للفتياا”ااقتار التايل: تفقون م  يد اايتبار نسبة اجمليبني الملين ال ييقاف التأي :مالحلة 

أمتيملا الل ينية ومن قة  أورواا اللتقية يسيا
 البحت الملارييب

الدان أورواا الاتاية وغج ا 
 من البلدان املتقدمة النمو

أمتيملا الل ينية ومن قة  يسيا أورواا اللتقية
 البحت الملارييب

الدان أورواا الاتاية 
وغج ا من البلدان املتقدمة 

 النمو
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ويفوإل التأييد المل   بديي النسام للمساواة اني اجلنسني مـا يبديـي التجـال. و ـملا  ـو       - 315
بيـة البلـدان. والفيـوة اـني     احلال ايمـا يتعلـن  ميـ  املسـائمل األراـ  الـ  جـت   ثقـا  ويف غال        

اجلنسني ليسه  املية  و تس  يف البلدان ال  يقمل ايقا التأييد العـام للمسـاواة اـني اجلنسـني.     
ــيم         ــى التعلـ ــول يلـ ــألة احلصـ ــن مبسـ ــا يتعلـ ــني ايمـ ــني اجلنسـ ــوة اـ ــين الفيـ ــام   اـ ــي يـ واوجـ

، العايل/اجلــامع   و تســ  ايمــا يتعلــن اتفاــيمل حصــول التجــال يلــى اــت، العمــمل وخبصــو  
القياية النسائية يف لايل السياسة واأليمال التيارية. واالنسـبة للمسـائمل األراـ    قـمل الفيـوة      
إىل أيىن حد يف الدان أورواا الاتاية وغج ا من البلـدان املتقدمـة النمـو  حيـت يـتجق أن يقـت       
ــييمل يف      ــدر اـ ــام اقـ ــوا يون النسـ ــني أو أن يملونـ ــني اجلنسـ ــاواة اـ ــام ااملسـ ــمل النسـ ــال مثـ التجـ

 هبا. قتاراا
واالتغم من أن النسام يفقن التجـال  أييـدا للمسـاواة اـني اجلنسـني  حـدمه  اـجاا         - 317

إجياايــة يف املواقــ  والقــيم اجلنســانية يف أوســاق النســام والتجــال يلــى حــد ســوام. وازيايا    
 الفتوإل اوجي يام يف القيم واملواقـ  اجلنسـانية اـني النسـام والتجـال يف اعـض البلـدان  امـثل        
ازيايا  ملل الفتوإل الأن القـيم املتعلقـة اتقلـد املـتأة مناصـب القيـاية السياسـية يف أوفتانيـا          
ومجقورية مولدواا  واألرجنتني  والأن القـيم املتصـلة اـالتعليم يف اال ـاي التوسـ . ويف  ـملل       
 احلاالا  زايا نسبة النسام اللئ  يريـدن املسـاواة اـني اجلنسـني ادرجـة فـبجة  اينمـا ظلـه        
نسبة التجال يف نف، املستوياا الدنيا ال  فانه يليقـا يف الدراسـاا االستقصـائية السـااقة.     
ــو جة أســتم مــن النســام         ويلــى النقــيض مــن ذلــك  وــقدا الــدان أ ــت   قــدم التجــال ا

 و احلال ايما يتعلن االقيم املتصلة االتعليم العايل يف  تفيا وال ازيـمل  يلـى سـبيمل املثـال.      فما
من أن النسام ما زلن أفثت  أييدا للمساواة اني اجلنسني  افـ  اعـض احلـاالا يقتـتب      واالتغم

 التجال من أيلى مستو  من التأييد  بديي النسام.
وايمل األجيال األصات سـنا أياـا إىل أن  ملـون أفثـت إجياايـة مـن الفيـاا األفـ  سـنا           - 312

األجيال ليسـه فـبجة إال يف يـدي قليـمل     جتال  قين املساواة اني اجلنسني  رغم أن الفيوة اني 
أظقـتا   4116من البلدان. اف  او نص  البلدان ال  يلتقا الدراسـة االستقصـائية يف يـام    

األجيــال اللــااة  أييــدا أقــو  املــثج لتحقيــن املســاواة اــني اجلنســني يف لــايل القيــاية السياســية  
مل  أيد اللباب اقوة املساواة اـني اجلنسـني   واايارية والتعليم العايل. وايما يتعلن ااحلن يف العم

 يف حوايل ملمة أراام البلدان.
و تمت  الدان أورواا الاتاية اـأيلى يرجـة مـن  وااـن اآلرام اـني األجيـال ايمـا يتعلـن          - 319

االسياسة  يف حني أن الـدان أورواـا اللـتقية وأاتيقيـا لـديقا أيلـى قـدر مـن  وااـن اآلرام اـني           
 ن ااحلن يف العممل.األجيال ايما يتعل
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و لج النتائ  إىل حدومب التايجاا يف املواق  والقيم خبصو، املسائمل اجلنسـانية يف   - 331
لتمعاا اأست ا يلى مـت الـامن  ولـي، اقـط لـد  األجيـال اللـااة. ويف اعـض البلـدان الـ            
 وجد لـديقا ايانـاا يـن االجتا ـاا السـائدة  فانـه الفـتوإل اـني يـدة ق ايـاا يلـى مـد              

يامـا و ايـاا    61يلت سنواا أوس  من الفتوإل اني اياا أف  سنا  ايد ايقا األيمـار يـن   
ياما. و ـملا  ـو احلـال يف اعـض الـدان أورواـا        49و  36 األيمار اني قاأصات سنا  تتاول اي

إزام  قلــد املــتأة  4116اللــتقية وأورواــا الاتايــة. افيمــا يتعلــن اــاملواق  الــ  ســايا يف يــام 
ب يف لال القياية السياسية مثل     ملـن  نـاع اـتوإل فـبجة اـني اـي  املسـنني        والتجمل مناص

السويد يف حـني أن مجيـ   ـملل البلـدان      واللباب يف الااريا أو رومانيا أو أوفتانيا أو انلندا أو
 .  4116و  3996اني يام  ما قد أظقتا زياية يف  أييد املساواة اني اجلنسني يف الفتتة 

ــ   - 333 ــ        وينبا ــام النســام حــا يســقمن يف اجملتم ــت، أم ــمل  ملــاار الف ــدول أن  ملف لل
ــ       ــت، الوصــول إىل مواق ــتار  وأن اــنحقن ا ــداا ومــديتاا  وصــانعاا ق اوصــفقن قائ
ــة. ويف إطــار  ــملل         ــاة العام ــ  ق ايــاا احلي ــ  التجــال يف مجي ــدم املســاواة م ــى ق ســل ة يل

غـجل مـن أوـملال     حيـا اجلنسـاو أو  اجلقوي  امن املقم  ناول اآلرام والقيم العامة الأن الت
التمييــا  اوســائمل مــن اينــقا التواصــمل اخلــلإل ومحــلا التثقيــ   ورصــد  ــملل املروــتاا     

 .اايتبار ا مروتاا للتنمية االجتماييةاانتتام 
 

 العن  اجلنساو   - 1 

اـقا لليتـدام    لج التقديتاا إىل  بليا واحدة من فمل ملمب نسام يف العا  يـن  عت   - 334
جلسد  و/أو اجلنس   يلى يد العلج يف أغلـب األحيـان  هـا جيعـمل  ـملا اللـململ مـن العنـ          ا

 .(53)اد النسام والفتياا أحد أفثت أوملال انتقافاا حقوإل اانسان انتلارا يف العا 
( امل صصـة لتقـديت مـد  انتلـار     4116ووجدا الدراسة املتعـدية األق ـار األوىل )   - 331

يـانني يف أ  وقـه ماـى    ئـ   د املتأة أن نسـبة النسـام البالاـاا الل   العن  العائل  املت ملب ا
ــقا        ــ  يلت ــدان العلــتة ال ــني البل ــا فــبجا ا ــد وــتيك ختتلــ  ا تلا ــى ي مــن العنــ  البــدو يل

 عتاــن ئـ   و تاوحـه نسـبة النسـام الل    .(54)يف املائـة  53و  31الدراسـة  إذ  تـتاول مـا اـني     
ــدو اللــديد  ــ  الب ــد وــتيك  والــ   للعن ــى ي ــي  يل للملــم  أو التفــمل   التعــت  ”مل  يعــتلف اأن

   مــا اــني  “اجلــت  أو التقديــد اســلل أو العنــ  املمــارف ااســت دام ســلل اــد املــتأة         أو
__________ 

 (53) WHO, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and  Health Effects of 

Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence (Geneva, 2013). 
 (54) C. Garcia-Moreno and others, WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence 

against Women ( أيلل 34انتت احلاوية). 
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ــني     29و  2 ــا اـ ــدان مـ ــم البلـ ــيلة يف معتـ ــه النســـب املسـ ــة  و تاوحـ يف  45 و 31يف املائـ
ــديتاا األوىل للنتلــار العــامل  وااقليمــ  )    وايل .(51)املائــة للعنــ  اجلنســ    (4131نــه التق

يف املائـة مـن    11والبدو املمارف من العلـج والعنـ  اجلنسـ  املمـارف مـن غـج اللـتيك أن        
سنة اما اوإل واللئ  فان هلـن وـتيك يف    36النسام يف مجي  أاام العا   البالااا من السن 

يف  12وقه من األوقاا   عتاـن للـململ مـن أوـملال ينـ  العلـج  و عـت  مـا يصـمل إىل          
 .(52)ة من النسام يف اعض املناطن هلملا العن املائ

واملقايي، املست دمة لقياف العن  اجلنس  املمارف مـن غـج اللـتيك حمـدية  ديـدا       - 332
ــد أن         ــ . اي ــاا الــأن  ــملا اللــململ مــن العن ــا إىل ايان ــارا يام ــمل واــوحا  هــا يرفــد ااتق أق

ئــة مــن النســام  عتاــن للعنــ    يف املا 7التقــديتاا احلاليــة يلــى الصــعيد العــامل   لــج إىل أن   
يف املائة مـن النسـام    15عة أن ن التقديتاا اجململاجلنس  يلى يد و   ي ت غج العلج. و بي 

 .(56)يف العا   عتان إما لعن  العلج أو لعن  غج العلج أو للمللم  العن  اجلنساو معا
( الــأن 4131ا )ووجــدا يراســة متعــدية األق ــار قامــه هبــا األمــم املتحــدة مــر ت - 336

التجال والعن  يف يسيا واحمليط اهلايئ أن ما يقتب من نصـ  التجـال الـملين أجتيـه معقـم      
رجــمل  أاــايوا ااســت دامقم العنــ  البــدو و/أو اجلنســ  اــد  31 111مقــاالا  ويــدي م 

ــ  مــا اــني   وــتيملة  و تاوحــه نســب التجــال املســت دمني للعنــ  امل   ســيلة يف  تلــ  املواق
وأالــا ز ــام راــ  يــدي التجــال الــملين أجتيــه معقــم املقــاالا يــن    .(55)ائــةيف امل 21 و 45

تلــ  املواقــ  مــا اــني ار ملـاب االغتصــاب اــد امــتأة أو اتــاة  و تــتاول النسـب املســيلة يف    
يف املائة. ويبدأ التجـال يف ار ملـاب العنـ  يف سـن مبملـتة  إذ أاـاي نصـ  أوليـك          54 و 31

وم اقتتاـــوا الفعـــمل أول مـــتة ملـــا فـــانوا مـــتا قني   الـــملين ايتتاـــوا اار ملـــاب االغتصـــاب اـــأ 
ــا فــان يمــت م أقــمل حــا مــن     واعاــقم ــي مل ــة العتمــى  32قــاموا ا  ســنة. و   تعــت  الاالبي

املائة يف معتم املواق ( مـن أوليـك التجـال الـملين ايتتاـوا اار ملـاب االغتصـاب         يف 74-97)
ثـمل ملـمللة   ـجة يف املن قـة.     لتبعاا قانونيـة  هـا يرفـد أن اااـلا مـن العقـاب ال يـاال مي       
تل التجـال مـن يوااـ  االغتصـاب      وفان الداا  األفثت ويويا يف مجي  املواق   من اني ما ذفـ 

االستحقاإل اجلنسـ   أ  االيتقـاي اـأن للتجـمل احلـن يف هارسـة اجلـن، مـ  املـتأة اصـتف             و
__________ 

 املتج  نفسي. (51) 
 (52) WHO, Global and Regional Estimates of Violence against Women. 

 املتج  نفسي. (56) 
 (55) E. Fulu and others, Why Do Some Men Use Violence against Women and How Can We Prevent It? 

Quantitative Findings from the United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and 

the Pacific (Bangkok, UNDP, UNFPA, UN-Women and UNV, 2013). 
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جـال الـملين ايتتاـوا    يف املائـة مـن الت   21النتت يـن موااقتـقا أو ال  وقـدم  ـملا الـتي أفثـت مـن        
يف املائـة   2اار ملاب االغتصاب يف مواقـ   وجـد يف املنـاطن التيفيـة يف الـدين. ويمومـا  قـال        

أو اتـاة  و تاوحـه النسـب مـا اـني      من مجي  اجمليبني إوم وارفوا يف اغتصاب مجـاي  المـتأة   
ينـة فـبجة مـن    يف املائة يف  تلـ  املواقـ . و ـملل  ـ  البيانـاا األوىل املسـتقاة مـن ي        32و  3

 .(57)التجال فقملل ين ار ملاب االغتصاب اجلماي 
واآلمــار الصــحية لعنــ  العلــج جســيمة و ســا م ا تيقــة مباوــتة وغــج مباوــتة يف      - 335

يف املائـة مـن    12العديد من النتائ  الصحية السلبية لد  النسام وأطفاهلن. إذ يت ملب العلتام 
ااة إىل ااصـاااا القا لـة وغـج القا لـة  يـتم الـتاط       لموم يملياا قتمل النسام يف العـا . وإاـ  

اني  عت  املتأة لعن  العلج وزياية   ت ااصااة افجوف نقـ  املنايـة البلـتية وغـجل مـن      
األمتا  املنقولة ين طتين اال صال اجلنس . ويلوة يلى ذلـك   سـيمل لـد  النسـام اللئـ       

من ااجقا  املتعمد  والوالياا السـيية    عتان لعن  العلج اجلنس  أو البدو نسب أيلى 
ــ  اجلنســاو أياــا        ــى العن ــب يل ــمل األوان. و تت  ــوالية قب ــد وال ــدو وزن املوالي ــك   مبــا يف ذل
 ملالي  اجتمايية واقتصايية فبجة  تملبد ا اجملتمعـاا يف األجلـني القصـج وال ويـمل  مبـا ايقـا       

والتملـالي  االقتصـايية غـج املباوـتة     التملالي  املباوتة املتملبـدة مـن  ـلل النفقـاا الصـحية       
املتعلقة اامللارفة يف القوة العاملة  وأيام الاياب ين العممل  والد مل مـد  العمـت  ااـل يـن     
التملــالي  غــج املباوــتة يلــى املــد  ال ويــمل املتعلقــة اصــحة وراــال األطفــال وغج ــم مــن           

 .(52)األو ا، الملين يعيلون يف أست ميارف ايقا العن 
الـأن   الـدا   34اتنام  الدراساا االستقصائية الدمياتااية والصحية ايانـاا يف   ومج  - 337

ــة     “اــتب الاوجــة”املواقــ  جتــال  يف مــا ال يقــمل يــن اتــت ني زمنيــتني  لتحديــد النســبة امليوي
ــني    ــار م اــ ــة أيمــ ــام املتتاوحــ ــال والنســ ــى أن    29و  36للتجــ ــون يلــ ــملين يوااقــ ــنة الــ ســ

ملتي أو اـتهبا يلـى اـو متملـتر يلـى األقـمل لسـبب        الاو /اللتيك حمن يف اتب زوجتي/وتي
ــتاإل ال عــام  أو   ــة: إذا  ســببه يف احت ــارل    مــن األســباب التالي ــي  أو  تجــه يون إ ب جايلت

__________ 

 املتج  نفسي. (57) 
 (52) R. K. Jewkes and others , “Intimate partner violence, relationship power inequity, and incidence of HIV 

infection in young women in South Africa: A cohort study.”, The The Lancet, Vol. 376, No. 9734, pp. 

 A. R. Morrison and M. B. Orlando “The costs and impacts of gender-based violence in  و41-48

developing countries: methodological considerations and new evidence”, Working Paper No. 36151 

(Washington, D.C., World Bank, 2004)و  H. A. Weiss and others, “Spousal sexual violence and poverty 

are risk factors for sexually transmitted infections in women: a longitudinal study of women in Goa, 

India”, Sexually Transmitted Infections, vol. 84, No. 2 (2008), pp. 133-139  WHO, Global and 

Regional Estimates of Violence against Women. 
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  حـدمب اخنفـا    5أ له األطفال أو رااه العلقاا اجلنسية. وفمـا يتقـت يف اللـململ     أو
مـة لت يـت  ـملا اللـململ     ملموف يف نسـبة الـملفور الـملين يريـدون أيـا مـن  ـملل املسـوغاا املقد        

احملدي من العن  البدو المل  ميارسـي العلـج. ومـ  أن  ـملل االجتا ـاا  ـوح  اـتاج إجيـا  يف         
اد من ااوـارة إىل أنـي  يف مخسـة الـدان  ال يـاال أفثـت مـن         احتتام التجال لملتامة النسام  ال

 .(59)يف املائة من اجمليبني يريدون مسوغاا   ر العن  العائل  21
 

 5اللململ   
 “اتب الاوجة”االجتا اا يف مواق  التجال إزام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الدراساا االستقصائية الدمياتاايـة والصـحية  مجيـ  البلـدان الـ  لـديقا ايانـاا متاحـة يـن اتـت ني             :امتص  ع
ــ  اللــبمل       ــى املوق ــال يل ــمل  مت ــى األق ــتني يل ــي يف   www.measuredhs.comزمني )ل االطــلم يلي

 .(4131 لتين الثاو/نوام   36
  

ظ اجتا ــاا هاملــة يف مواقــ  املــتأة  مــ  حــدومب اخنفــا  يــام اــني الفتــت ني   حــو ل - 332
الــامنيتني جلمــ  البيانــاا يف إطــار الدراســاا االستقصــائية. ولملــن يلــى الــتغم مــن  ــملل            

__________ 

انيـا  الـ   تـوات لـديقا ايانـاا  ـ  إميوايـا  وأرمينيـا  وأوغنـدا  واورفينـا ااسـو  ومجقوريـة  ع            34البلدان الـ  (59) 
ــاا الدراســاا        ــا  وليســو و  ومــلو   ومدغلــقت. انتــت ايان ــا  وفيني ــااو   وغان ــا  وزمب املتحــدة  وزامبي

( وقايـدة ايانـاا منتمـة األمـم املتحـدة لل فولـة       /www.measuredhs.comاالستقاصائية الدمياتاايـة والصـحية )  
 .Childinfo (www.childinfo.org/attitudes.html)امللتملة يلى معلوماا ين األطفال 
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ــا يصــمل إىل    ــمن م ــة  ا ــقن الدراســاا     71االجتا ــاا ااجيااي ــ  يلت ــن النســام اللئ ــة م يف املائ
االستقصـائية يف اعــض البلــدان مـا زلــن يــوااقن يلـى أن اــتب الاوجــة مـ ر يف ظــمل ظــتوف     

 .(71)معينة
و ملتس  مسـاملة احلملومـاا والسياسـاا املديومـة مـن اجملتمعـاا احملليـة التاميـة إىل          - 339

ة االاة يف من  العن  اجلنسـاو والتصـد  لـي  إىل     عايا املني املتأة واملساواة اني اجلنسني أ ي
جانب التد لا االجتماييـة واالقتصـايية الـ   تحـد  األيـتاف االجتماييـة و عـاز حقـوإل         

ــقا   ــتأة االقتصــايية واملين ــا الســااعة واخلمســني      .(73)امل ــتأة يف يورم ــة واــ  امل وايتمــدا جلن
عنـــ  اـــد النســـام ومنعقـــا ل الاســـتنتاجاا متفـــن يليقـــا الـــأن القاـــام يلـــى مجيـــ  أوـــملا

ــت ــت        E/2013/27 )انت ــا األط ــى  عاي ــاا يل ــا احلملوم ــ (  ــت ايق ــتم أل   الفصــمل األول  الف
القانونيــة والسياســا ية والتصــد وففالــة املســاملة  ويلــى التصــد  يف الوقــه نفســي لألســباب    

 للعن  و عايا  دااج املواجقة املتعدية الق اياا.  اهليمللية 
ــنتم الصــحية       - 341 ــة ال ــا محل ــة يلــى  عاي ــة ملنتمــة الصــحة العاملي ــايئ التوجيقي و ــت املب

ــى       املتعــدية اجلوانــب للتصــد  لعنــ  العلــج والعنــ  اجلنســ   و ســني اــت، احلصــول يل
  احلمـمل  وااجقـا  يف حـاالا     دماا العل  البالاـة األ يـة فتـواج الوسـائمل العاجلـة ملنـ      

احلممل النا   ين االغتصاب  والعل  الوقائ  اخلا، افجوف نق  املناية البلتية وغجل مـن  
 .(74)األمتا  املنقولة ااال صال اجلنس   والديم اخلا، االصحة العقلية

وايتــتف للــ، األمــن يف يــدي مــن القــتاراا مبــد  انتلــار العنــ  اــد النســام           - 343
الــمل  أقــت ايــي اجمللــ،   (4131) 4344و صــد  لــي  ومــن  ــملل القــتاراا القــتار   والفتيــاا

اأ ية املعونة اانسانية ال   لممل فااة اخلدماا الصـحية للمتاـتراا مـن الـعام  مبـن اـيقن       
الـأن أمـت الـعام     (4111) 3146 النسام اللئ  يصبحن حواممل نتيية للغتصـاب  والقـتار  
الـمل  الحـظ ايـي     (4112) 3241يف املتأة ويور ا يف حمل العاياا وانـام السـلم  والقـتار    

تأة يف حاالا العام ميملن أن يلململ جتميـة حـتب    اجملل، أن العن  اجلنس  املت ملب اد امل
__________ 

 املتج  نفسي. (71) 

 (73) (G. Sen. Sexual and reproductive health and rights in the post 2015 development framework)  
ورقة مناقلة مرقتـة منعـدة مـن أجـمل      ق3135واحلقوق اليس،ة واإلجن س،ة   جط ع المية،ة مت  سع  ع م  الصحة”

  واملعقـوي  4132ن الدا مل يف إطار املرات الدويل للسـملان والتنميـة ملـا اعـد يـام      املرات الدويل حلقوإل اانسا
 WHO, Global and regional estimates of violence  4131اوز/يوليـي   31إىل  7يف  ولنـدا يف الفتـتة مـن    

against women ( أيلل 53انتت احلاوية.) 

 :Responding to intimate partner violence and sexual violence against womenمنتمـة الصـحة العامليـة     (74) 

WHO clinical and policy guidelines (Geneva, 2013). 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2013/27
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
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المل  فل  ايـي اجمللـ، صـتاحة اعثـاا حفـظ السـلم مبقمـة محايـة          (4119) 3222والقتار 
 النسام واألطفال من العن  اجلنس  يف حاالا العام.

ــال أوــملا    - 344 ــ  اــد األطف ــتان   ويت ــمل العن ــالاون واألق ــار الب ــي الملب ــدة  ويت ملب  ال يدي
 يلــى الســـوام  وميملـــن أن يـــري  إىل زيـــاية   ــت االنتحـــار  واالفتيـــاب  وغـــج ذلـــك مـــن  
 األمـــتا  العقليـــة  و عـــاط  امل ـــدراا  و قلـــ  القـــدرة يلـــى  فـــاي  العلقـــاا األ ـــت  
ــقم       ــم أنفســـ ــاهبم  ـــ ــة ار ملـــ ــبعض إمملانيـــ ــبة للـــ ــد االنســـ ــد يايـــ ــالعن   وقـــ ــمة اـــ  املتســـ

ــاا ين  .(71)لعنــ ل ــين فانــه الفتي ــدام اجلنســيني   وجــي    ول تاــة اوجــي  ــا، للعنــ  وااليت
االنتبـال إىل  عـت  الفتيـان للعنـ  يف متحلـة       (72)البياناا اجلديدة املستمدة مـن الـدان متعـدية   

ال فولة  األمت المل  يعت  يف فثج من األحيان ياييا االنسبة للفتيان  ولملن قد  ملون لـي يمـار   
  قمل ين اآلمار يف الفتياا من حيت الصدمة النفسية. د  الاعيدة امل
امللحتـة الـ  طاملـا     (76)و رفد البياناا ال  ل احلصول يليقا مر تا من سـتة الـدان   - 341

أاديه اأني من األرجق أن يست دم التجال العنـ  اـد النسـام واألطفـال إذا    ملـن لـديقم       
إذا وقدوا العن  العائل  أو يانوا أنفسقم منـي  ـلل    مواق   ساند املساواة اني اجلنسني  أو

متحلة ال فولة  أو إذا فانون يعيلون  ه ااط اقتصاي  حاي  أو يعـانون مـن ااـ تاااا    
 .(75)نتيية التلتيد أو العام

ويت  أ صائيون نفسيون أن اخلوف اللـديد  فـمللك الـمل  يسـوي يف حالـة احلـتب        - 342
ــى أوــ ا، ي ــتين.       أو الــعام  قــد يتبــدي مرقتــا ينــ     د اعــض النــاف اار ملــاب يــدوان يل

يري  ري الفعمل  ملا أياا إىل زياية العن  غج القتايل. وينسـت دم االغتصـاب وغـجل مـن      وقد

__________ 

انتت  من اني متاج  أ ت    قتيت اخلبج املستقمل املع  امجتام يراسة األمم املتحدة ين العنـ  اـد األطفـال      (71) 
الوق يرة  واجلمعية الدولية ملن  إسامة معاملة وإ ـال األطفـال    (  ومنتمة الصحة العاملية A/61/299)انتت  4115

)جنيــ   منتمــة الصــحة العامليــة    مرر  جسرر ف  مع ملررة البفرر و  ل،رر  اارر ذ اإلجرررافال العةل،ررة وتول،رر  الم، يرر ل  
4115.)   

ــدا  ووــ     (72)  ــمل  وروان ــه يف ال ازي ــمل يراســاا استقصــائية أجتي ــد  اث ــا  واململســيك  واهلن ــ يل   وفتوا ي ائ  نت
مست لصة من الدراسـة االستقصـائية الدوليـة الـأن التجـال واملسـاواة اـني اجلنسـني  قـدمقا الـدفتور غـار             
ــمل  نتمــي         ــة ال ــوإل اجلنســية واابااي ــملفورة والصــحة واحلق ــان  وال ــارفت يف احلــوار الــأن التجــال والفتي ا

 .4131أيلول/سبتم   41صندوإل األمم املتحدة للسملان يف نيويورع  يوم 

 (76) G. Barker and others, Evolving Men: Initial Results from the International Men and Gender Equality 

Survey (IMAGES) (Washington, D.C., International Center for Research on Women; Rio de Janeiro,   

Instituto Promundo, January 2011). 
 .املتج  نفسي (75) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
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أوملال العن  اجلنس  فأساليب حتب  ولملن ياياي وقويقا أياا اني السـملان غـج املقـا لني    
 .(77) لل اتتة يدم االستقتار املت بط ااحلتب والعام

و ملل  اياناا ل احلصول يليقا مر تا مـن وـتإل مجقوريـة الملوناـو الدميقتاطيـة        - 346
يف  22المل  يعاىن من العن  الدا ل  املستمت ملدة  ايد ين العقد  أن ما يقـتب مـن نصـ  )   

و اـــد نســـام  وايتـــتف املائـــة( الـــملفور غـــج احملـــاراني أالاـــوا يـــن اســـت دام العنـــ  البـــد  
ــقم ااغ  يف 34 ــة من ــاي   املائ ــتيملامم  وأا ــن     12تصــاب و ــقم اار ملــاب اــتب م ــة من يف املائ

اتوب العن  اجلنس . وإاااة إىل ذلك  امن اـني التجـال والنسـام الـملين يلتـقم الدراسـة        
ال يف املائـة مـن التجـ    35يف املائة من التجال البالاني اـحايا للعنـ  اجلنسـ   وأجب ـت      9وق  
و لـج مجيـ  األيلـة املتاحـة إىل أن      .(72)لعن  اجلنس يف املائة من النسام يلى ملا دة ا 45 و

ل حاليـا يـدة جقـوي    ملو بـ   (79)يواقب  ملا النوم من العن  قد  ملون جسيمة وطويلة األجمل
ــة        ــة معاجلــة الصــدماا العاطفي ــة حملاول ــو الدميقتاطي ــة الملونا صــاجة الن ــاإل يف وــتإل مجقوري

 .(21)للاحايا وأست م  اال ين الندوب اجلسدية
مــن اــني مجيــ  القاــايا املتصــلة ا نــام  العمــمل املــملفورة يف الدراســة االستقصــائية   و - 345

إحـد  املسـائمل الـ  ياجلتـقا أيلـى نسـبة مـن         “القاـام يلـى العنـ  اجلنسـاو    ”العاملية  فـان  
يف املائـة   92يف املائة(. ويلـى الصـعيد ااقليمـ   ياجلـه  ـملل املسـألةم نسـبة         22احلملوماا )
__________ 

ــملفورة والصــحة واحلقــوإل اجلنســية         (77)  ــان  وال ــي إرنســتو مو يملــا يف احلــوار الــأن التجــال والفتي يــت  قدم
 .4131أيلول/سبتم   41واابااية المل  نتمي صندوإل األمم املتحدة للسملان يف نيويورع  يوم 

 (72) H. Slegh and others,  Gender Relations, Sexual Violence and the Effects of Conflict on Women and Men 

in North Kivu, Eastern Democratic Republic of Congo: Preliminary Results of the International Men 

and Gender Equality Survey (IMAGES) (Cape Town, Sonke Gender Justice Network; Washington, 

D.C.,  Promundo-US, 2012). 
 (79) E. Kinyanda and others,  “War related sexual violence and its medical and psychological consequences 

as seen in Kitgum, Northern Uganda: a cross-sectional study”, BMC International Health and Human 

Rights 2010, vol. 10, November 2010: و   J. Ward and M.  Marsh,  “Sexual violence against women 

and girls in war and its aftermath: realities, responses and required resources”   ورقة إحاطة إيلمية
منعدة من أجمل الندوة الأن العن  اجلنس  يف حاالا العام وما اعدل  املعقوية يف اتوفسمل يف الفتتة من 

 A. O. Longombe, K. M. Claude and J. Ruminjo, “Fistula andو  4115حايتان/يونيي  41إىل  43

traumatic genital injury from sexual violence in a conflict setting in Eastern Congo: case studies”,  

Reproductive Health Matters, vol. 16, No. 31 (2008), pp. 132-141و   I. Joachim, “Sexualised violence 

in war and its consequences”, in  Medica Mondiale, ed., Violence against Women in War: Handbook for 

Professionals Working with Traumatized Women (Frankfurt, Mabuse, 2005), pp. 63-110 . 
 (21) Panzi Hospital, Annual Activity Report Panzi Hospital 2012 .ــال ي ــايل:  مت ــ  اللــبمل  الت ــى املوق  ل

www.panzihospital.org/wp-content/uploads/2013/03/0823-Panzi_ENG_v9.pdf. 
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يف  24يف املائـة يف يسـيا  و    91 يف املائـة يف األمـتيملتني  و   27 تيقيـا  و من احلملوماا يف أا
 يف املائة يف أوقيانوسيا. 77املائة يف أورواا  و 

ويف مــا يتعلــن اــاألطت القانونيــة التاميــة إىل منــ  إســامة املعاملــة واا ــال والعنــ            - 347
لدراسة االستقصـائية العامليـة اأوـا    يف املائة اقط من البلدان يف ا 27والتصد  هلا  أاايا نسبة 

قامه امصدار وإنفاذ قوانني جتتم االغتصاب وغجل مـن أوـملال االسـتالل اجلنسـ   و   نفـد      
يف املائة من البلدان امصدار وإنفاذ قوانني جتـتم االغتصـاب الاوجـ  )أاتيقيـا:      61سو  نسبة 

يف املائـــة   76 ملائـــة  وأورواـــا:يف ا 22 يف املائـــة  ويســـيا: 67 يف املائـــة  واألمتيملتـــان: 19
 يف املائة(. 54 وأوقيانوسيا:

يف املائة من البلدان امصدار وإنفاذ قوانني جتتم ين  العلج  و ـ    71وقامه نسبة  - 342
يف املائـة( يلـى نقـيض     22يف املائة(  وأورواا ) 22مسألة أي يه هلا األولوية يف األمتيملتني )

 يف املائة(. 73يف املائة( وأوقيانوسيا ) 52ا )يف املائة(  وأاتيقي 53يسيا )
ويف مـا يتعلــن اتيـتمي االســتالل اجلنسـ  لللــباب  و اصـة منــقم الفتيـاا  أاــايا       - 349
اجملــال وأنفــملما  وأالاــه نســبة يف املائــة مــن البلــدان اأوــا أصــدرا قــوانني يف  ــملا   21نســبة 
 ل األطفال يف إنتا  املواي ااااحية.يف املائة منقا امصدار وإنفاذ قوانني ان  استال 77
وإذا حنسب مروت متفـب لألاعـاي القانونيـة السـتة املـملفورة أيـلل   ـبني النتـائ  أن          - 311
قــوانني يف مجيــ  احلــاالا. وقــام  يف املائــة مــن البلــدان اقــط قامــه امصــدار وإنفــاذ   42نســبة 
يف املائـة( اـمللك     25وسـية ) يف املائـة( واألوقيان  22يقـتب مـن نصـ  البلـدان األوروايـة )      مـا 

ــة )    ــدان األاتيقي ــن البل ــدان اآلســيوية )  45ولملــن نســبة أصــات م ــة( والبل ــة(  36يف املائ يف املائ
ــتيملتني )  ــدان األم ــة( قامــه االلــئ نفســي.    32وال ــمل   يف املائ ــدول أن  عتمــد و نف ــ  لل وينبا

جقــا   لــتيعاا وسياســاا و ــدااج  تمــ  إىل منــ  العنــ  اجلنســاو يا ــمل األســتة و ار   
وفمللك يف حاالا العام وما اعـدل  واملعاقبـة يلـى ار ملـاب  ـملا العنـ  والقاـام يليـي.         
وينباــ  متاجعــة القــوانني الــ   عفــ  مــت مليب العنــ  اــد النســام والفتيــاا  مبــا يف ذلــك    
األحملـام الــ   تــيق هلـم اااــلا مــن العقــاب إذا  اوجـوا الاــحية  أو إذا فــانوا وــتفام    

وينباــ  أياــا إســقاق العنـ  اجلنســ  مــن أحملــام العفــو يف متحلــة   الاـحايا أو أزواجقــم. 
 اعد العام يف إطار  عايا التلتي  واانفاذ التاميني إىل إوام ااالا من العقاب. ما

وينباــ  للــدول أن  عــاز قــدرما يلــى التعــتف يلــى العنــ  ويلــى منعــي  وففالــة    - 313
تت بـة يلـى العنـ  و تـيق التأ يـمل الملامـمل        قدمي اخلدماا ال  ميملن أن ختف  من اآلمـار امل 

ــتو ي           ــا التصــد ال ــدول  عاي ــ  لل ــك  ينبا ــى ذل ــي. ويــلوة يل لألوــ ا، املتعتاــني ل
و وسي  ن اإل البحـومب يف املسـائمل اهلامـة الـ     نـدرف مـن قبيـمل يـدي األوـ ا، الـملين           
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باب يعيلون يف ظتوف اخلوف املستمت  والعن  يا مل املدارف والسيون واجلـي   وأسـ  
النـاجني   العن  ويواقبي  واعالية التد لا والقوانني والنتم املتعلقة  ماية الاـحايا و/أو 

 و عاايقم.
ويتعني يلى مجي  الدول أن  امن فمللك حصـول مجيـ  اـحايا العنـ  اجلنسـاو       - 314

والناجني مني  اورا  يلى اخلدماا ذاا األ ية احلااة  مبا يف ذلك  ـواج   ـوق ا صـال    
االجتماييـة والعقليـة  ومعاجلـة     - وت يلى مدار الساية  و قـدمي ييـم الصـحة النفسـية    مبا

ااصاااا  و واج التياية يف اتتة مـا اعـد االغتصـاب  مبـا يف ذلـك الوسـائمل العاجلـة ملنـ          
احلممل  والعل  الوقائ  اخلا، افجوف نق  املناية البلتية من أجمل الوقاية منـي  وسـبمل   

ا ااجقــا  املــأمون يف مجيــ  حــاالا العنــ  واالغتصــاب وســفال  االســتفاية مــن  ــدما
ــن احلــاالا  و ــواج          ــأو  اآلمــنني  و ومي ــة اللــتطة  والســملن وامل ــارم  واــمان محاي احمل

ــأمني     ــة  و ــ ــة القانونيــ ــتي  واملعونــ ــب اللــ ــدماا ال ــ ــديم    ــ ــة والــ ــاالا ال بيــ  ااحــ
 األجمل. ال ويمل

 
 االعن  اجلنساوأولوياا منتماا اجملتم  املدو ايما يتعلن   

 (23)منتماا مـن اجملتمـ  املـدو    412( وغ ى 4131جت  مر تا )وجد استقصام ُأ - 311
يف ملمب منـاطن )األمتيملتـان وأاتيقيـا وأورواـا(  عمـمل يف لـال مملااحـة العنـ  اجلنسـاو أن          

املعــايج اجلنســانية وإوـــتاع   ”يف املائــة مــن منتمــاا اجملتمــ  املــدو يف أاتيقيــا ذفــتا         41
اوصفقا مسألة ذاا أولويـة يليـا يف السياسـاا العامـة  ـلل السـنواا اخلمـ، إىل         “فورالمل

منتماا اجملتمـ    يف املائة من 43 يف املائة و 13العلت املقبلة. ويف األمتيملتني وأورواا  حدَّي 
إيـداي اـتام  وسياسـياا واسـتتا ييياا وقـوانني وإنلـام       ”املدو يلى التوايل فأولوية مسألة 

. وأ ـجا   لـج منتمـاا اجملتمـ  املـدو يلـى نسـن        “للقاام يلى العنـ  اجلنسـاو   مرسساا
  مبـا يف ذلـك العنـ  اجلنسـ      “القاام يلى مجيـ  أوـملال العنـ    ”واحد يف مجي  املناطن إىل 

واالغتصــاب والعنــ  العــائل  وقتــمل اانــامب  اايتبــارل إحــد  املســائمل ذاا األولويــة العليــا يف 
يف املائـــة    41الســـنواا اخلمـــ، إىل العلـــت املقبلـــة )أاتيقيـــا:     السياســـاا العامـــة  ـــلل   

 يف املائة(. 45يف املائة  أورواا:  44األمتيملتان: 

__________ 

ــالتي يلــى  ــملا االستقصــام     ينســمق ســو  ملمثــمل واحــد يــن فــمل منتمــة مــن منتمــاا اجملتمــ  املــد     (23)  و ا
ــقا. ويتمتـــ  العديـــد مـــن منت    ااـــض ــاإل  ا يتـ ــة ون ـ ــم املنتمـ ــاا اجملالنتـــت يـــن حيـ تمـــ  املـــدو الـــ   مـ
 .االستقصام ان اإل وط  و/أو إقليم  و/أو يامل  يلممل اياا سملانية مستفيدة واسعة يلى ريا
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 1اطار ا
 العن  اجلنساو

 

العنـ    ان والتنميـة  ظقـت  : يف السـنواا التاليـة للمـرات الـدويل للسـمل     الصملوع امللامـة 
ــارزة مــن مســائمل حقــوإل اانســان   صوصــا يف صــملوع ملامــة      اجلنســاو فمســألة ا
إقليميا مثمل: ا فاقية البلدان األمتيملية ملن  العن  اد املتأة واملعاقبة يليي والقاام يليـي  

( الــ  صــدإل يليقـــا أغلــب الــدول األياـــام يف منتمــة الــدول األمتيمليـــة        3992)
مللحن اامليثاإل األاتيق  حلقوإل اانسان واللـعوب املتعلـن  قـوإل املـتأة     وال و وفول ا
(  وا فاقيــة للــ، أورواــا الــأن منــ  ومملااحــة العنــ  اــد املــتأة  3996يف أاتيقيــا )

 .يول 31(  ال  سيبدأ نفاذ ا ما صدقه يليقا 4133والعن  العائل  )
: ايتمـد للـ، حقـوإل    نسـان حمصلا أيمال اهليياا احلملومية الدولية الأن حقوإل اا

مجيـ  أوـملال    اانسان سلسلة من القتاراا الأن  ملثيـ  اجلقـوي التاميـة إىل القاـام يلـى     
املتعلـن االتعييـمل اـاجلقوي التاميـة إىل القاـام       32/34العن  اد املتأة  مبا يف ذلك القـتار  

 .(4131)يلى مجي  أوملال العن  اد املتأة: امان املل العناية الواجبة يف لال املن  
:  قاـــ  امللحتـــاا اخلتاميـــة الصـــايرة  الصـــملوع القانونيـــة غـــج امللامـــة األ ـــت  

 تل   يياا رصد املعا داا ااختاذ الدول لتدااج  تم  إىل من  العنـ  اجلنسـ      ين
    .(24)و واج سبمل  أ يمل احايا العن  اجلنس  وإنصااقم  وملحقة اجلناة

 ة لإلنامب لويي/اتت األياام التناسلي - 2 
إزالـة األياـام   ”يلج  لويي/اتت األياام التناسلية لإلنامب إىل مجي  املمارساا الـ   لـممل    - 312

التناســلية اخلارجيــة لإلنــامب اصــورة فاملــة أو جائيــة  أو غــج ذلــك مــن أوــملال اااــتار ااألياــام  
تناسـلية لإلنـامب إىل   . وميملن أن يـري   لـويي/اتت األياـام ال   (21)“التناسلية لإلنامب ألسباب غج طبية

يواقــب و ــاطت صــحية يلــى األمــدين القصــج وال ويــمل  ايــد حســب مــد  قســوة ااجــتام املتبــ .    
 .(22)يعوي  لويي/اتت األياام التناسلية لإلنامب اأ  اوائد صحية معتواة يلى النسام والفتياا وال

__________ 

انتت امللحتاا اخلتامية للينة حقوإل ال فمل ال  صدرا اعد نتت اللينـة يف التقتيـت الـدور  الثالـت للبنـان       (24) 
(CRC/C/42/3 وامللحتـاا اخلتاميـة للي   249  الفقتة  ))نـة املعنيـة االقاـام يلـى التمييـا اـد املـتأة الـ          )ي

صــدرا اعــد نتــت اللينــة يف التقتيــت اجلــام  للتقــاريت الدوريــة التااــ  واخلــام، والســايف جلمقوريــة  عانيــا     
(  وامللحتــاا اخلتاميـة للينــة منا اــة  341اــام  الفقـتة   -  اجلــام الثـاو  الفصــمل رااعـا   A/63/38املتحـدة ) 

 .((39) 21  الفقتة A/63/44اعد نتت اللينة يف التقتيت الدور  الثاو لملوستاريملا )التعمليب ال  صدرا 

 (21) WHO, “Female genital mutilation”, Fact sheet No. 241. (February 2014)      متـال يلـى العنـوان االملتـتوو
 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/WHO, Eliminating Female Genital Mutilation: Anالتـايل:  

Interagency Statement (Geneva, 2008) :متــــــــال يلــــــــى العنــــــــوان االملتــــــــتوو التــــــــايل  
www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf. 

 (22) WHO, Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement. 

www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
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/اتت األياــام  مليــون امــتأة واتــاة يف العــا  يعــانني يواقــب  لــويي        346وينقــدَّر أن  - 316
يامـا    ـت التعـت      36مليني اتاة  أغلبـقن يون سـن    1التناسلية لإلنامب  اينما يواجي ز ام 

الدا  أغلبـقا يف املنـاطن    49هلملا ااجتام يف فمل سنة. و و مياراف يلى ن اإل واس  يف أفثت من 
 .(26)(7تت اللململ الاتاية واللتقية واللمالية اللتقية من أاتيقيا  ويف اعض الدول العتاية )ان

 
 7اللململ 

ــة   29و  36النســـبة امليويـــة للفتيـــاا والنســـام اـــني ســـن     يامـــا اللئـــ   اـــعن لعمليـ
  لويي/اتت األياام التناسلية  حسب البلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and Exploration of the :املصدر 

Dynamics of Change, (New York, 2013). 
  

__________ 

 (26) United Nations Children’s Fund (UNICEF), Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and 

Exploration of the Dynamics of Change, (New York, 2013); UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female 

Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change - Annual Report 2012 (New York, 2013); WHO, Eliminating 

Female Genital Mutilation: An Interagency Statement (2008). 

 يف املائة 21أيلى من 
 يف املائة 21 -يف املائة  63
 يف املائة 61 -يف املائة  45
 يف املائة 46 -يف املائة  31

 يف املائة 31أقمل من 
 تفُّا لتلويي/اتت األياام  ال يوجد

 التناسلية يف  ملل البلدان



A/69/62 
 

 

14-00069 63/394 

 

يواممل اجتمايية اقتصايية مثمل مستو  التعليم وي مل األسـتة يف مـد  انتلـار     و رمت - 315
هارسة  لويي/اتت األياام التناسلية لإلنامب واملواق  جتا قا يا مل البلدان  يف حـني أن زيـاية   

والفتيـاا اللئـ  يعلـن  ـار      اهليتة جعله مد  انتلار  ـملل املمارسـة يف صـفوف النسـام     
 .(25)دالداون يف  ااي

ومنمل صدور البيان امللتتع اني الوفاالا املوق   من ق بامل اليونيسي  وصندوإل األمـم   - 317
أجــمل    انــملله جقــوي فـبجة مــن (27)3997املتحـدة للســملان ومنتمـة الصــحة العامليــة يف يـام    

إلنـامب  ووــقدا العقـوي املااـية االفعــمل    القاـام يلـى هارسـة  لــويي/اتت األياـام التناسـلية ل     
الصـملوع   املايد من العناية الدولية واملـواري اململتسـة اوـام  ـملل املمارسـة. ويـن  العديـد مـن        

الدولية وااقليمية حلقوإل اانسان يلى محاية حقوإل النسام والفتيـاا  و ـديو  ـملل الصـملوع     
إجـتام ميثـمل انتـقافا حلقـوإل ال فلـة       إىل ق   ياات  لويي/اتت األياـام التناسـلية لإلنـامب. اقـو     

وحلقوإل مجي  األو ا، يف التمت  اأيلى مستو  ميملـن الوغـي مـن الصـحة  وللحـن يف يـدم       
التعــت  للتعــمليب وغــجل مــن اــتوب املعاملــة القاســية أو اللإنســانية  و ــو أياــا وــململ مــن  

ار العملية ون ـاإل  . وم  ذلك  ااستمت(22)أوملال يدم املساواة اني اجلنسني والتمييا اد املتأة
ــام       ــول ي ــتجق   ل ــن امل ــت أن م ــ  وجــوي إســقاطاا إحصــائية  نتق   أن 4111 انتلــار ا  م

للــململ مــن أوــملال  4136 و 4131مليــون اتــاة مــن املولــوياا اــني يــام    4157 تعــت  
  إمنــا يــ ز أفثــت الاــتورة امللحــة لتملثيــ  و وســي  و عايــا   (29) لــويي/اتت األياــام التناســلية 

ــ ة إىل  ســتي  معــدل االخنفــا  الســنو  حلــاالا  لــويي/اتت األياــام التناســلية    اجلقــوي التامي
لإلنــامب والقاــام يلــى  ــملل املمارســة يف أقــمل مــن جيــمل. ويــديو البيــان اجلديــد امللــتتع اــني    

إىل زيـاية   4112الوفاالا الصـاير يـن لمويـة أوسـ  مـن وفـاالا األمـم املتحـدة يف يـام          
أجـمل القاـام يلـى هارسـة  لـويي/اتت األياـام التناسـلية        الديم واملـواري وأنلـ ة الـديوة مـن     

 .(22)لإلنامب يلى مستو  اجملتمعاا احمللية ويلى املستويني الوط  والدويل
يف املائــة مــن البلــدان قامــه امصــدار  25وفلــفه الدراســة االستقصــائية العامليــة أن  - 312

ــا يف ذ       ــن املمارســاا الاــارة  مب ــلا م ــ  ال ف ــوانني  م ــاذ ق ــويي/اتت األياــام   وإنف ــك  ل ل
__________ 

 (25) UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and Exploration of the Dynamics of Change; 

WHO, Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement (2008); P. S. Yoder, N. Abderrahim and 

A. Zhuzhuni, Female Genital Cutting in the Demographic and Health Surveys: A Critical and Comparative 

Analysis, DHS Comparative Reports No. 7 (Calverton, Maryland, United States of America,  ORC Macro, 2004). 
 (27) WHO, Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement (Geneva, 1997). 
 (22) WHO, Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement (2008). 
 .MDG5b+Info database (www.devinfo.org/mdg5b/)انتت صندوإل األمم املتحدة للسملان  (29) 
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يف املائـة   45 يف املائـة مـن البلـدان يف أاتيقيـا و     55التناسلية لإلنـامب  حيـت أقـدم يلـى ذلـك      
 اقط من البلدان يف يسيا.

ولي، من املتجق أن  نيق القوانني العقاايـة الـ  جتـت م  لـويي/اتت األياـام التناسـلية        - 319
ا  وييـة يامـة وييـوة متاييـة لليتبـاراا      لإلنامب لوحد ا  اييـب أن  ملـون مقتونـة  مـل    

الثقااية  ري  إىل إحـدامب  اـيج مسـتمت يف املواقـ  الثقاايـة واجملتمعيـة. وسـتملون للـننقن  الـ           
 قوي ـا اجملتمعـاا احملليـة املريـدة مـن جانـب القـاية الـوطنيني واحمللـيني أ يـة االاـة يف إحـدامب             

إل النســام والفتيــاا يــن طتيــن إوــام  ــملل   التاــيج الســلوف  املســتمت الاــتور  حلمايــة حقــو 
. والواق  أن اجملتمعاا احمللية ال  ايتمـدا النـق  اجلمـاي  والتلـارف  يف يمليـة      (22)املمارسة

 .(91)اختاذ القتار است ايه الت ل  ين املمارسة
ــة      - 321 ــى هارسـ ــام يلـ ــة للقاـ ــاملة ومتملاملـ ــتتا ييياا وـ ــ  اسـ ــدول واـ ــ  للـ وينباـ

تناسلية لإلنامب  وييمقا و نفيمل ا  مبـا يف ذلـك  ـدريب األ صـائيني      لويي/اتت األياام ال
ــاملني يف   ــاييني والعـ ــالاالجتمـ ــيب وقـــاية   اجملـ ــاا ال ـ ــام الـــدينيني   اجملتمعـ ــة والايمـ احملليـ

ــة    ــيني وففال ــامقمواملت صصــني املعن ــة للنســام      قي ــديم والتياي ــدمي  ــدماا ال ــامة اتق املف
تناسـلية أو اتت ـا أو اللئـ   عتاـن لـمللك       والفتياا املعتااا خل ـت  لـويي أياـائقن ال   

ــن       ــلغ الســل اا امل تصــة ي ــة اا ــاا راي يلي ــام    وواــ   ــد أن النس ــ   عتق احلــاالا ال
يلـــى التعـــت ف  الفتيـــاا يتاـــة ايقـــا لل  ـــت  وففالـــة قـــدرة األ صـــائيني الصـــحيني  أو

 .املاايفاا الصحية النامجة ين املمارسة ومعاجلتقا يلى
  

 قوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتفصيل  حل التناول
 2ااطار 

  لويي/اتت األياام التناسلية لإلنامب
يـــن  ال و وفـــول امللحـــن اامليثـــاإل األاتيقـــ  حلقـــوإل اانســـان   : الصـــملوع امللامـــة

أن  ( يلــى4116 الســتيان:  اــدم 3996واللــعوب املتعلــن  قــوإل املــتأة يف أاتيقيــا )
دين مجي  أوملال املمارسـاا الاـارة الـ   تت ـب يليقـا يمـار        تت الدول األطتاف و 

 ت ـمل مجيـ  التـدااج التلـتيعية وغج ـا مـن        وأن ... سلبية يلى حقوإل اانسان للمـتأة 
اختــاذ التــدااج   ... :التــدااج الاــتورية للقاــام يلــى  ــملل املمارســاا  مبــا يف ذلــك       

ويي األياـام التناسـلية لإلنـامب     التلتيعية املديومة  ااماا ال   تت مجي  أوملال  ل
__________ 

 (91) UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change - Annual Report 

2012. 



A/69/62 
 

 

14-00069 65/394 

 

املــتأة  ورواــا الــأن منــ  ومملااحــة العنــ  اــد مــن ا فاقيــة للــ، أ 12و ــن  املــاية 
( يلى أن  ت مل األطتاف التـدااج التلـتيعية أو   سارية  ليسه 4133والعن  العائل  )

أو  غج ا من التدااج الاتورية لامان جتتمي أمناق السلوع العمد  التاليـة: )أ( اخلتـان   
اخلتان الت يي    أو أ   لـويي ي ـت فلـ  أو جائـ  للل ـفتين الملـبجين  أو الل ـفتين        

أو البتــت  )ب( إفــتال امــتأة يلــى اخلاــوم أل  مــن األيمــال املدرجــة يف    الصــاجين
اخلاـوم أل    مللك  ) ( حت اتـاة أو إفتا قـا يلـى   النق ة )أ( أو  واج الوسائمل هلا ل

 .ق ة )أ( أو  واج الوسائمل هلا لمللكمن األيمال املدرجة يف الن
: اختـملا اجلمعيـة   حمصلا أيمال اهليياا احلملومية الدوليـة الـأن حقـوإل اانسـان    

العامة يدة قتاراا الأن القاام يلى املمارساا الاارة  مبا ايقا  لـويي/اتت األياـام   
جلقـوي  املتعلـن اتملثيـ  ا   57/325التناسلية لإلنامب  وينـدر  اـمنقا القـتار التـارخي      

     .(4134األياام التناسلية لإلنامب ) ييالعاملية من أجمل القاام يلى  لو
 أولوياا احلملوماا: املساواة اني اجلنسني واملني املتأة - 6 

 
 يف املائة من احلملوماا 73 االقتصاي  والعمالة التمملني
 يف املائة من احلملوماا 69 السياس  وامللارفة التمملني
 يف املائة من احلملوماا 65   أوملال العن يلى مجي القاام
 يف املائة من احلملوماا 44 اجلنسانية وإوتاع الملفور املعايج
   يف املائة من احلملوماا 5 اني العممل واحلياة اخلاصة التوازن
للمتأة األولويـة الـ  وري ذفت ـا أفثـت يف      “التمملني االقتصاي ”فان  عايا و يسج  - 323

يف املائـة(  ويسـيا    57لدان يلى األقـمل يف أراـ  مـن املنـاطن اخلمـ،: أاتيقيـا )      إجاااا ملث  الب
يف املائـــة(. ويف األمـــتيملتني    73يف املائـــة(  وأوقيانوســـيا )  79يف املائـــة(  وأورواـــا )  72)

القاـام  ”يف املائـة مـن احلملومـاا(  يليـي      69العنصـت مـاو أفثـت األولويـاا ذفـتا )       ـملا  فان
. و ملل األيـداي  نسـيم مـ  ااقـتار الواسـ  الن ـاإل اـأن ملـارفة         “يلى مجي  أوملال العن 

النسام يف مملان العمـمل  ـدا  قـدما ييلـة النمـو والتنميـة االقتصـاييني  و ـ  ظـا تة أسـقمه           
  قن مر تا يف الملثج من البلدان اآلسيوية. مل النمو االقتصاي  ال يف

احلملوماا يف مجي  أاام أاتيقيـا  أولوية لثلث   “التمملني السياس  وامللارفة”وفان  - 324
يف املائـة(  ويف أورواـا واألمـتيملتني      52يف املائة(  وأوقيانوسـيا )  55يف املائة(  ويسيا ) 51)

يف املائــة مــن احلملومــاا يلــى التــوايل. ومــن    61يف املائــة و  24مثلــه املســألة أولويــة لــد   
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حــاز يلــى  “رفة املــتأةالــتمملني السياســ  وملــا ”اااوــارة اوجــي  ــا، أن ينصــت   جلــديتا
ــد    ــة ل ــاون        26األولوي ــة التع ــدان غــج األياــام يف منتم ــاا البل ــن حملوم ــط م ــة اق يف املائ

ــة مــن حملومــاا البلــدان   23 والتنميــة يف امليــدان االقتصــاي  ذاا الــد مل املت فــ   و   يف املائ
مل أولويـة  يف امليـدان االقتصـاي  ذاا الـد مل املت فـ . ومثلـ      والتنميـة األياام يف منتمة التعاون 

يليا لد  الدان من اياا الد مل األ ت   اف  الدان الد مل املن فض والدان اللتحية الـدنيا  
يف املائـة   54الـد مل املتوسـط  حـاز  ـملا العنصـت األولويـة لـد         اية والدان اللتحية العليا من 

 يف املائة من احلملوماا يلى التوايل. 54 يف املائة و 57 و
ــأ  اخنفـــا   - 321 ــة    ورمبـــا يـ ــتأة يف البلـــدان الثتيـ ــتمملني السياســـ  للمـ ــم الـ ــتو  ييـ مسـ
األياــام يف منتمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاي  والبلــدان الثتيــة األياــام          غــج
منتمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاي  فانعملـاف لقـيم أساسـية  تلفـة يف احلـالتني.          يف

والتنمية يف امليدان االقتصاي  ذاا الـد مل املت فـ   عـتف    يف منتمة التعاون  يااماالبلدان األ
أيلى نسبة للمقايد ال ملانية الـ   لـالقا نسـام  األمـت الـمل  يلـج إىل أن امللـارفة السياسـية         
للنسام متقدمة جدا وقد ال يننتت إليقا يلـى أوـا  قتاـ   ـد ل حملوميـا. ويف املقااـمل   وجـد        

 األياـام يف منتمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاي        للمقايد يف البلدان غـج  ةأيىن نسب
 ذاا الـــد مل املت فـــ   األمـــت الـــمل  يلـــج إىل  أييـــد أقـــمل نســـبيا للقيـــاية السياســـية للمـــتأة    
و و ما قد يعمل، ادورل فون  ملل البلدان وقدا  نمية اقتصايية اـو جة سـتيعة جـدا  فـوإل     

 والسياس . تماي و جة التاج االج
اثله مالت أفثت األولوياا ذ فتا يف لال املسـاواة اـني اجلنسـني واملـني املـتأة يلـى       و - 322

. (93)“القاـام يلـى مجيـ  أوـملال العنـ      ”يف املائـة مـن البلـدان  يف     65الصعيد العامل   انسبة 
ــتيملتني  انســـبة        ــت ورويا يف إجااـــاا الـــدان األمـ ــه  ـــملل األولويـــة أفثـ يف املائـــة  59وفانـ

معـدل   ما يايد فثجا ين املتوسط العامل . و فيد منتمة الصـحة العامليـة أن   و و ملوماا احل من
ــد اللــتيك وغــ      ــى ي ــدو واجلنســ  يل ــ  الب ــى    حــدومب العن ــى مــد  العمــت أيل ج اللــتيك يل

يف  29يملـون يف أاتيقيـا إال أن نسـبة أقـمل مـن الـدان املن قـة أي ـه األولويـة هلـملل املســألة )           مـا 
 .يف املائة( 67يف املائة( وأوقيانوسيا ) 59يف املائة( وأورواا ) 59) متيملتنياملائة( مقارنة ااأل

يف املائــــة  44األولويــــة لــــد   “املعــــايج اجلنســــانية وإوــــتاع الــــملفور”وحــــازا  - 326
ــط ــن اق ــاا يف أورواــا         م ــاا احلملوم ــملا العنصــت أفثــت يف إجاا ــت   ــاا يامليــا  وُذف احلملوم

__________ 

ملال العنـ  اـد األوـ ا، مجيعـا       لممل  ملل األولوية مجيـ  األولويـاا الـ   عـىن االقاـام يلـى مجيـ  أوـ         (93) 
ــامب       مبــا يف ذلــك العنــ  اجلنســاو  والعنــ  اجلنســ  )االغتصــاب(  والعنــ  العــائل   واالجتــار  وقتــمل اان

 .واالستتقاإل  والتعقيم القست 
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  ة لــد  معتـــم البلـــدان املن فاـــة الـــد مل املائــة(. و   ـــظ  ـــملل املســـألة ااألولويـــ  يف 12)
ايـة  مـن احلملومـاا وأغلـب الـدان اللـتحية الـدنيا مـن         ائـة يف امل 36لت إليقا سو  ين   حيت

ــة مــن احلملومــاا. وحــازا مســألة    32الــد مل املتوســط حيــت   ينلــت إليقــا ســو     يف املائ
واهلنـد(  و ـ  الـدان     األولوية يف إجاااا ملمة الدان اقط )أرمينيا والصـني  “ فايمل األانام”

 لديقا ا تلل فبج يف النسبة اني اجلنسني.
ويف مقااــمل األولويـــة العامليــة امللـــتتفة املتمثلــة يف  عايـــا امللــارفة االقتصـــايية للنســـام       - 325
يف املائـــة مـــن البلـــدان  7فأولويـــة ســـو   (94)“التـــوازن اـــني العمـــمل واحليـــاة اخلاصـــة”يـــملفت   

العمــمل  ملــان أورواــا. ويامليـا  يبــدو أن  ـة إقــتارا اميمــا  النسـام يف م   ن ــاإل العـا   أغلبــقا يف  يلـى 
ف  وة اديقية إىل األمام  ايد أني يتعني وا  سياساا يولية  تاـمن ااجـازة الوالديـة )األمومـة     
 واألاوة( وجوية رياية ال فمل من أجمل ففالة راال األطفال وأست م وجتن ب إمقال فا مل النسام.

لــدول أن  ســتقمل محــلا وطنيــة  ا ــتإل منــقا قنــواا اايــلم ومنــا     وينباــ  ل - 327
التعليم  وأن  عاز قدرة النتام التعليم   التا  وغج التا   ولمويـاا اجملتمـ  احمللـ      

ك العنـــ  اـــد النســـام والفتيـــاا  يف ســـبيمل القاـــام يلـــى التحيـــا اجلنســـ   مبـــا يف ذلـــ 
ــقا   واملســاواة  الي لــي  ملــارفة التجــال واألو   وأن يف  قاســم املســرولياا  اوســائمل من

إنلام مدارف  اصة للتجال واألوالي ومرسساا لتمعية أ ت  من أجـمل  يسـج التوييـة    
 .والملل  و ايج السلوع

 
 املتا قون واللباب - جيم 

 األ ية الدمياتااية لللباب - 3 
ب )الــملين  تــتاول أاــتزا الــتاجاا الدمياتاايــة يف العقــوي املااــية أفــ  جيــمل مــن اللــبا   - 322

سنة( يف العا  اليوم  و و جيمل يلـممل املـتا قني )الـملين  تـتاول      42سنواا و  31أيمار م اني 
سـنة(.   42 و 36سنة( واللباب )الـملين  تـتاول أيمـار م اـني      39سنواا و  31أيمار م اني 
ســـنواا  31يف املائـــة مـــن ســـملان العـــا   تـــتاول أيمـــار م اـــني   42  فـــان 4131ويف يـــام 

ســنة  و ــ  نســبة أيلــى قلــيل مــن نســبتقم يف يســيا  وينتمــ  إىل  ــملل اللــتحية أفثــت مــن     42 و
(. واينما ستن فض  ـملل النسـبة يف أغلـب املنـاطن     2من سملان أاتيقيا )انتت اللململ يف املائة  13

يف املائــة يف مجيــ  املنــاطن  41اموــا ســتتمل أيلــى مــن    ـلل الســنواا اخلمــ، والعلــتين املقبلــة 
 .(91)4116 يف املائة يف أاتيقيا حا يام 11  وأيلى من 4116واا حا يام يدا أور

__________ 

ولويــة مجيــ  األولويــاا الــ   عــىن اتيســج وففالــة التــوازن يف يور النســام يف املــعل ومملــان      لــممل  ــملل األ (94) 
 .العممل  واحلفاظ يلى األستة

 .أيلل( 7)انتت احلاوية  3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (91) 
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 2اللململ 
 يلـى الصـعيد  يامـا(    42 -أيـوام   31االجتا اا وااسقاطاا املتعلقـة انسـبة اللـباب )   

 4161-3961  العامل  وحسب املناطن
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أ-2اللململ 
ــبة اللــباب )    ــة انس ــقاطاا املتعلق ــاا وااس ــوا 31االجتا  ــا   42 -م أي ــا( يف أاتيقي  يام

 4161-3961يون ااقليمية   حسب املناطن
 (معاممل اخلصواة املتوسط)
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 ب-2اللململ 
 يامـا( يف األمـتيملتني    42 -أيـوام   31االجتا اا وااسقاطاا املتعلقة انسـبة اللـباب )  

 4161-3961يون ااقليمية   حسب املناطن
 (معاممل اخلصواة املتوسط)
 
 
 
 
 
 
 
 
  -2للململ ا

حسـب   ياما( يف يسـيا   42 -أيوام  31االجتا اا وااسقاطاا املتعلقة انسبة اللباب )
 4161-3961يون ااقليمية   املناطن

 (معاممل اخلصواة املتوسط)
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 ي-2اللململ 
ــباب )     ــبة الل ــة انس ــقاطاا املتعلق ــاا وااس ــوام  31االجتا  ــا    42 -أي ــا( يف أوروا يام

 4161-3961قليمية  يون اا حسب املناطن

 (معاممل اخلصواة املتوسط)
 
 
 
 
 
 
 
 
  ـ-2للململ ا

 يامـا( يف أوقيانوسـيا    42 -أيـوام   31االجتا اا وااسقاطاا املتعلقـة انسـبة اللـباب )   
 4161-3961يون ااقليمية   حسب املناطن

 (معاممل اخلصواة املتوسط)
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.ST/ESA/SER.A/336) 4131   لتين الثاو/نوام  3133 م و تيق،ح ع  الع مل ،ةموقع ل السن نال :امتص ع 
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ايد أن األ ية احملوريـة للمـتا قني واللـباب يف   ـة التنميـة  ـلل العقـدين املقـبلني          - 329
 وف حااة:  وإمنا  عوي إىل أراعة ظت(92) عوي إىل أيداي م االقيم امل لقة ال

يستتب  اخنفا  اخلصواة اعد ميلي م أنـي سـيملون يلـيقم أن يعيلـوا أنفسـقم       )أ( 
ــ        ــة وــااة واســعة ايالتــقم حينمــا يلــي ون  فمــا أن مــن املتوق ــن  وجــد اي وياي ــتوا  إذ ل

 يعيلوا حا يمت متقدم االنتت إىل ار فام العمت املتوق   أن هلم
 حلاليني واملتاايدين من فبار السن سيملون يليقم أياا إيالة السملان ا )ب( 
 نمو  ملل الفية السملانية يف غالبيتقا يف الدان اقجة  حيت  تسم نتم التعلـيم   ) ( 

والصــحة ااـــع  اجلــوية  وال ينملفـــمل  يــار اابـــاب وال  ــوات وـــتوق الصــحة ااباايـــة       
  وجد واتة يف الوظائ  اللئقة  و نقيَّد اهليتة  وال

ــاا   )ي(  ــديقم   لع ــيقم     -ل ــال الســااقة يل ــن األجي ــى م ــداي   -أيل ــن اااليت  تعل
االنف، واحلتية والفت،. وقد يلمقم يصت املعلوماا حقوإل اانسـان الواجبـة هلـم وأي ـا م     

 رقية أوس  ملا ميملن أن  ملون يليي حيامم.
و تيق معدالا اخلصواة املتناقصة نااـملة أمـمل أياـا لبلـدان الـد مل املـن فض والـدان         - 361

ملتوسط ألن نسبة السملان اللباب يف سـن العمـمل ياليـة  ارخييـا  وميملـن هلـملل الفيـاا        الد مل ا
 يحـــه هلـــا اـــت، الـــتعلُّم والعمـــمل  أن  ـــتع ييلـــة النمـــو والتنميـــة  مـــن الســـملان  إذا مـــا ُأ

الـأن   4134/3. ولملا  املما أقتا جلنة السملان والتنمية يف قتار ـا  اي الصعيد االقتص يلى
 ق  راال اية املتا قني واللباب  ملل وملـارفتقا االجتماييـة ااجياايـة   املتا قني واللباب  يتو

يلى صدور التااماا ين احلملومـاا  مايـة حقـوإل اانسـان الواجبـة هلـم  و  ـويت قـدرامم          
ــأمنيو ــتة       ـ ــة واملبتملـ ــ ة املنتيـ ــداي م لألنلـ ــة  وإيـ ــية وااباايـ ــوققم اجلنسـ ــحتقم وحقـ صـ

اراا يف التنميـة البلـتية الــ   سـتقدف املــتا قني    ومملااـأمم يلـى يملــقم. و ملتسـ  االســتثم   
واللباب أ ية االاـة لملفالـة اـتعقم االقـدراا والفـت، الـ   سـمق هلـم اتحديـد مسـتقبلقم            

 للمستقبمل املستدام. اتوريةويا  االاتملاراا ال
و  ز اجتا ـاا املنـاطن يون ااقليميـة النسـبة العاليـة لللـباب يف منـاطن أاتيقيـا يون          - 363

ااقليميــة  مــ   تاجــ  يف نســبتقم يف يــال أاتيقيــا وجنوهبــا اقــط. ويف يســيا  اــدأ التتاجــ  يف  
نســبة اللــباب يف وقــه ســاان وحــدمب اــو جة أســتم يف وــتإل يســيا منــقا يف ســائت املن قــة.   
وااملثمل  اخنفاه نسبة اللباب استية يف الثمانينياا من القـتن املااـ  يف أمتيملـا اللـمالية      

__________ 

العــا  ياــم حاليــا أفــ   ن فــمل ايــة أفــ  منــقم ســنا  ــ  األوســ  اــمن نفــ، الفيــة العمتيــة  ارخييــا  أ  أ    (92) 
 .ياما  و لم جتا 51 ياما و 61 ياما و 21 بلا أيمار م  هن اية
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ااقليمية األ ت  يف األمتيملتني ي ملة حاليا يف اللحاإل االلمال يف  ـملا االجتـال    واملناطن يون
ــة نســب من فاــة مــن اللــباب  اينمــا       ــا يون ااقليمي ــاطن أوروا ــة من ــد  فاا التتاجعــ . ول
 ملل  أوقيانوسيا ين  بايناا فبجة اني مناطققـا يون ااقليميـة  حيـت  وجـد أيلـى نسـب       

 اللباب يف ميلنيايا.
واالنســبة لللــباب فملــمل   ــويل احلملومــاا الــ  وــارفه يف الدراســة االستقصــائية    - 364

يف املائـة(  واايمـا  االجتمـاي  والتعلـيم      71العاملية األولوية للـتمملني االقتصـاي  والعمالـة )   
ــني احلــن       65) ــاا ا ــاا التقاطع ــة لملليقمــا(. و رفــد  ــملل األولوي ــة اليف يف املائ نتيــة املعمال

التعليم  والتدريب  واايما  االجتمـاي   والتنقـمل  يف متايـاة للمسـاواة اـني      و والعممل اللئن
وإاـااة إىل  . للينة السـملان والتنميـة   4134/3اجلنسني  يلى النحو املنصو، يليي يف القتار 
اتنـام  العمـمل   ة  مبـا يف ذلـك   احلملوميـة الدوليـ  ذلك  ي ز يدي مـن حمصـلا أيمـال اهلييـاا     

اململفور  ونتـائ  االسـتعتا     4134/3  والقتار وما اعد ا 4111 حا سنةب العامل  لللبا
املنتـد  العـامل  لللـباب     املعتمـد يف   أصـحاب املصـلحة املتعـديين   ااقليم   إاااة إىل إيـلن  

ة  وفــمللك أ يــة اصــورة فاملــة واعالــ املعقــوي يف اــايل  إندونيســيا  أ يــة ملــارفة اللــباب   
   .رئيسية للتنمية والتاج االجتماي اوصفقم يواممل االستثمار يف اللباب 

ويلى مد  السنواا اخلمـ، األ ـجة  ياجلـه البلـدان الـ  ستاـم  ـلل العقـدين          - 361
ســيما ايمــا يتعلــن  املقــبلني ايــة وــباب واســعة احتياجــاا ســملاوا مــن املــتا قني واللــباب  ال 

إجيـاي اـت،   ”ة ) دمـة الصـحة اجلنسـية وااباايـ    امجياي ات، العمـمل وإمملانيـة احلصـول يلـى     
صـول يلـى  ـدماا    إمملانيـة احل قوإل وففالة املساواة يف احل”يف املائة   92  “العممل لللباب

يف املائـة   92  “الوقاية من اجوف نق  املناية البلـتية   مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واابااية
اايـة وففالـة   الصـحة واحلقـوإل اجلنسـية وااب    ـملا التقتيـت الـأن    يال مـن   -مالثا الفتم  )انتت

العنــ  واالســتالل ”جلــه نســبة ياليــة مــن البلــدان أياــا  صــحة اللــباب مــد  احليــاة(. ويا
يف  23) “أنلـــأا إجـــتاماا ويليـــاا ملموســـة للملـــارفة”يف املائـــة(  و  23) “وااســامة 
اقـ  املسـألة الـ  ياجلتـقا      “رة للفقـت يلـى املـتا قني واللـباب    معاجلة اآلمار الاا” املائة(. أما
يف املائة(  لملن  ملل النسبة  بقى أيلى مـن  لـك املتصـوية الـأن      76نسبة من البلدان )أصات 

 .أ  مسألة  تعلن االلي و ة
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 6ااطار 
 املتا قون واللباب

 

ميـة مواميـن إقليميـة الـأن     صدرا منـمل املـرات الـدويل للسـملان والتن    : الصملوع امللامة
  اــدم 4116ب )األمتيمليـة املتعلقــة  قـوإل اللــبا   -اال فاقيـة اايبجيــة  اللـباب  منــقا  

(   عـاز  4119:   اـدم السـتيان  4115( وميثاإل اللـباب األاتيقـ  )  4112: الستيان
طائفــة واســعة مــن احلقــوإل لللــباب. ويــوات ميثــاإل اللــباب األاتيقــ  إطــارا لــتمملني     

ــواي حمــدَّية يف     اللــباب  و قويــ  ــة. و رفــد م ة ملــارفة اللــباب ووــتافتقم يف التنمي
امليثاإل احلقوإل املتعلقـة  ملـة أمـور منـقا يـدم التمييـا  وحتيـة التنقـمل والتعـبج والفملـت           
ــة        ــاراا  والعمالـ ــة املقـ ــيم و نميـ ــارفة  والتعلـ ــة وامللـ ــاا  والتنميـ ــوين اجلمعيـ و ملـ

 ــن مجيــ  اللــباب  األمتيمليــة -يبجيــة اال فاقيــة ااوالصــحة  والســلم واألمــن. و قــت 
ــار م   ــتاول أيمـ ــملين  تـ ــني الـ ــنة 42 و 36اـ ــة   سـ ــوققم املدنيـ ــام حلقـ ــال التـ يف اايمـ

والسياسية واالقتصايية واالجتمايية والثقااية  و عتتف االلباب ففـايلني رئيسـيني يف   
دم التمييـا   التنمية. و قت اال فاقية  قوإل اللباب املتعلقة  ملة أمور منقا السـلم  ويـ  

واملساواة اني اجلنسني  واألستة  واحلياة  والسـلمة الل صـية  وامللـارفة  والتعلـيم      
والتتايــة اجلنســية  والصــحة  والعمــمل وظــتوف العمــمل  وااســملان  والبييــة الصــحية.    

ال و وفــول اال تيــار  امللحــن  ويلــى الصــعيد الــدويل   لتــام الــدول األطــتاف  يف إطــار   
 ل فمل الأن اي  األطفـال واسـتالل األطفـال يف الباـام ويف املـواي ااااحيـة      حقوإل ا اا فاقية

ــدم الســـتيان:  4111) األاعـــال ] لـــك أن  ا ـــ   فحـــد أيىن   ”ملفالـــة ا(  4114  اـ
قانون العقوااا ايقا سـوام أفانـه  ـملل      ا ية فاملة مبوجب قانووا اجلنائ  أو [واألنل ة

     .“يلى أساف اتي  أو منتم  ت ملب اجلتائم  ت ملب حمليا  أو يوليا  أو فانه
 زوا  األطفال والاوا  املبملت والاوا  ااافتال - 4 

زوا  األطفـال والـاوا  املبملـت    ميثمل إنملار حقوإل اانسان لل فمل مـن  ـلل هارسـة     - 362
انتــقافا يتــمل وــائعا يف الملــثج مــن البلــدان ويف معتــم منــاطن العــا   حــا   والــاوا  اــاافتال

زوا  األطفــال والــاوا  املبملــت  تــت القــانون  ــملا االنتــقاع. ويــت بط التعــت   خل ــت   حينمــا حي
تأة  واــع  اجملتمــ  احمللــ   قــدر ار باطــي   ــدو مملانــة املــل اــالفقت املــدق   ووالــاوا  اــاافتا

ــاا التا    ــتمتا االجتا ـ ــة. وإذا اسـ ــاأليتاف الثقاايـ ــام   اـ ــول يـ ــة  ابحلـ ــتتاو  4141نـ   سـ
 .(96)الثامنة يلتة من العمتقبمل الوغقن مليون اتاة إاااية  324

__________ 

 (96) UNFPA, Marrying too Young: End Child Marriage  أيلل( 6)انتت احلاوية. 
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وايمل الفتياا من سملان املناطن التيفية يف العا  النـام  للـاوا  أو االقتـتان اا ـع        - 366
يف املائـة يلـى التـوايل(.     44 يف املائـة و  22املعدل السائد لد  نتجامن يف املنـاطن احلاـتية )  

للاوا  أو االقتـتان مقارنـة    اة مبقدار الاع أفثت يتوالفتياا احلاصلا يلى  عليم ااتدائ  
ااحلاصلا يلى التعليم الثانو  أو العايل. أما الفتيـاا غـج احلاصـلا يلـى أ  مسـتو  مـن       

الثامنـة يلـتة   ملمـة أاـعاف للـاوا  أو االقتـتان قبـمل الـوغقن       أفثت يتاة مبقدار التعليم اقن 
العـايل. وياـاف إىل ذلـك أن أفثـت مـن       مقارنة ااحلاصلا يلى التعلـيم الثـانو  أو   من العمت
 ينـدرجن اـمن ايـة ال فـلا العـتائ،        نم، سـملاو يف املائة( الفتياا يف أاقت  62نص  )
 .(96)يف املائة اقط من الفتياا يف أغىن  نم، 35مقاامل 
يامـا   32  الا يدي البلدان الـ  حـديا السـن القانونيـة للـاوا  يف      4131ويف يام  - 365
يف املائـة مـن النسـام     12  ينقـدَّر أن  4133إىل  4111ذلك  اف  الفتتة من  الدا. وم  362

قبـمل الـوغقن    ميـة  ـاوجن أو اقتـتنل   يف املنـاطن النا  سنة 42و  41اللئ   تتاول أيمار ن اني 
 قبـمل الـوغقن اخلامسـة    يف املائـة  ـاوجن أو اقتـتنل    34أن    فمـا ينقـدَّر  الثامنة يلتة مـن العمـت  

 .(96)يلتة من العمت
ياجلـه زوا   ”يف املائة اقـط مـن البلـدان     63أن و بني الدراسة االستقصائية العاملية  - 367

أن  ـملل املمارسـة   ما يعمل،  رمبـا   لل السنواا اخلم، املااية   “األطفال/الاوا  ااافتال
ال اثمل ململلة يلـى صـعيد العـا . وحينمـا اقتصـت التحليـمل يلـى البلـدان ذاا األولويـة البـالا           

يف  11الدا ال  يلممل ايقا الاوا  قبـمل الـوغ الثامنـة يلـتة مـن العمـت أفثـت مـن          23 ا يدي
يف املائة من البلدان املبلاة قـد ياجلـه  ـملل املسـألة. إال أن      91املائة من الفتياا  اقد  بني أن 

ملمة من أاقت البلـدان ذاا املعـدالا املت فعـة لـاوا  األطفـال )حيـت يلـممل الـاوا  مـا اـني           
الـدا مـن البلـدان ذاا األولويـة      33يف املائة من الفتياا(    عاجل املسـألة  و نـاع    76 و 19

 اململفورة    قدم ريا يلى  ملا السرال.
يـن طتيـن القاـام     لنسـام والفتيـاا  افتامـة وحقـوإل   وينبا  للدول احلفاظ يلـى   - 362

والـاوا  اـاافتال    يلى مجي  املمارساا الاارة  مبا ايقا زوا  األطفـال والـاوا  املبملـت    
ان لقــا مــن اســتتا ييياا متملاملــة متعــدية الق ايــاا   لــممل االيتمــاي واانفــاذ العــامل   
للقــوانني الــ  جتــتم الــاوا  قبــمل ســن الثامنــة يلــتة  و نتــيم احلمــلا الواســعة الن ــاإل    
للتوييــة االعواقــب الصــحية واحليا يــة الاــارة للــاوا  املبملــت  وييــم األ ــداف واحلــوااا    

 نية التامية إىل القاام يلى  ملل املمارسة  لل جيمل واحد.الوط
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 ةاملرات الدويل للسملان والتنميالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل 

 5ااطار 
 زوا  األطفال والاوا  املبملت والاوا  ااافتال

اململفولــة يف القــانون الــدويل  3992 عايــاا اللتاامــاا مــا قبــمل يــام  : الصــملوع امللامــة
ال و وفول امللحن اامليثـاإل األاتيقـ  حلقـوإل    حلقوإل اانسان   لممل الصملوع ااقليمية 

ــا   ( 4116  اــدم الســتيان: 3996) اانســان واللــعوب املتعلــن  قــوإل املــتأة يف أاتيقي
ا فاقيـة  ياما. و نلـام   32المل  يلام الدول املوقعة املفالة فون السن الدنيا لاوا  النسام 

  ليسـه  4133) ة مبن  ومملااحة العن  اـد املـتأة والعنـ  العـائل     لل، أورواا املتعلق
لملفالـة جتـتمي   لتدااج التلتيعية أو غج ا مـن التـدااج الاـتورية    سارية( الدول اأن  ت مل ا

 السلوع العمد  املتمثمل يف إفتال و   االا أو طفمل يلى الاوا .
ــة الــأن حقــوإل اانســا     ــة الدولي ــاا احلملومي اختــمل للــ،   ن:حمصــلا أيمــال اهليي

تعايـا اجلقـوي التاميـة إىل منـ  هارسـة      املتعلـن ا  42/41حقوإل اانسان قتارل التارخي  
والقاــام يلــى  ــملل املمارســة:    القســت   ــاوي  األطفــال والــاوا  املبملــت والــاوا      

 (.4131) لتنفيملالتحدياا واابازاا وأاامل املمارساا وماتاا ا
مــن  ــلل التعليقــاا العامــة والتوصــياا   الصــملوع القانونيــة غــج امللامــة األ ــت :

أن الثامنـة يلـتة مـن العمـت  ـ  احلـد األيىن املناسـب          يياا رصد املعا ـداا وااقه 
الــاوا  إىل لسـن الـاوا   وأنـي ينباــ  للـدول سـن  لـتيعاا لايــاية احلـد األيىن لسـن         

     .(95)نيدم موااقة األاوي مبوااقة أوياما   32
 املتا قاا والدور الوسيط لتعليم اانامب والياا - 1 

  (97)سـنة يلـدن فـمل يـام     39و  36مليـون اتـاة اـني سـن      36 ناع يامليا أفثـت مـن    - 369
يف املائــة مــن الفتيـاا يف البلــدان الناميـة قبــمل الــوغقن الثامنـة يلــتة مــن     39حيـت حيبــمل اـو   

فبجة من حاالا محمل املتا قـاا إىل هارسـة اجلـن، يون  ـتا ت  و قـ        ومتي نسبة (92)العمت

__________ 

ا األسـتية  املتعلقـة ااملسـاواة يف الـاوا  والعلقـا     43جلنة القاام يلى التمييا اد املتأة  التوصية العامة رقـم   (95) 
( املتعلـن  4111) 2  الفصـمل األول  الفـتم ألـ (  وجلنـة حقـوإل ال فـمل  التعليـن العـام رقـم          A/49/38)انتت 

 املتان العاوت(.  A/59/41اصحة املتا قني ومنول م يف إطار ا فاقية حقوإل ال فمل )انتت 
 أيلل(. 2)انتت احلاوية  3131تقرير األ  اف اإلمن ئ،ة لأللف،ة لع م  (97) 

 (92) State of World Population 2013: Motherhood in Childhood—Facing the Challenge of Adolescent 

Pregnancy (United Nations publication, Sales No. E.13.III.H.1). 

http://undocs.org/ar/A/RES/24/23
http://undocs.org/A/49/38(Supp)
http://undocs.org/A/59/41(Supp)
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و ن و  حـاالا احلمـمل يف سـن مبملـتة يلـى      . (99)أغلب  ملل احلاالا يف سياإل الاوا  املبملت
 ــاطت صــحية أفــ  لــألم وال فــمل  والملــثج مــن الفتيــاا اللئــ  حيملــن يتســتان مــن املــدارف   

ويلحـن الاـتر     يف املسـتقبمل وي ـوهلن  ن اتصـقن  يفصلن منـقا  األمـت الـمل  حيـد الـدة مـ       أو
. ويلى الصـعيد العـامل    وجـد أيلـى معـدالا والياا      (311)اجلسيم اصحتقن وصحة أطفاهلن

املتا قــاا يف البلـــدان الفقـــجة  و نتلـــت  ـــملل الــوالياا يف مجيـــ  البلـــدان يف صـــفوف أاقـــت   
ـــ    ــت الـــمل  يايـــد مـــن   ـــت اـــع  النت النســـبة لـــألم ائ  الوالييـــة اق ايـــاا الســـملان  األمـ

 .(313)وال فمل
ــني يــام       - 351 ــاا ا ــ    4131 و 3991و تاجعــه معــدالا والياا املتا ق يــ   تل

البلدان يف مجي  اياا الد مل واملنـاطن. ويقتـتن ار فـام معـدل االلتحـاإل ااملـدارف الثانويـة يف        
ســنة ااخنفــا  معــدالا والياا  39و  36صــفوف الفتيــاا اللئــ   تــتاول أيمــار ن اــني  

(. واينما  قتتن زياية ااملام االقتامة والملتااة لد  النسـام اللـاااا   9ا قاا )انتت اللململ املت
ااخنفا  معدالا الوالية يف مجي  املناطن  امن  ملا النمط أقمل واوحا يف الدان األمـتيملتني   
حيت  سيمل معدالا  صواة مت فعة لد  املتا قاا االتغم من ار فـام معـدالا االلتحـاإل    

اـمل إن أمتيملــا الل ينيـة  لـقد مــاو أيلـى معـدل خلصــواة املتا قـاا يف العـا  اعــد         االدراسـة. 
أاتيقيا جنوب الصحتام المل    وال يرمت االلتحاإل ااملدارف الثانوية يف  صـواة اللـاااا يف   

 أمتيملا الل ينية انف، قدر  أمجل يلى  صواة اللاااا يف املناطن األ ت .

__________ 

 (99) K.G. Santhya, “Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young women: a 

synthesis of recent evidence from developing countries”,, Current Opinion in Obstetrics and 

Gynecology, vol 23, No. 5 (2011), pp. 334-339. 

(311) C. B. Lloyd and B. Mensch, “Marriage and childbirth as factors in dropping out of school: an analysis 

of DHS data from sub-Saharan Africa”, Population Studies, vol. 62, No. 1 (2008), pp. 1-13; K. G. 

Santhya and others, “Associations between early marriage and young women’s marital and reproductive 

health outcomes: evidence from India”, International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 

vol. 36, No. 3 (2010), pp. 132-139. 

 (313) UNFPA, How Universal is Access to Reproductive Health? ArReview of the Evidence (New York, 2010). 
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 9اللململ 
قاا واملعدل الصايف اللتحاإل اانامب مبدارف التعلـيم الثـانو  حسـب    معدل  صواة املتا 

 4131-4116املن قة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 4131   لـــــــتين الثـــــــاو/نوام  3133الموقعررررررر ل السرررررررن ن،ة   العررررررر ملو تيقررررررر،ح عررررررر م   امتص عو 

(ST/ESA/SER.A/336و  )ــة األ ــة  منتمـ ــم والثقااـ ــة والعلـ ــدة للتتايـ ــم املتحـ ــد   مـ ــملو(  معقـ )اليونسـ
ــايل:      ــتوو التـــ ــوان االملتـــ ــى العنـــ ــال يلـــ ــد متـــ ــدول املعـــ ــاا  اجلـــ ــا البيانـــ ــام  متفـــ  ااحصـــ

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_Language= 

eng&BR_Topic=0  
ــتة  معــدالا  صــواة املتا :مالحلة  . و عملــ، املعــدالا الصــااية  4131-4116 قــاا  ــ   قــديتاا للفت

 .4131-4116اللتحاإل اانامب مبدارف التعليم الثانو  أحدمب  قديتاا متاحة للفتتة 
  

ويايد  عليم مجي  األطفال قدرمم يلى امللارفة اجتماييا واقتصاييا وسياسـيا  لملـن    - 353
اا أنفسـقن وأسـت ن ولتمعـامن احملليـة. اتعلـيم       عليم الفتيـاا يـري  إىل منـاا   اصـة للفتيـ     

 الفتياا يقلمل مـن احتمـال  ـاوجيقن ويـر ت اابـاب  األمـت الـمل  يـري  إىل والياا صـحية         
أفثت. ويقتتن  عليم اانامب ااستمتار ااملايد من است دام أساليب  نتـيم األسـتة  واملايـد مـن     

 أاتيقيا
 يسيا
 أورواا
 األمتيملتان
 أوقيانوسيا

 املعدل الصايف لللتحاإل  التعليم الثانو   مجي  ال ام   اانامب )النسبة امليوية(
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http://undocs.org/ar/ST/ESA/SER.A/336
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. (314)فـا  املعـدالا العامـة لل صـواة      واخنالتواصمل اني األزوا  حول مسـألة  نتـيم األسـتة   
ــ          ــة يف مجيـ ــواة الامنيـ ــاا اخلصـ ــا أن اجتا ـ ــتإل أاتيقيـ ــر تا يف وـ ــت  مـ ــمل أجـ ــت  ليـ وأظقـ

ة اقتتنـه اـالتاجاا يف التحصـيمل التعليمـ  لإلنـامب  وأن  ـة       االستقصاماا الدمياتااية والصحي
وقـ  اخنفـا    ار باطا اني نسبة اانـامب مـن غـج احلاصـلا يلـى أ  مسـتو  مـن التعلـيم و         

 .(311)اخلصواة يف فينيا ومجقورية  عانيا املتحدة وأوغندا وزميبااو 
ــامب إىل        - 354 ــيم اان ــاية  عل ــاذا  فاــ  زي ــتا ني لتفســج مل ــاا وا ــاحثون نتتي ويــت  الب

 صــواة أقــمل  واينــوا أن التعلــيم يــرمت يلــى الفتيــاا يف لــاالا  امــة يديــدة  ــرمت فلــقا يف     
ات، العممل  ار  املعل والت لُّ  إليي  ويعاز اململانـة االجتماييـة    . ويايد التعليم(312)اخلصواة

يف إطـار    ويايد من قـومن التفاواـية   (316)للفتياا  وياي ت من أنوام التجال الملين يتاوجوون
  ويايد استفايمن من اخلدماا الصحية  وحيس ن صـحة أطفـاهلن وإمملانيـة اقـائقم     (315)الاوا 

إىل  لـمليمل مواقـ    مسـتوياا  عليميـة أيلـى    أياـا الوصـول إىل    . ويـري  (317)يلى قيد احلياة
__________ 

(314) T. Castro Martin, “Women’s education and fertility: results from 26 demographic and health surveys”, 

Studies in Family Planning, vol. 26, No. 4 (1995), pp. 187-202; S. J. Jeejeebhoy, Women’s Education, 

Autonomy, and Reproductive Behaviour: Experience from Developing Countries (Oxford, Clarendon 

Press, 1995).. 
(311) A. C. Ezeh, B. U. Mberu and J. O. Emina, “Stall in fertility decline in Eastern African countries: 

regional analysis of patterns, determinants and implications”, Philosophical Transactions of The Royal 

Society, Biological Sciences, vol. 364, No. 1532 (September 2009). 
(312) I. Diamond, M. Newby and S. Varle, “Female education and fertility: examining the links”, in Critical 

Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World, C. Bledsoe and others, eds. 

(Washington, D.C., National Academies Press, 1999), pp. 23-48. 

(316) A. M. Basu, “Women’s education, marriage and fertility in South Asia: do men really not matter?”, in 

Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World,  

C. Bledsoe and others, eds. (Washington, D.C., National Academies Press), pp 267-286. 

(315) S. Kishor and L. Subaiya, Understanding Women’s Empowerment: A Comparative Analysis of 

Demographic and Health Surveys (DHS) Data. DHS Comparative Reports No. 20 (Calverton, 

Maryland, Macro International, 2008).. 
(317) See, for example, D. M. Cutler and A. Lleras-Muney, “Education and health: evaluating theories and 

evidence”, in Making Americans Healthier: Social and Economic Policy as Health Policy, R. F. 

Schoeni and others, eds. (New York, Russell Sage Foundation, 2008), pp. 29-60;  

E. Gakidou and others, “Increased educational attainment and its effect on child mortality in  

175 countries between 1970 and 2009: a systematic analysis”, The Lancet, vol. 376, No. 9745 (18 

September 2010), pp. 959-974; S. Desai and S. Alva, “Maternal education and child health: is there a 

strong causal relationship?”, Demography, vol. 35, No. 1 (1998), pp. 71-81. 
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الفتياا والفتيان جتال املساواة اني اجلنسني  أ  قيمقم اجلنسـانية  حيـت  فاـ  زيـاية التعلـيم      
 .(312)إىل مواق  أفثت إجيااية جتال املساواة اني اجلنسني لد  الملفور واانامب معا

 التعلــيم يف املــدارف و ارجقــا   فيــام مــن ملةالتتايــة اجلنســية اللــاو ــة ايتــتاف ا - 351
اوصفقا اسـتتا ييية  امـة امل ـن اللـباب مـن اختـاذ قـتاراا مسـرولة ومسـتقلة الـأن حيـامم            

ــة ا       ــ ام  املتعلق ــة أياــا إىل أن ال ــة. و لــج األيل ــة اجلنســية وصــحتقم اجلنســية واابااي التتاي
  مـن وـأوا أن  فاـ  إىل    واح  اجلنسـانية للنـ  ةيلـى احلقـوإل واملتاييـ    ةالقائم  اجلنسية اللاملة

املايد من املساواة اني اجلنسني. ويلـى سـبيمل املثـال  ييـه جلنـة السـملان والتنميـة يف قتاريقـا         
احليـاة اجلنسـية   التثقيـ  اللـاممل لللـباب الـأن     احلملوماا إىل ففالة  4134/3 و 4119/3

التعـاط  امجياايـة   مبـا ميملنـقم مـن      املسـاواة اـني اجلنسـني   لإلنسان والصحة اجلنسية واابااية و
 .ومسرولية م  حيامم اجلنسية

ــاجل ســو     - 352 ــدان مســألة    يف 21و  ينع ــ  البل ــن مجي ــة م ــاا   ” املائ ــال الفتي  يســج إفم
. ومن قة األمتيملتني    املن قة الوحيدة الـ  أالاـه ايقـا نسـبة ياليـة مـن       “احلواممل للدراسة
ومياانياا و دااج  نفيمليـة يف  ـملا اجملـال  أمـا أورواـا       يف املائة( ين سياساا 57احلملوماا )

يف املائـة مـن البلـدان  يلـى      43 يف املائـة و  49ويسيا  الم يبلا ين معاجلة  ملل املسألة سو  
التـوايل. و تـمل النسـب جـد متماملـة إذا مــا صنـنفه البلـدان حسـب مسـتو  الـد مل. ويرفــد           

ت فــ  نســبيا خلصــواة قــة البحــت الملــارييب املعـدل امل  أييـد  ــملل املســألة يف أمتيملــا الل ينيـة ومن   
 املن قة. املتا قاا يف

وينبا  للدول  نفيمل التااماما اتعايا ومحاية حقوإل الفتياا اسن و نفيمل سياسـاا   - 356
ــتام   ــني      حمــدية اهلــدف ومنســقة وا ــة التملــاار ا ــ : )أ( ففال ــا يل  عــاجل معاجلــة ملموســة م

احلـد   لة التتاية اجلنسية اللاملة  ) (ملدرس   )ب( ففااجلنسني يف احلصول يلى التعليم ا
النتـام  إياية إيما  الفتياا احلواممل واألمقاا اللاااا يف من محمل املتا قاا  )ي( إ احة 

ــل      ــت  املــني ال ف ــ  املســتوياا  اا ــى مجي ــوغ أقصــى    ااواللــااا التعليمــ  يل ــن ال م
رة مثــمل زوا  األطفــال والــاوا  إمملانـامن  ) ـــ( القاــام يلـى املمارســاا التقليديــة الاـا   

 .األياام التناسلية لإلنامباتت  لويي/املبملت والاوا  ااافتال و
 

__________ 

(312) R. Inglehart and P. Norris, Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003), p. 226; M. van Egmond and others, 

“A stalled revolution? Gender role attitudes in Australia, 1986-2005”, Journal of Population Research, 

vol. 27, No. 3 (2010), pp. 147-168. 
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 إحتاز  قدم متفاوا يف لال التعليم - 2 
 لل السنواا اخلم، يلتة املااية  زاي يدي األطفال الملين يدرسـون يف املـدارف    - 355

تحـاإل ااملـدارف يلـى الصـعيد العـامل  يبلـا       االاتدائية يف العا  ادرجـة اائقـة  واـاا معـدل االل    
مـا زال أمـتا غـج     4136يف املائة. إال أن  قين  عميم التعليم االاتـدائ   لـول يـام     91حاليا 

ــاية يف معــدل االلتحــاإل       ــة فــبجة. وسنــيلله أفــ  زي ــاا جاتااي ــاع  باين ــاال  ن ــد  وال   أفي
ــدول العتايــ     ــوب يســيا وال ــة يف غــتب وجن ــدارف االاتدائي ــوب الصــحتام  اامل ــا جن ة ويف أاتيقي

يف املائـة( يف   51المل    لملن نتتا الخنفا  املستوياا املسيلة مـن البدايـة يف أاتيقيـا )اـو     
م ل  األلفية  ال ياال ما يقتب مـن واحـد مـن فـمل أراعـة أطفـال يف سـن االلتحـاإل ااملدرسـة          

 (.31)انتت اللململ االاتدائية يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل   غج مسيمل يف املدرسة 
 

 31اللململ 
ــدل الصــــايف املعــــدلل لللتحــــاإل مبــــدارف التعلــــيم االاتــــدائ  حســــب املن قــــة            املعــ

3999-4119 
 
 
 
 
 
 
 
  و مق عنررة جحصرر فال المعلرر،    حنملررل ألرر ف العرر مل3133امترروجز المعل،ةررم العرر متم لعرر م معقـد اليونســملو لإلحصــام    :امتص ع 

يف . وميملـن االطـلم يليـي    1ااحصـائ    اياناا معقد اليونسملو لإلحصام واجلدول حيت يلار إىل قايدة  3اللململ 
 .http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global eduction digest 2011 en.pdfالعنوان االملتتوو التايل: 

اليونسـملو لإلحصـام إىل    ايما يتعلن التإل يسيا ومن قة احمليط اهلـايئ وجنـوب وغـتب يسـيا   سـتند  قـديتاا معقـد        :مالحلة 
 اياناا حمدوية يف ن اإل يوهلا للسنة املتجعية  وُأيدلا ألغتا   ليلية حمدية.

  
اإل املسيلة يمومـا ار فـام يف   ويلى الصعيد العامل   صاحب ار فام معدالا االلتح - 357

  4119يف املائــة يف يــام  22معــدالا إاــام متحلــة التعلــيم االاتــدائ   إذ الــا املعــدل العــامل  
ــني   ــتاول املعــدل ا ــوب الصــحتام الملــ   و    57و  ــا جن ــة يف أاتيقي ــة يف  311يف املائ يف املائ

 أمتيملا اللمالية وأورواا الاتاية
 أورواا الوس ى واللتقية

 ط اهلايئوتإل يسيا ومن قة احملي
 أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب
 وسط يسيا
 جنوب وغتب يسيا
 البلدان العتاية
 أاتيقيا جنوب الصحتام المل  
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http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global%20eduction%20digest%202011%20en.pdf
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لل العقــد املااــ  يف أمتيملــا الل ينيــة ومن قــة البحــت الملــارييب. وسنــيله أفــ  الايــاياا  ــ  
 .(319)أاتيقيا جنوب الصحتام المل    وجنوب وغتب يسيا  والدول العتاية

غج أن العديد مـن أوجـي التفـاوا ال  ـاال قائمـة ايمـا يتعلـن انـوم اجلـن،  ومملـان            - 352
ااقامــة )املنــاطن التيفيــة مقااــمل املنــاطن احلاــتية(  ومــتام األســتة املعيلــية. ويلــى الــتغم مــن   

  (331)ة البناا الململ رئيس  من اجتال نسـب االلتحـاإل اامجاليـة اـالتعليم اـو االر فـام      استفاي
مــ  زيــاية معــدالا  ســييلقن ااملــدارف اــو جة أســتم مــن معــدالا  ســييمل البــنني  وإاــاية   

اتحقيـن التملـاار اـني     4134الـدا( يف يـام    391الـدا مـن أصـمل     342ينا ا ملث  البلدان ) ما
اتدائيـــة  ال يـــاال البنـــون يســـتفيدون مـــن اـــت، أفـــ  يف االلتحـــاإل اجلنســـني يف املـــدارف اال

الــدا    قــن التملــاار اــني اجلنســني يف لــال   56مــن أصــمل  67ااملــدارف  فمــا أاــاي اــمللك  
 .(333)التعليم االاتدائ 

يف املائة من البلدان ياجلـه مسـألة    24و لصه الدراسة االستقصائية العاملية إىل أن  - 359
 ـلل السـنواا اخلمـ،     “، حصـول الفتيـاا يلـى التعلـيم  ميـ  متاحلـي       أمني  ملاار ات”

إاقام املايـد مـن الفتيـاا واملتا قـاا يف     ”يف املائة من البلدان ياجله مسألة  23املااية  وأن 
ــة ــدان  ســب الــد مل  ال  وجــد اــوارإل فــبجة يف نســب    “املــدارف الثانوي ــنلفه البل . وإذا صن

 ملاار الفت،  يف حني أن إاقـام الفتيـاا يف املـدارف الثانويـة      البلدان ال  ياجله مسألة  أمني
 يلململ سياسة يامة  تصد هلا نسبة أيلى من البلدان الفقجة مياانية و نفمل ا.

وال  ــاال أوجــي التفــاوا اــني التيــ  واحلاــت قائمــة يف املواظبــة يلــى الدراســة.            - 371
   ـملا املعـدل يف املنـاطن التيفيـة      وك أن اخنفا  معدل املواظبة يموما يعا  إىل اخنفـا  وال

ويســيمل أفــ  نقــ  يف أاتيقيــا ويســيا. و لــقد غالبيــة البلــدان اــوارإل اــني املنــاطن احلاــتية   
  غـج أن  356واملناطن التيفية  قتتب مـن نسـبة التملـاار أو  تـتاول اـني نسـبة التملـاار ونسـبة         

واملنـاطن التيفيـة  قتـتن    لموية صـاجة مـن البلـدان  لـقد اـوارإل أوـد اـني املنـاطن احلاـتية          
 يف املائة أو  قمل ين ذلك. 51اتسييمل معدالا مواظبة صااية  بلا 

__________ 

(319) UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education, pp. 48-49 and 54  أيلل( 6)انتت احلاوية. 

نسبة االلتحاإل اامجالية    لموم امللتحقني مبسـتو  معـني مـن مسـتوياا التعلـيم ااـض النتـت يـن السـن            (331)
ــة مــن   يــدي البــالاني لســن الدراســة التايــة واملســتواني للــتوق ذلــك املســتو      الــمل  يعــ  ينــي انســبة ميوي

يف املائـة إذا  سـيله يف    311التعليم  يف سنة يراسية معينة. وميملن أن  ايـد نسـبة االلتحـاإل اامجاليـة يـن      
 UNESCOانتــت:)املــدارف االاتدائيــة أيــداي فــبجة مــن األطفــال الــملين   يبلاــوا الســن احملــدية أو جتاوزو ــا 

Institute of Statistics, Education Indicators: Technical Guidelines (November 2009), p. 9  و World 

Atlas of Gender Equality in Education. 

(333) UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education. 
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ومعــدل املواظبــة يف املــدارف االاتدائيــة يف البلــدان الــ   تــواات ايانــاا الــأوا  ويــدي ا   - 373
ــاطن احلاــتية يف     23 ــي يف املن ــة ين ــاطن التيفي ــى يف املن ــدا  أيل ــدا اقــط يف األمــتيملتني   34ال ال

ويسيا وأورواـا. غـج أن الفـارإل اـني املنـاطن احلاـتية واملنـاطن  ـو اـارإل اسـيط يف مجيـ   لـك             
يف املائة(  ويسيمل معتم البلدان االفعـمل معـدالا مواظبـة صـااية ااملـدارف       6احلاالا )أقمل من 
 ة(.يف املائ 25يف املائة( واناليي  ) 71يف املائة  ااستثنام أوفتانيا ) 91االاتدائية  ايد ين 

الـدا  ال يتمتـ  البنـون     354ويف ز ام نص  البلدان ذاا البياناا املماملة  ويدي ا  - 374
والبنــاا افــت، متملاايــة يف إاــام الدراســة االاتدائيــة. االبنــاا ال يــوافإ يمومــا البــنني  وإن  
فان ذلك ال ين بن يلـى مجيـ  البلـدان. وفمـا ُذفـت اصـدي االلتحـاإل  لـوحظ  سـييمل أفـ            

ــايا ــني يــام       االاي ــا ا ــتة م ــة يف الفت ــام الدراســة االاتدائي يف أوســاق  4119و  3999يف إا
  الـواري أينـال(  غـج أن معـدالا إاـامقن للدراسـة يف  ـملل املتحلـة         33البناا )انتت اللململ 

من التعليم ال  ـاال متدنيـة اوجـي يـام. وار فعـه معـدالا إاـام متحلـة التعلـيم االاتـدائ  إىل           
ئـــة لـــد  البنـــاا إمجـــاال يف الفتـــتة نفســـقا  و ـــ  نســـبة قتيبـــة مـــن النســـبة يف املا 27نســبة  
ــا    املســيلة ــ   بل ــنني وال ــد  الب ــوب     91ل ــى الصــعيد ااقليمــ   الــقد جن ــة. أمــا يل يف املائ
 .(333)يسيا أف  زياية يف معدل إاام البناا هلملل املتحلة الدراسية االقياف إىل البنني وغتب

 
 33اللململ   
 4119-3999م متحلة التعليم االاتدائ  حسب املن قة ونوم اجلن،  معدالا إاا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 NESCO World Atlas of Gender Equality in Education, (Paris  2012), figure 3.6.1, citing :امتص ع 

UNESCO Institute  for Statistics      :و ــــو متــــال يلــــى العنــــوان االملتــــتوو التــــايل .
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522e.pdf. 

 41175للتإل يسيا ومن قة احمليط اهلايئ إىل يام  4119 لج اياناا يام  :مالحلة 

 اانامب الملفور

ئ  
اتدا
 اال
ليم
التع
حلة 

 مت
اام
ل إ
معد

ية(
مليو
بة ا
لنس
)اا

 

أاتيقيا جنوب 
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 يامليا
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ة مــا اــني يــام     ار فــ  أياــا  يف الفتــت(334)وايمــا يتعلــن اســنواا الدراســة املت قبــة  - 371
ــال      4119و  3991 ــيقا األطفـ ــ  أن يقاـ ــمل  يتوقـ ــية الـ ــنواا الدراسـ ــدي السـ ــط يـ   متوسـ

ســنواا إىل  955ســنة لإلنــامب ومــن   33ســنواا إىل  251امللتحقــون االنتــام التعليمــ  مــن  
سنة للملفور. ويف ا ساإل م  التقدم احملتز يف لال إاام متحلة التعليم االاتـدائ    قـن    3352

من التقدم يف  ايين اهلوة اني اجلنسني يف يـدي سـنواا الدراسـة املت قبـة يف جنـوب      أف  قدر 
التـدري،   4119وغتب يسـيا حيـت يتوقـ  أن  تلقـى الفتيـاا اللـوا  اـدأن الدراسـة يف يـام          

. ورغـم ذلـك  مـا زال    3991سـنواا يف يـام    5سنواا  مقاامل يدي متوق  قـدرل   956ملدة 
سـنواا. ويلـى    3156يدي سنواا الدراسـة املت قبـة هلـم  ـو      الفتيان متفوقني  إذ إن متوسط

ــدأن يراســتقن يف يــام      ــاا اللــوا  ا ــدري،  يف  4119غــتار ذلــك  يتوقــ  أن  تلقــى الفتي الت
سـنواا  يف حـني    31سنواا ويف الدول العتاية ملـدة   2أاتيقيا جنوب الصحتام المل   ملدة 

بة ال  قـمل يـن سـنة إاـااية. ويف وـتإل يسـيا       ما زال الفتيـان يف  ـا ني املن قـتني متفـوقني انسـ     
يف املائـة اـني    12ومن قة احمليط اهلايئ    يت ف  يدي سنواا الدراسة املت قبة للفتياا انسـبة  

احســب  اــمل ميملــن  وقــ  أن  قاــ  الفتيــاا املســيلا يف التعلــيم   4119و  3991يــام  
املتوســط املســيمل االنســبة ســنة ااملدرســة  و ــملا يــدي يفــوإل اقليــمل العــدي   34االاتــدائ  اــو 

للملفور. ويلى او هاممل  يتوق  أن  تلقى الفتياا اللوا  يبدأن  علـيمقن االاتـدائ  يف أمتيملـا    
سـنة االنسـبة    3151سـنة  مقااـمل    32الل ينية ومن قة البحت الملارييب الدراسةم ملدة  قتب مـن  

 .(331)للفتيان
ة التعلـيم الثـانو     تحقـن االسـتية     ويلى التغم من أن الاياياا املسيلة يف متحلـ  - 372

ال   ققه هبا الاياياا يف متحلة التعليم االاتدائ   امن البلدان يف مجي  أاام العا  ي ـملة يف  
إحتاز  قدم او زياية ات، االلتحاإل اـالتعليم الثـانو . ومـن اـني البلـدان الـ   تـواات ايانـاا         

يف املائة( نسب التحاإل إمجاليـة  بلـا    47بلدان )الدا  سيمل را  ال 327الأوا والبالا يدي ا 
يف املائـة أو أفثـت  و ـ  نســب  قتـتب هبـا مـن  عمــيم االلتحـاإل اـالتعليم الثــانو   إال أن          92

 .(331)يف املائة 21يف املائة من البلدان يقمل ين  21معدل االلتحاإل يف 
 العديــد مــن املنــاطن  وال يــاال االلتحــاإل اــالتعليم الثــانو  يلــململ  ــديا للفتيــاا يف  - 376
ــة      وال ــوب الصــحتام الملــ   ويف جنــوب وغــتب يســيا. والنســب العالي ــا جن ســيما يف أاتيقي

حلتمان الفتياا من التعليم ليسه أيلى احسب يف املتحلة الثانوية مقارنة ااملتحلـة االاتدائيـة    
__________ 

ــ  ي       (334) ــدي الســنواا ال ــو لمــوم ي ــة   ــيم     يــدي ســنواا الدراســة املت قب ــة قاــاق ا يف التعل ــا يف ســن معين ــمل م ــ  ل ف توق
 مســتقبل  يلــى ااتــتا  أن احتمــاالا التحاقــي اــالتعليم يف ســن مــا  عــايل نســبة االلتحــاإل التا نــة االنســبة لتلــك الســن  

 (.UNESCO Institute of Statistics, Education Indicators, Technical Guidelines, November 2009)انتت 

(331) UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education. 
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د ينعـا  ذلـك لعـدة    امل إوا  اياي ار فايـا مـن مسـتوياا املتحلـة الثانويـة الـدنيا إىل العليـا. وقـ        
يواممل  تيلى يف التمييا اني اجلنسني سوام يا ـمل املـدارف أو  ارجقـا  ومـن ذلـك الاـاوق       
األســتية واالجتماييــة الــ   فــت  يلــى الفتيــاا ختصــي ا املايــد مــن الوقــه للعمــمل املــعيل      
ن والاوا ا املبملت  واحتمال  اايد  عت  الفتياا أل  ار ياطفية وجسدية م  ف  ن يف السـ 

ومواجقتقن مل اطت التحتش وااليتدام اجلنسيني  واالاتقار إىل املتاحيض  ويـدم رغبـة األسـت    
يف يا  التسوم املدرسية للفتياا  واحتمال أال  ملون رحلة ذ ـاب الفتيـاا والنسـام اليااعـاا     

 .(331)يوميا إىل املدارف مأمونة

لصـعيد العـامل  أن يتسـيمل الـملفور     أما ايما يتعلن ا ام  التعليم املق   اججق يلى ا - 375
من اللباب هبملل ال ام  انسب أف  من اانامب  وإن فانه  ناع اسـتثناماا ملحوظـة  مثـمل    
مــا  ــو يليــي األمــت يف إميوايــا واورفينــا ااســو حيــت يفــوإل يــدي اانــامب املســيلا يف  ــملل  

 .(331)ال ام  يدي الملفور
دارف أوجـــي  فـــاوا  امـــة أ ـــت    وختفـــ  الايـــاياا يف معـــدالا االلتحـــاإل ااملـــ  - 377
سيما يف جـوية التعلـيم. افـت، حصـول الفقـتام يلـى  علـيم جيـد حمـدوية اوجـي  ـا،.             وال
ن املدارف ال   قدم  دماما لألطفال الفقتام  تسم اوجوي معلمني يتحملـون يـبم يمـمل    أ إذ

فصــول يفــوإل طاقتــقم وال خياــعون لإلوــتاف ويتلقــون أجــورا ز يــدة  إاــااة إىل افتتــاظ ال
الدراسية  ويدم  وات املواي التعليمية امللئمة  ومن ة اق   تز نتائ  سـيية  حـا وإن فانـه    

. و نــ ز مقارنــة أجتيــه مــر تا اــني نســب التلميــمل لملــمل معلــم يف  (332) وجــد يف الــدان غنيــة
ــني        ــتاول النســب ا ــدان  حيــت  ت ــني البل ــا فــبجا ا ــدان األســيوية  فاو  ــة االبل ــة االاتدائي املتحل

 لميملا لملـمل معلـم يف الصـني  و ت فـ  لتبلـا       37  لميملا لململ معلم يف إندونيسيا و ايلند و 35
 .(336) لميملا يف اناليي  21 لميملا يف اافستان و  23 لميملا يف اهلند و  21
ويلــممل التعلــيم اجليــد احلصــول يلــى املعــارف املتعلقــة االبيولوجيــا البلــتية والتتايــة    - 372

 ال  اال  عاو من نق  املواري ويدم افتماهلا يف العديـد مـن املـدارف يف    اجلنسية اللاملة  ال 
 مجي  أاام العا   سوام يف البلدان الانية أو الفقجة.

__________ 

ــال:    (332) ــى ســبيمل املث  J. Douglas Willms, Learning Divides: Ten Policy Questions about theانتــت يل

Performance and Equity of Schools and Schooling Systems, UNESCO Institute for Statistics Working 

Paper No. 5 (Montreal, 2006). 

(336) J. Dreze and A Sen, An Uncertain Glory, India and its Contradictions (Princeton, New Jersey, Princeton 

University Press, 2013). 
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وأ جا  اتغم أن ات، احلصـول يلـى التعلـيم العـايل ال  ـاال حمـدوية يف العديـد مـن          - 379
درجـة فـبجة يف فـمل من قـة مـن      البلدان  وقدا العقوي األ ـجة  وسـي  ن ـاإل  ـملا التعلـيم ا     

مناطن العا   وفـان أفـ  مسـتفيد مـن ذلـك  ـو املـتأة. ويلـى الصـعيد العـامل   الاـه نسـبة             
ــايل     ــالتعليم الع ــة ا ــمل    42االلتحــاإل اامجالي ــامب  مقاا ــة للــملفور  يف   45يف املائــة لإلن يف املائ

يف االلتحــاإل  . أمــا يلــى الصــعيد ااقليمــ   اقــد اــاإل يــدي النســام يــدي التجــال  4119 يــام
ــا الوســ ى واللــتقية        ــة وأوروا ــا الاتاي ــايل يف أمتيملــا اللــمالية وأوروا ــيم الع مبرسســاا التعل
وأمتيملــا الل ينيــة ومن قــة البحــت الملــارييب ووــتإل يســيا ومن قــة احملــيط اهلــايئ  يف حــني أن    
ــوب الصــحتام الملــ   ويف        ــا جن ــه لصــا  التجــال يف أاتيقي ــة فان نســب االلتحــاإل اامجالي

 .(335)ب وغتب يسياجنو
و نــ ز أولويــاا احلملومــاا يف لــال التعلــيم للســنواا اخلمــ، إىل العلــت املقبلــة          - 321

ا تمامقا ااملساواة يف احلصول يلى التعليم  وجوية التعليم  وأ يـة الـتاط اـني التعلـيم واـت،      
ق  يف العممل اللئـن. ويف إطـار  نفيـمل  ـملل األولويـاا  سـيملون مـن املقـم معاجلـة مسـألة الـن           

املعلمـني. اواقــا للتوقعــاا العامليـة احلديثــة الصــايرة يــن معقـد اليونســملو لإلحصــام  ســيملون    
مليـني معلـم    151العا   اجة إىل يدي إاايف من املعلمني يف اصول املدارف االاتدائية قـدرل  
مليــني مــدرف  653وإىل يــدي إاــايف مــن املدرســني يف اصــول املــدارف الثانويــة الــدنيا قــدرل 

 .(337)حا يتسىن  واج التعليم األساس  جلمي  األطفال 4111لول يام  
ينبا  أن  لتام الدول ام احة الـتعلم املبملـت والـتعلم مـد  احليـاة وأن  ـديمقما        و - 323
يف ذلك التعليم قبمل االاتدائ   لملـ   ملفـمل لملـمل طفـمل  ااـض النتـت يـن ظتواـي  إاـام           مبا

ــدرة ي   ــدائ  وافتســاب الق ــي االات ــة واحلســاب  وحــملل امللــافمل      عليم ــتامة والملتاا ــى الق ل
ــمل        ــدول أياــا أن  ملف ــ  لل ــن املســرولية. وينبا ــتول م ــي ا ــة  وهارســة حتيا  اصــورة  لق
ــد         ــالتعليم اع ــت، االلتحــاإل ا ــ  ن ــاإل ا ــانو  وأن  وسل ــيم الث ــى التعل ــ  يل حصــول اجلمي

ر  وأن  عـاز  الثانو   وأن املن من افتساب املقـاراا واملعـارف اجلديـدة يف مجيـ  األيمـا     
التعلــيم والتــدريب املقنــيني  والتعلــيم املوجــي اــو العمــمل يف ار بــاق ااالقتصــاياا اجلديــدة  

 والناوية.

__________ 

(335) UNESCO, World Atlas of Gender Equality in Education. 

(337) UNESCO Institute for Statistics, “A teacher for every child: Projecting Global Teacher Needs from 

2015 to 2030”, UIS Fact sheet No. 27 (October 2013). 
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 7ااطار 
 التعليم

ة حلمايـة حقـوإل    تامن النتم ااقليمية حلقوإل اانسان  دااج حمدي - الصملوع امللامة
اللباب يف التعليم. ويعيد امليثاإل االجتماي  األورو  املنقق الصـاير يـن للـ، أورواـا     

 علـيم ااتـدائ  ومـانو     ”(  أفيد حن اللـباب يف  لقـ    3999: ستيان  ادم ال3995)
يبجيـــة . و قـــت اال فاقيـــة اا“ااجملـــان  إىل جانـــب التلـــيي  يلـــى املواظبـــة يف املـــدارف 

لللــباب احلــن يف ”( اــأن 4112: ســتيان  اــدم ال4116قــوإل اللــباب )األمتيمليــة حل
الــدول األطــتاف  قــت االتاامقــا املفالــة  علــيم يــايل اجلــوية   ”و ــن  يلــى أن  “التعلــيم

ــم  ــاإل اللــباب األاتيقــ  )  “وــاممل ومســتمت وملئ ــن  ميث ــدم ال4115. وي : ســتيان  ا
يـة أوـملال التعلـيم    أ ”  ويقت “لململ واب احلن يف  لق   عليم جيد”( يلى أن 4119

املتعـدية  ومنـقا التعلـيم النتـام  وغـج النتــام  وغـج التاـ  والـتعلم يـن اعـد والــتعلم           
 .“لبية االحتياجاا املتنوية لللبابمد  احلياة  لت

املتعلـن اـاحلن يف    31يقـت التعليـن العـام رقـم      - الصملوع القانونية غج امللامة األ ت 
( اــأن 3999قــوإل االقتصــايية واالجتماييــة والثقاايــة )التعلــيم  الــمل  ايتمد ــي جلنــة احل

التعليم حن من حقوإل اانسان يف حد ذا ي  و و يف نف، الوقه وسيلة ال غـىن ينـقا   ”
ايمال حقوإل اانسان األ ت . والتعليم  اوصفي حقا  املينيا    و األياة التئيسـية الـ    

ماييا  أن ينقاـوا اأنفسـقم مـن الفقـت     ميملن هبا للملبار واألطفال املقمَّلني اقتصاييا  واجت
وأن حيصــلوا يلــى وســيلة امللــارفة فليــا  يف لتمعــامم. وللتعلــيم يور حيــو  يف املــني  
املتأة  ومحاية األطفال من العممل االسـتاليل والـمل  ين ـو  يلـى  ـاطت  وفـمللك مـن        

ومتاقبـة  االستالل اجلنس   ويف  لـيي  حقـوإل اانسـان والدميقتاطيـة  ومحايـة البييـة        
منــو الســملان. العقــمل املثقــ  واملســتنج والنلــط القــاير يلــى أن يســتل  تيــة وإىل أاعــد 

 “.ومملااآ ي دوي  و يقمل ينعم مبستلاا الوجوياحل
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 أولوياا احلملوماا: التعليم - 6 
 

 يف املائة من احلملوماا 53  سني معايج جوية التعليم  مبا يف ذلك املنا   الدراسية
قصـى قـدر هملـن مـن اايمـا  االجتمـاي   والتملـاار         قيـن أ 

 يف احلصول يلى التعليم واحلقوإل يف التعليم
 يف املائة من احلملوماا 62

 يف املائة من احلملوماا 21  عايا القدراا )املواري البلتية يف لال التعليم(
ــيم     ــوانني للتعلـ ــتتا ييياا وقـ ــاا واسـ ــتام  وسياسـ ــ  اـ واـ

 وإنلام املرسساا
 ائة من احلملوماايف امل 21

 يف املائة من احلملوماا 15  عايا القدراا )انام املدارف و وسيعقا وجتقيا ا(
  

حني ُطلب مـن احلملومـاا  ديـد أولويـاا السياسـاا العامـة يف لـال التعلـيم يلـى           - 324
 سـني معـايج   ”مد  اخلم، إىل العلت سنواا املقبلة  أفد مـا يايـد يـن نصـفقا يلـى أ يـة       

 قيـن أقصـى قـدر هملـن مـن      ”يف املائـة( و   53) “لتعليم  مبا يف ذلك املنا   الدراسيةجوية ا
يف املائـة(. ويف واقـ     62) “اايما  االجتماي  والتملـاار يف احلصـول يلـى التعلـيم واحلقـوإل     

األمت  وململ  سني جوية التعليم ومد  يولـي أيلـى أولـويتني حـديمما احلملومـاا يف مجيـ        
نــه أاتيقيــا  ــ  املن قــة الوحيــدة الــ  أوــارا حملومامــا إىل أولويــة يــول    املنــاطن  وإن فا

ــى )   ــيم انســبة أيل ــيم )     53التعل ــة جــوية التعل ــن إوــارما إىل أولوي ــة( م ــة(   66يف املائ يف املائ
 يلج إىل يدم االنتقام من إباز   ة  عميم االلتحاإل االتعليم. ما

ــان  ت ب ــان ااالســت   - 321 ــان أ تي ــي  وحــازا أولويت ــة االنتــام التعليمــ  وانيت ثمار يف العمال
ــت مــن ملــت احلملومــاا  و ــا:         ــد  وأوــار إليقمــا أفث ــة مــن حيــت التأيي ــةم التالي ــة الت ب التحتي

ــا” ــال التعلــيم(      عاي ــواري البلــتية يف ل ــة( و  21) “القــدراا )امل  عايــا القــدراا  ”يف املائ
ني  صـني   سـب املنـاطن أن نسـبة     يف املائـة(. ويـب   16) “املدارف و وسيعقا وجتقيا ا( )انام

الـــدان أاتيقيـــا الـــ  حـــديا فلتـــا األولــــويتني  ـــ  نســـبة أيلـــى مـــن املتوســـط العــــامل            
ــة:   66البلــتية:  )املــواري ــة التحتي ــة  البني ــدان    26يف املائ ــة(  يف حــني فانــه نســبة ال يف املائ

ئـة  البنيـة التحتيــة:   يف املا 13أورواـا الـ  حـديمما أيىن مــن ذلـك املتوسـط )املـواري البلــتية:       
 يف املائة(. 41
ــة هلــا     - 322 التــدريبا يلــى العمــمل/راط  ”ويف حــني أن ملــت الــدان العــا  ذفــتا فأولوي

يف املائة(  امن  ملل املسألة  ملتس  أ يـة  اصـة لنسـبة أفـ  مـن الـدان        11) “التعليم االعممل
اجـة إىل  سـني التعلـيم لـيلئم     يف املائـة(  مـا يـبني احل    25يف املائة( وأوقيانوسـيا )  62أورواا )

 الململ أاامل سوإل العممل.
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و سـني جوي ـي أولويـة لملـمل الـد       “التعليم قبمل املدرس ”وميثمل  يسج احلصول يلى  - 326
يف املائة(  ما ي  ن يلـى أن إمنـام األطفـال يف متحلـة      46من اني أراعة الدان يف األمتيملتني )

م يف السـنواا األوىل مـن حيـامم. ويف مجيـ  املنـاطن      ال فولة املبملتة أمت أساس  لتعايا قدرام
يف املائة مـن احلملومـاا  ـملل املسـألة اوصـفقا أولويـة        36األ ت   حديا نسبة ال  ايد ين 

 من أولوياما.
مجيــ  األولويــاا ســتويب   الــ   “التملــاار اــني اجلنســني”وأ ــجا  حنــديا مســألة  - 325

انـامب يف معـدالا االلتحـاإل ااملـدارف وإاـام الدراسـة        املتعلقة املفالة املساواة اني الملفور وا
يف املائـة( وأاتيقيـا    41اوصفقا أولوية من ق بـمل مـا يقـتب مـن مخـ، حملومـاا الـدان يسـيا )        

املائــة(  يف حــني يقــمل اال تمــام هبــملل املســألة مــن لــدن حملومــاا الــدان األمــتيملتني      يف 32)
 يف املائة(. 2) يف املائة( وأورواا 2يف املائة( وأوقيانوسيا ) 9)
 

 يمالة اللباب - 5 
يعدل  واج العممل اللئن لللباب أمتا اـالا األ يـة احـتاز  قـدم يف إرسـام اقتصـاياا        - 327

أفثت متام ولتمعـاا أفثـت يدالـة و عايـا الـدميقتاطياا. ويلـممل العمـمل اللئـن اـت، العمـمل           
ويملفــمل احلمايــة االجتماييــة اجملــا  الــمل  يــدرل ي ــل مناســبا  ويــوات األمــن يف مملــان العمــمل  

للعاملني وأست م  ويفتق يااقا أااـمل للت ـور الل صـ   وميمللـن النـاف مبـنحقم حتيـة التعـبج         
 .(332)ين ا تمامامم وإمملانية التنتيم وامللارفة يف اختاذ القتاراا ال   رمت يف حيامم

الـمل  يلـمللي  ـواج    ومتم البلدان الصنايية والبلدان النامية يلى حد سـوام االتحـد     - 322
ــن     ــبة  قـــتب مـ ــباب. اقـــد  تاوحـــه ســـنل نسـ ــمل اللئـــن لللـ ــدي   21العمـ ــة مـــن العـ يف املائـ

ــديت  ــام    التقــ ــمل يف يــ ــن العمــ ــاطلني يــ ــالا 4134للعــ ــني   397  والبــ ــمل  اــ ــون ياطــ مليــ
مليــون اتصــة يمــمل لــا   511. و ســتدي  الاــتورة أن يــوات االقتصــاي  (339)ســنة 42 و 36

ــمل حــا يتســىن     ــد املقب ــمل       ــلل العق ــت، العم ــواج ا ــة و  ــة احلالي ــتيعاب مســتوياا الب ال اس
مليــون ملتحــن يف فــمل ســنة يلــى مــد  العقــد    21للملــتحقني اســوإل العمــمل البــالا يــدي م  

 .(341)املقبمل
__________ 

(332) ILO, “Promoting youth transitions to decent work: empowering young people through employment”, 

paper prepared for the Global Youth Forum, Bali, Indonesia, 4 – 6 December 2012. 

(339) ILO, Global Employment Trends for Youth 2013: A Generation Risk (Geneva, International Labour 

Office, 2013). 

(341) ILO, Global employment trends 2012: Preventing a Deeper Jobs Crisis (Geneva, International Labour 

Office, 2012). 
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االخنفا  العـام يف نسـب يمالـة اللـباب إىل يـدي السـملان  ويـ ز         34يبني اللململ  - 329
ــدي اللــباب وال     ــد ي ــمل    وافــب  ااي ــت، العم ــا أن ا ــدارف.    ن ــدالا االلتحــاإل اامل م  مع

ــني      ــار م ا ــتاول أيم ــملين  ت ــة اللــباب )ال ــدي   42 و 36 واخنفاــه نســبة يمال ــنة( إىل ي س
ــمل يــام     ــاطن العــا  من ــ  من ــامب يف مجي ــملفور واان ــد  ال ــاال معــدل   . وال4111 الســملان ل ي

ــة(   يف 16املائــة( مت فعــا يــن معــدل  لــايمل اانــامب )   يف 29 لــايمل اللــباب الــملفور )  املائ
يعمل،  وجـي العديـد مـن النسـام اللـاااا إىل الـاوا  املبملـت واابـاب ينـد أو قبـمل الـوغ             ما

  ملل السن  ومن ة إىل العممل غج املداوم األجت يا مل األستة املعيلية.
  

 34اللململ   
 4133-3993نسبة يمالة اللباب إىل يدي السملان حسب املن قة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .2 (  اللململ4131العممل الدولية  االجتا اا العاملية لعمالة اللباب )جني   منتمة  :امتص ع 
  

واالتغم من أن مجي  املناطن  واجي أزمة يف  لايمل اللباب   وجد اـتوإل فـبجة مـن     - 391
الد إىل ي ت ومن من قة إىل أ ت . اعلى سبيمل املثال  فان معدل الب الة لد  اللباب أيلـى  

املائة  يلـى التـوايل  وأيىن    يف 42 املائة و يف 42ل أاتيقيا  حيت الا يف اللتإل األوسط ويا
املائــة(. وقــدر معــدل ا الــة اللــباب يف   يف 9املائــة( وجنــوب يســيا )  يف 31يف وــتإل يســيا )

املائـة  و ـو أيلـى     يف 32انحـو   4134 االقتصاياا املتقدمة النمـو واال ـاي األورو  يف يـام   
 .(339)اجملموية من البلدان يف العقدين املاايني مستو  من الب الة الاتي  ملل

 اي األورو االقتصاياا املتقدمة النمو واال 

أورواا الوس ى وجنوب وتإل أورواا )من غج 
 األياام يف اال اي األورو ( وراا ة الدول املستقلة

 وتإل يسيا

 من قة جنوب وتإل يسيا واحمليط اهلايئ

 جنوب يسيا

 أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب

 اللتإل األوسط

 اتيقيايال أ

 أاتيقيا جنوب الصحتام المل  

 التوقعاا

ملان
الس
دي 

ىل ي
ب إ

لبا
ة ال
مال
ة ي
نسب
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ــامل          - 393 ــى الصــعيد الع ــة اللــباب صــاجة يل ــدالا ا ال ــني اجلنســني يف مع ــوارإل ا والف
معتم املناطن. و سـيمل معـدالا ا الـة من فاـة لـد  النسـام اللـاااا يف االقتصـاياا          ويف

الا ا الــة اانــامب املتقدمــة ووــتإل يســيا. يف حــني  وجــد ايــواا فــبجة وااــحة اــني معــد  
ــا واللــتإل األوســط  وادرجــة أقــمل  يف أمتيملــا      ــاطن مثــمل يــال أاتيقي والــملفور يف اعــض املن
الل ينيــة ومن قــة البحــت الملــارييب  و ــملا لــي، يف صــا  النســام اللــاااا. و ــوات مــتوة األســت 
ور املعيلــية واالســتثمار يف التعلــيم واألصــول احلاــتية ماايــا  امــة لللــباب الــملين ميــتون ا ــ   

ــتجق       ــواات ايقــا  ــملل البيانــاا  ي ــدان الــ   ت ــيم إىل ســوإل العمــمل  ويف البل االنتقــال مــن التعل
يســتملممل الــملفور مــن اللــباب يمليــة االنتقــال إىل يمالــة مســتقتة و/أو متاــية أفثــت           أن
 .(339)اانامب من

مـن  وها يايد من  فـاقم سـيناريو الب الـة يف العديـد مـن البلـدان وجـوي أيـداي فـبجة           - 394
ــة      ــمل متق عـ ــاا يمـ ــمل  ت يبـ ــت يف ظـ ــة وز يـــدة األجـ ــاال ريييـ ــون أيمـ ــملين ميارسـ ــباب الـ اللـ

مأمونة يف ق اياا منقا ق ـام االقتصـاي غـج التاـ . و صـمل نسـبة اللـباب يف املنـاطن          وغج
هــن  ـــم من تطــون يف يمالـــة    يتـــااعون يراســتقم  أو  الناميــة هــن لـــي، لــديقم يمــمل  وال    

. (339)املائــة يف 51قــون االتــايل فامــمل إمملانــامم االقتصــايية  إىل منتتمــة  والــملين ال حيق غــج
املائـة مـن لمـوم العمـال الفقـتام  مقااــمل       يف 42وواقـا ملنتمـة العمـمل الدوليـة  ميثـمل اللـباب       

. ويتتفـا  (332)الـ   تـواات ايقـا ايانـاا     64 املائة من العمال غج الفقـتام يف البلـدان الــ    يف 39
باب الفقــتام يف البلــدان واملنــاطن الــ   ــن فض معــدالا الب الــة ايقــا  الملــثج مــن العمــال اللــ

. وااااــااة (339)نســبيا  مثــمل جنــوب يســيا ووــتإل يســيا وأاتيقيــا جنــوب الصــحتام الملــ    
التاـ  اموـا    ذلك  احيثمـا  ـوااتا ايانـاا مصـنفة حسـب السـن الـأن منـط العمـمل غـج           إىل

ــال اللــباب يف       ــتجق أن يلــتامل العم ــي ي ــد أن ــج  رف ــت مــن نتــتائقم     الق ــام غ التاــ  أفث
 .(339)البالاني من

ويتقــت اســتعتا  ألطــت سياســاا يــدة الــدان أن  نــاع التاامــا متاايــدا مــن جانــب     - 391
ــت          ــة يف أط ــام األولوي ــتن احلــاي  والعلــتين امي  ــن الق ــد األول م ــمل منتصــ  العق ــدان من البل

سـتتا ييياا احلـد مـن الفقـت يف البلـدان      السياسة الوطنية لعمالة اللباب  يلى النحو املبني يف ا
ــ      (343)املن فاــة الــد مل ــمل األول مــن اســتتا ييياا احلــد مــن الفقــت  ال ــة مــ  اجلي . وااملقارن

ــة           ــة لعمال ــاو األولوي ــمل الث ــة اللــباب  يع ــ  ز ــام نصــ  اســتتا ييياا اجلي ــاول يمال  تن
ــة لل      ــة الوطني ــتتا ييياا التنمي ــة يف اس ــائ  هامل ــديقا    اللــباب. و لحــظ نت ــي، ل ــ  ل ــدان ال بل

__________ 

 ألمررةللطــلم يلــى اســتعتا  للسياســاا والــ ام  املتعلقــة اتلــايمل اللــباب انتــت منتمــة العمــمل الدوليــة     (343)
 (.4134مملتب العممل الدويل   4134)جني    عة لة اليم  و ح و وقت العة 
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استتا ييياا للحد من الفقت. ويعد زياية اال تمام اعمالة اللباب أمتا اتوريا لملفالـة اعاليـة   
انتقال اللباب مـن ااطـار املدرسـ  إىل إطـار العمـمل اللئـن  ولملـن التحـد  املتمثـمل يف إجيـاي           

ق فـبجة مـن اللـباب    ات، العممل  و  د االا الصعواة االنسـبة للبلـدان الـ   وجـد هبـا وـتائ      
يتوقـ     ـديا يمياتاايـا صـار ا  إذ    29 يلى أيتاب حيامم اانتاجية. و واجي البلدان األاقت الـ

يامـا  ليصـمل إىل    46املائـة منـقم يـن     يف 51أن يتااي  لموم سملاوا  الـملين  قـمل أيمـار    
 ــملل . و ــلل الســنواا العلــت القايمــة  يــتعني يلــى  4161 اليــون نســمة  لــول يــام  357

مليــون اتصــة يمــمل الســتيعاب الوااــدين اجلــدي إىل ســوإل العمــمل          96البلــدان إجيــاي اــو   
 .(344)مليون اتصة يممل أ ت  يف العلتينياا من القتن احلاي  والعلتين 351 و

وينبا  للدول أن  سـتثمت يف انـام قـدراا اللـباب و اويـد م ااملقـاراا اللزمـة         - 392
 االقتصاياا احلالية والناوـية  وواـ  سياسـاا واـتام      لتلبية ال لب يلى اليد العاملة يف

ــا االســلمة واألمــن ويــدم        ــأمني اــت، يمــمل  تمي ــة  تمــ  إىل   ــد العامل ــة الي يف لــال محاي
التمييــا  و نــوات أجــتا الئقــا و تــيق اــت، الت ــور املقــ . وجيــب أن  لــممل اجلقــوي أياــا     

ا واهليافـمل األساسـية واالسـتالل    التتفيا يلى االستثمار املنت  يف التملنولوجياا واآلليـا 
 .املستدام للمواري ال بيعية من أجمل إجياي ات، يممل لللباب

 
 أولوياا احلملوماا: املتا قون واللباب - 7 

 
 يف املائة من احلملوماا 71 التمملني االقتصاي  والعمالة

 حلملوماايف املائة من ا 25 واحلقوإل  قين أقصى قدر من اايما  االجتماي  و ملاار الفت،
 يف املائة من احلملوماا 25 التعليم
املعلومــاا واخلــدماا املتعلقــة االصــحة اجلنســية وااباايــة     ــواج

 يف املائة من احلملوماا 12 لللباب  مبا يف ذلك ما يتصمل منقا افجوف نق  املناية البلتية
   يف املائة من احلملوماا 15 التدريب يلى العممل

الــ  ريا يلــى أســيلة الدراســة االستقصــائية العامليــة خبصــو،  وأيتاــه احلملومــاا  - 396
أولوياما املتعلقة ااملتا قني واللباب يف السنواا اخلم، إىل العلت املقبلـة يـن  أييـد ا القـو      
لتمملينقم اقتصاييا  وإيداي م للملارفة الملاملة يف سوإل العمـمل  وأيـدا الـدة أياـا أ يـة      

ــة االجتماييــة هلــم وف  فالــة اــتعقم اــاحلقوإل. وأوــارا اوجــي  ــا، إىل مســألة    ــواج احلماي
مـن احلملومـاا الواقعـة     26مـن   59حملوماا الـدان أاقـت:    “التمملني االقتصاي  والعمالة”

__________ 

 سررم امة و اليةررو وارررع العةرر  ل مررة المية،ررة اليرر ملة لل ة،رري وامت      3131تقريررر أقرر  الملرر او منرروا لعرر م      (344)
 (.E.13.II.D.1)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي  
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حملومــة يف أيلــى اــي  ي ــمل   11مــن  35يف أيىن اــي  ي ــمل حــدي ا البنــك الــدويل مقااــمل  
م الد مل نتيية زيـاية اخلصـواة   حدي ا البنك. و تس  وتائق اللباب يف البلدان األيىن يف سنل

ســيما اــت، العمــمل الــمل  يــري  إىل    يف الســنواا األ ــجة  ويملــون  ــواج اــت، العمــمل  ال  
اخلتو  من يائتة الفقت  أمتا صعبا جـدا. وأصـبحه ا الـة اللـباب مسـألة جسـيمة يف الـدان        

يرفــد  ا  مــ4112 ســيما منــمل وقــوم األزمــة االقتصــايية العامليــة يف يــام  أفثــت مــتام أياــا  ال
 األولوية ال   وليقا احلملوماا هلملل املسألة.

ــا  االجتمــاي  و ملــاار الفــت،      ”ويتاــق أن مســألة   - 395 ــن اايم ــدر م ــن أقصــى ق  قي
املائـة مـن احلملومــاا(    يف 51اثـمل أولويـة يامليــة يف أن غالبيـة البلـدان يف أورواــا )     “واحلقـوإل 

املائـة مـن    يف 21اـوم يليقـا مـا يقـارب     املائـة( أوـارا إليقـا  وألقـى ال     يف 65واألمـتيملتني ) 
احلملومــاا يف أاتيقيــا ويســيا. وأقــت اتنــام  العمــمل االــدور احلاســم الــمل  يرييــي اللــباب           

ــار       ــة يف إطـ ــاالا ذاا األولويـ ــه اجملـ ــ . ويلـ ــاجقم يف اجملتمـ ــة إىل إيمـ ــا  ”وااحلاجـ اايمـ
اج محايـة حقـوإل   معاجلـة اا ـال والتمييـا وففالـة  ـدا      “االجتماي  و ملاار الفـت، واحلقـوإل  

ــامل  لللــباب        ــد  الع ــمل  ايتمــدل املنت ــة يف اايــلن ال ــا اهلام اانســان  و ــ  لــاالا التتفي
 اايل. يف

ــه       - 397 ــاا. واثل ــاا احلملوم ــاا أ ــت  يف إجاا ــلمب أولوي ــت وروي ااوــارة إىل م وفث
للـباب    ـواج املعلومـاا واخلـدماا املتعلقـة االصـحة اجلنسـية وااباايـة ل       ”أوال ا يف مسـألة  

ــقا افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية   ذلــك مــا يف مبــا ــة   “يتصــمل من الــ  ذفتمــا اايتبار ــا أولوي
املائة من احلملوماا يلى الصعيد العامل  ولملنقا وـملله أولويـة ياليـة لنصـ  لمـوم       يف 12

البلـدان يف أاتيقيــا ويسـيا  ونصــ  حملومـاا البلــدان املن فاـة الــد مل واللـتحية األيىن مــن      
يف املائـة مـن حملومـاا اللـتحية األيلـى مـن البلـدان املتوسـ ة          21 املتوس ة الد مل والبلدان 

األفثــت مــتام أير  مســألة الصــحة  11 الــد مل. يف حــني أن الــدا واحــدا اقــط مــن البلــدان الـــ 
قــد يعملــ، وجــوي إمملانيــة  اجلنســية وااباايــة اــمن أولويا ــي اخلمــ، التئيســية لللــباب  مــا

 لتياية الصحية يف معتم البلدان األفثت متام.أاامل للحصول يلى  دماا ا
  و ــ  “وامللــارفة  الــتمملني السياســ”يف املائــة مــن احلملومــاا مســألة  12وأاــتز  - 392

موزيــة  وزيعــا متســاويا حســب املن قــة ومســتو  الــد مل. ويــوات ذلــك ينصــتا مملمــل قويــا  
ة لتحقيـن ذلـك  ويلقـ     لإليما  االجتماي  وففالة التمت  ااحلقوإل والتمملني االقتصاي  ويلي

الاوم يلى قوة اللـباب الصـايدة يف التـأمج يلـى الـنتم االجتماييـة واالقتصـايية والسياسـية.         
ــى العمــمل ”وأ ــجا  أير  مســألة   ــدريب يل ــى الصــعيد    يف 15 “الت ــة مــن احلملومــاا يل املائ
ا املائــة مــن حملومــا يف 65 املائــة مــن احلملومــاا األاتيقيــة و يف 64العــامل   ويلــممل ذلــك 

 الد مل املن فض. البلدان ذاا
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الــتمملني االقتصــاي   والتعلــيم   - ويف اجملمــمل   ــديم  ــملل اجملمويــة مــن األولويــاا - 399
ســوام التعلــيم يمومــا أو التعلــيم املوجــي اــو العمــمل  والصــحة اجلنســية وااباايــة  والــتمملني    

  تفيا احلملوماا يلى  عايا قدراا اللباب. - السياس 
  

 السنفبار  - يال 
 األ ية الدمياتااية لليو ة السملان - 3 

وــي و ة الســملان  ــ  نتييــة حتميــة للــتاجاا الدمياتاايــة النامجــة يــن اخنفــا            - 411
اخلصواة وزياية طول العمت. ويتمثمل أحد أيتم إبـازاا البلـتية يف أن النـاف يعيلـون حيـاة      

ســنة أو أفثــت ونســبتقم  51أطــول وأواــت صــحة  مــ   اايــد يــدي املســنني البــالاني مــن العمــت  
مجي  البلدان. و  تل ويو ة السـملان  ـدياا اجتماييـة واقتصـايية ومقاايـة يلـى األاـتاي         يف

واألست واجملتمعاا  لملنقا أياا  تيق اتصا امـتام األسـت املعيلـية واجملتمـ  فملـمل. ويف الفتـتة       
أفثـت   سـنة أو  51  ازياي يدي السـملان الـملين  بلـا أيمـار م     4131 إىل يام 3991 من يام

مليــون  373أاـي  إىل سـملان يسـيا أفـ  يـدي مـن فبـار السـن  و ـو           يف مجيـ  املنـاطن  إذ  
  فان معدل النمـو السـنو  للسـملان الـملين     4131إىل يام  4116مسن. ويف الفتتة من يام 

املائـة  يف حـني فـان معـدل النمـو السـنو  جملمـوم         يف 1سنة أو أفثـت  ـو    51 بلا أيمار م 
 .(341)يف املائة. ويف العقوي املقبلة  من املتوق  أن  تس   ملل الفيوة 3 و السملان 
وسيله يف السنواا العلتين املااية يلى صـعيد العـا  زيـاية يف يـدي فبـار السـن        - 413

مليـون   291ار ف  يـدي م مـن    املائة  إذ يف 65ياما أو أفثت انسبة  51الملين  بلا أيمار م 
. و لل  ـملل الفتـتة  فانـه    4131و   يف يام  مليون 756إىل  3991 و   يف يام

الايــاية يف يــدي فبــار الســن يف البلــدان الناميــة أفثــت مــن اــع  الايــاية املســيلة يف البلــدان    
املائة(. وياياي يدي ونسبة فبـار السـن يف مجيـ  البلـدان  قتيبـا  ويقـدر        يف 11املتقدمة النمو )

ــن     ــت م ــن ااســقاطاا أن أفث ــن ســملا   41وا ــة م ــيملونون يف ســن الســتني    يف املائ ــا  س ن الع
(. ويلــململ األوــ ا، البــالاون مــن العمــت  31)انتــت اللــململ  4161اــوإل  لــول يــام  امــا

املائــة مــن  يف 36 يف املائــة مــن ســملان أورواــا و 41ســتني ســنة ومــا اوققــا االفعــمل أفثــت مــن 
ــبة     ــ  أن يلــمللوا نس ــيا  ويتوق ــتيملتني  لــ    36ســملان أوقيانوس ــن ســملان األم ــة م ول يف املائ

. وإذا صحه ااسـقاطاا الـ   لـج إىل  سـارم النمـو يف يـدي فبـار السـن اـمن          4136 يام
. ويواجي العديد مـن البلـدان املتقدمـة النمـو     4127يدي م سيتياوز يدي األطفال  لول يام 

 .(341)االفعمل اخنفااا وديدا يف نسب ييم فبار السن
  

__________ 

 أيلل(. 7)انتت احلاوية  3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (341)
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 31اللململ 
سـنة(  يلـى الصـعيد العـامل       51فبار السـن )اـوإل   االجتا اا وااسقاطاا املتعلقة انسبة 

 4161-3961وحسب املناطن 
 معاممل اخلصواة املتوسط()
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ-31اللململ 
ســنة( يف أاتيقيــا  حســب  51االجتا ــاا وااســقاطاا املتعلقــة انســبة فبــار الســن )اــوإل  

 4161-3961املن قة يون ااقليمية  
 )معاممل اخلصواة املتوسط(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أاتيقيا

 وتإل أاتيقيا

 وسط أاتيقيا

 يال أاتيقيا

 اجلنوب األاتيق 

 غتب أاتيقيا

 أاتيقيا

 األمتيملتان

 يسيا

 أورواا

 أوقيانوسيا

 العا 
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 ب-31اللململ 
سنة( يف األمـتيملتني  حسـب    51االجتا اا وااسقاطاا املتعلقة انسبة فبار السن )اوإل 

 4161-3961املن قة يون ااقليمية  
 )معاممل اخلصواة املتوسط(

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  -31اللململ 
ــوإل     ــار الســن )ا ــة انســبة فب ســنة( يف يســيا  حســب   51االجتا ــاا وااســقاطاا املتعلق

 4161-3961ااقليمية   املن قة يون
 )معاممل اخلصواة املتوسط(

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمتيملتان

 من قة البحت الملارييب

 أمتيملا الوس ى

 أمتيملا اللمالية

 نوايةأمتيملا اجل

 يسيا

 يسيا الوس ى

 وتإل يسيا

 جنوب وتإل يسيا

 جنوب يسيا

 غتب يسيا
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 أورواا

 أورواا اللتقية

 أورواا اللمالية

 أورواا اجلنواية

 أورواا الاتاية

 ي-31اللململ 
ســنة( يف أورواــا  حســب  51االجتا ــاا وااســقاطاا املتعلقــة انســبة فبــار الســن )اــوإل  

 4161-3961املن قة يون ااقليمية  
 )معاممل اخلصواة املتوسط(

 
 
 
 
 
 
 
    

  ـ-31اللململ 
سـنة( يف أوقيانوسـيا  حسـب     51بة فبار السن )اوإل االجتا اا وااسقاطاا املتعلقة انس

 4161-3961املن قة يون ااقليمية  
 )معاممل اخلصواة املتوسط(

 
 
 
 
 
 
 
 
 3131ق تيرررررررري  الثررررررر  /نواة  3133الموقعررررررر ل السرررررررن ن،ة   العررررررر ملو تيقررررررر،ح عررررررر م   :امتص ع 

(ST/ESA/SER.A/336.) 

 أوقيانوسيا

 أستتاليا/نيوزيلندا

 ميلنيايا

 ميملتونيايا

 اولينيايا

http://undocs.org/ar/ST/ESA/SER.A/336
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و  ز االجتا اا يون ااقليمية اخنفااا يف نسبة األو ا، الملين  ايد أيمار م يـن   - 414
يامــا يف أاتيقيــا  لملنــقا  ــ ز أياــا زيــاية يف نســبقم يف اجلنــوب األاتيقــ  ويــال أاتيقيــا   51

االقيــاف إىل املنــاطن يون ااقليميــة األ ــت . ويلــيخ الســملان اســتية يف مجيــ  املنــاطن يون   
ااقليمية ااألمتيملتني و أ  أمتيملا اللمالية يف املقدمة. أما يف أورواـا املانـه أورواـا اللـتقية     

ســنة يــن  51 ــ  املن قــة الوحيــدة الــ  قلــه ايقــا نســبة فبــار الســن الــملين  فــوإل أيمــار م 
قتيبا. ويف يسـيا فانـه   ستتياوز  ملل النسبة ولملنقا  4131 يف املائة من السملان يف يام 41

املائــة مــن ســملاوا يــن   يف 31يا  ــ  املن قــة الوحيــدة الــ   ايــد أيمــار أفثــت مــن   وــتإل يســ
زالـه أوقيانوسـيا  تسـم     سنة  اينما يليخ سملان مجي  املناطن يون ااقليمية استية. وما 51

 االتنوم  م  اقتتاب أستتاليا ونيوزيلندا من النسب األورواية.
ام يــن العمــت املتوقــ  لــد  التجــال يف ســن ونتــتا الر فــام العمــت املتوقــ  لــد  النســ - 411

  فـان  4134 اللي و ة  يفـوإل يـدي املسـناا يـدي املسـنني يف معتـم اجملتمعـاا. ويف يـام        
رجـل   53 سـنة امـا اـوإل و    51امتأة يف اية  311رجل لململ  22 ناع يلى الصعيد العامل  

ــة   311لملــمل  ــتأة يف اي ــوإل  21ام ــا  املن  (341)ســنة امــا ا ــن املقــم إيم ــملا م تــور اجلنســاو  . ل
السياساا و قدمي الديم لملبار السن يف لاالا منـقا الصـحة  وأوـملال التيايـة األ ـت         يف

 والديم األست  والعمالة.
ويتجق أن يعي  فبار السـن يف البلـدان املتقدمـة النمـو مسـتقلني أفثـت مـن نتـتائقم          - 412
مــن فبــار الســن الــملين  بلــا    املائــة يف 21البلــدان الناميــة. ويلــى الصــعيد العــامل   يعــي     يف

سنة أو أفثت مبفتي م أو م  أزواجقـم اقـط  ويـتجق أن يملـون املسـنون الـملين        51أيمار م 
يعيلــون مبفــتي م مــن النســام اــالنتت إىل أن يمــت ن املتوقــ  أطــول مــن يمــت التجــال. ولملــن 

  اـو  التت يباا املعيلـية لملبـار السـن ختتلـ  ا تلاـا فـبجا حسـب مسـتو  التنميـة. إذ يعـي          
ملمة أراام فبار السن يف البلدان املتقدمة النمو مستقلني  مقاامل را  واحد مـن املسـنني اقـط    

. و ت لـب وـيو ة السـملان إيـلم     (342)يف البلدان النامية و ن املسنني اقط يف أقـمل البلـدان منـوا   
لـارفة  اال تمام ااهليافمل األساسية املايية مـن أجـمل ففالـة السـملن اآلمـن والتنقـمل ووسـائمل امل       

ــار الســن.    ــة لملب ــة للتصــميم      اهلايا ــايئ التوجيقي ــديمل التلــتيعاا  واملب ــدول  ع ــ  لل وينبا
والت  يط  واهليافـمل األساسـية للتأفـد مـن أن العـدي املتاايـد مـن املسـنني الـملين يعيلـون           
مبفتي م ميملنقم احلصول يلـى مـا يلـامقم مـن سـملن ونقـمل و تايـي ووـا أسـباب التاحـة           

 .احلياة اجملتمعية يف
__________ 

  حقررر ئق السرررن و  نلـــتة “وـــي و ة الســـملان والتنميـــة: يلـــت ســـنواا اعـــد مدريـــد ”األمـــم املتحـــدة   (342)
)لوحـة ايانيـة جداريـة(     3133 السرن و والمية،رة عر م    ل،خوخة   4134   فانون األول/ييسم 4134/2

 (.E.12.XIII.6املتحدة  رقم املبي   )منلوراا األمم
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ــار الســن ســوام يف اخل ــاب األفــايمي          - 416 ــتم جتا ــمل الصــحة اجلنســية لملب ــا ي ــا م وغالب
 دااج السياسة العامة للتصد  لليو ة السملان الستيعة  رمبا ألن احليـاة اجلنسـية لملبـار     يف أو

 ـاال إىل حـد فـبج مـن احملتمـاا يف العديـد مـن الثقااـاا. ومـ  ذلـك اقـد فلـفه              السن ال
جتيه مر تا ين البالاني األف  سنا يف الوالياا املتحـدة األمتيمليـة  اسـت دم    يراسة فبجة أ

يامــا  72 و 67ايقــا  عتيــ  واســ  لــأليام اجلنســ  أن النســام اللئــ   تــتاول أيمــار ن اــني  
. ولوحظ أن األيام اجلنس  أفثت ار باطا االصـحة  (346)يتقتن أ   تاج  يف النلاق اجلنس   

وينباــ  للــدول  ملييــ  سياســاما واتالقــا الــأن  ن ار باطــي اــالعمت. البدنيــة املقيمــة ذا يــا مــ
 السن. الصحة اجلنسية  يت  ستييب اصورة أاامل للحتياجاا اجلنسية املتاجة لملبار

ــتدامة      - 415 ــأن اســ ــدة الــ ــواغمل متاايــ ــاع وــ ــ ا،   نــ ــار األوــ ــد أيمــ ــمل  اايــ ويف ظــ
ة الصحية وييـم اللـي و ة  الـ     املعاواا التقايدية والتياياستحقاقاا االستحقاقاا  مثمل 

 دا  يلى مـد  اتـتاا أطـول. و نـاع أياـا وـواغمل الـأن اسـتمتارية نتـم الـديم            ينبا  أن
االجتماي  يلى املد  ال ويمل اني األجيال  و ـو مـا يعتـ  أمـتا حيويـا لتاـال فـمل مـن أجيـال          

ايـد ايقـا صـعواة    فبار السن وأجيال اللباب. و لتد  ملل اللواغمل أفثت يف اجملتمعاا ال   تا
  ويمــمل املـتأة  ــار  املــعل  و ــ  الــ   قــا ـواج التيايــة يا ــمل األســتة يف ظـمل  قلــ  حيم  

ــام          ــت أياــا إىل ار ف ــاية يف طــول العم ــري  الاي ــد   ــة التئيســية. وق ــواج التياي ــاية   ــوىل ي  ت
التملالي  ال بية وزياية ال لب يلى اخلدماا الصحية ألن فبار السن ياية مـا يملونـون أفثـت    

 .(345)يتاة لألمتا  املامنة
وينبا  للـدول ففالـة احلمايـة االجتماييـة لملبـار السـن واـمان الـد مل هلـم  مـ             - 417

أجـت  مـن  ـلل     إيلم ا تمام  ا، للمسناا وملن يعلن يف يالة ومن يقدمن التياية ال
القائمـة يلـى ياـ  اوـتتافاا  ومـن  ـلل         وسي  نتم املعاواا التقايدية والبدالا غج

عايا التاامن اني األجيال  وين طتين امان إيما  فبار السـن وملـارفتقم يلـى قـدم      
 .املساواة م  اآل تين يف وا  و نفيمل السياساا وال ام  واخل ط ال   رمت يف حيامم

__________ 

(346) M. Lusti-Narasimhan and J. R. Beard,  “Sexual health in older women”, Bulletin of the World Health 

Organization, vol. 91, No. 9 (2013), pp. 707-709. 
لوضرري الرررا   ا،ةرر  يمعلررق س حل لررة االجمة ع،ررة لنمرر ع السرر  وعارر  ،  وميرر عكم،    المية،ررة وحقرروق،         ا (345)

وـــي و ة الســـملان والتنميـــة: يلـــت ســـنواا     ”األمـــم املتحـــدة   ( ST/ESA/339) مج،ررري ألررر ف العررر مل    
 حقررر ئق السرررن و  نلـــتة “وـــي و ة الســـملان واألمـــتا  غـــج املعديـــة”  األمـــم املتحـــدة  “مدريـــد اعـــد
 .4134  نيسان/أاتيمل 4134/3 رقم
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ويف الوقــه نفســي  يســتمت فــثج مــن األوــ ا، يف املســا ة يف أســت م ولتمعــامم    - 412
ا  مجي  فبـار السـن إىل ييـم  فمـا ال يـوالت مجيـ  األوـ ا،        حا سن متقدمة جدا. وال حيت

هن  ـم يف سـن العمـمل ييمـا مباوـتا أو غـج مباوـت لملبـار السـن. والواقـ  أن فبـار السـن يف             
. وااااـااة إىل  (347)العديد من اجملتمعاا غالبا ما يواتون ييما ألوالي م وأحفـاي م البـالاني  

ة الصحية وغج ا من الق اياا الـ   قـدم اخلـدماا    ذلك  ابالتغم من أن اانفاإل يلى التياي
للمسنني قد يلململ  ديا  امني أياا يعد اسـتثمارا. اتوسـي  ن ـاإل  ـملل الق ايـاا يـري  إىل       

وينباـ   . (342)إجياي ات، يممل  امة يف ق اي  التياية الصحية العام واخلـا، يلـى حـد سـوام    
ية اجلمي  من سلسـلة متملاملـة   للدول  عايا نتم الصحة والتياية ين طتين  ليي  استفا

ــة املســتمتة        ــك التياي ــة اللــي و ة  مبــا يف ذل ــة حــا متحل ــة مــن  ــدماا التياي ومتوازن
 للمصااني ااألمتا  املامنة والتياية يف متحلة االحتاار والتياية التسملينية.

ــام  - 419 ــة الثانيــة      4114ويف ي ــة العاملي ــبة اجلمعي ــدويل يف مدريــد مبناس ــ  ال ــى اجملتم    التق
لللــي و ة ملناقلــة التحــدياا املتاايــدة الــ    تحقــا وــيو ة الســملان. وفــان مــن الوااــق   

 عــد وــاغل يلــامل اــال البلــدان املتقدمــة النمــو احســب  اــمل  ــ            حينيــمل أن اللــيو ة   
ادأا  ـرمت يف يـدي متاايـد مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والناميـة يلـى السـوام              رمت أو ململلة

ــة واقتصــايية وسياســية.     يعــد مــن املمملــن جت  و  ا ــمل مــا يتت ــب يليقــا مــن يواقــب اجتمايي
ــا.        و  ــملاما أو أمــتا مانوي ــار ظــا تة وــيو ة الســملان مســألة مســتقلة ا يعــد مــن املمملــن ايتب

فانــــه اجلمعيــــة العامليــــة الثانيــــة ووميقتــــقا اخلتاميــــة    ــــة يمــــمل مدريــــد الدوليــــة   وقــــد
املناسـبة األوىل الـ  ا فقـه       الفصـمل األول( مبثااـة  A/CONF.197/9 )انتت 4114 لللي و ة 

ايقا احلملوماا يلى راط قاايا اللي و ة اـاألطت األ ـت  للتنميـة االجتماييـة واالقتصـايية      
 حدة.وحقوإل اانسان املتفن يليقا يف املراتاا ومراتاا القمة السااقة ال  يقدما األمم املت

 
 التعليم مد  احلياة وامللارفة االقتصايية واالجتمايية   - 4 

أوصى اتنام  العممل اأن  قوم احلملوماا اتعايـا و لـيي  ايتمـاي فبـار السـن يلـى        - 431
يامـه لـديقم التغبـة     وقدرمم يلى العمـمل أطـول اتـتة هملنـة مـا      مأنفسقم و عايا نويية حيام

__________ 

(347) Lee and A. Mason, 2011, Population Ageing and the Global Economy: A global Perspective 

(Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar, 2011)    وــي و ة الســملان والتنميــة:  ”واألمــم املتحــدة
تعلــن ااحلالــة االجتماييــة  لملبــار الســن وراــا قم        والواــ  الــتا ن ايمــا ي  “يلــت ســنواا اعــد مدريــد   

 وملارفتقم يف التنمية وحقوققم يف مجي  أاام العا .
(342) F. Colombo and others, Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Health Policy 

Studies (Paris, OECD Publishing, 2011),  p. 336; Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD),  Health at a Glance 2013: OECD Indicators (Paris, OECD Publishing, 2012).. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.197/9
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ستمتة ااست دام مقارامم وقدرامم اصورة فاملـة لفائـدة   العممل  واملينقم من امللارفة امل يف
اجملتم . ويواصـمل العديـد مـن فبـار السـن العمـمل يف فـثج مـن األحيـان وغالبـا يملفـ  ي لـقم             
ايالة األستة املعيلية االملاممل. وقد يتغب فبار السن أياا يف أن حييوا حيـاة مقنيـة متاـية.    

مد  احلياة وإياية التـدريب أمـورا هلـا أ يـة حااـة يف       واثمل العمالة املتنة و واج ات، التعلم
املــني و لــيي  فبــار الســن يلــى البقــام يف ســوإل العمــمل  مــن أجــمل مصــلحتقم  ومصــلحة     
ــ  ال يســعقا أن  اــي  اتصــة        ــوريا أساســيا للقتصــاياا الناجحــة ال ــار م م أســت م  واايتب

 االستفاية من   امم ويرايتقم الفنية.  
ال  أيقبه انعقاي املرات الدويل للسملان والتنمية  أفد فمل مـن إيـلن    ويف السنواا - 433

(  و  ـة  3997 امبورغ الأن  علم الملبار  املعتمد يف املرات الدويل اخلام، لتعليم الملبـار ) 
و ـواج   .(349)  يلى أ ية التعليم االنسـبة لملبـار السـن   4114يممل مدريد الدولية لللي و ة  

ــاة مي  ــيم مــد  احلي ــالقتامة      التعل ــامقم ا ــاية إمل ــا وزي ــ  أيمــار م مــن  عاي ــن األوــ ا،  مي مل 
والملتااة وما يتصمل هبما من مقاراا  والتملي  مـ  اـت، العمـمل املـتاجة  وامللـارفة الملاملـة       
يف  اـيج التـتوف االقتصـايية والل صــية  مبـا يعـوي اـالنف  يلــيقم ويلـى أسـت م ولتمعــامم         

الـتعلم مـد  احليـاة يلـى فبـار السـن  ولملـن يلـممل أياـا           احمللية  واجملتم  فململ. وال يقتصـت 
متوس   العمت الـملين  ـم اصـدي اقـد وظيفتـقم أو  ايج ـا  أو الـملين رمبـا          العمال اللباب أو

اا تقم يف وقه ساان ات، احلصـول يلـى التعلـيم اسـبب الفقـت أو الـد ول املبملـت إىل سـوإل         
و القســت . وااااــااة إىل ذلــك   ــة  العمــمل أو اابــاب يف ســن مبملــت  أو التنقــمل ال ــوي  أ 

ــاة        ــة احلي ــيم مــن أجــمل  ســني نويي ــار الســن  تفــا يلــى التعل ــة مــن جامعــاا فب وــبملة ياملي
ــن         ــدة م ــاا املتااي ــد  وســ  ن ــاإل العاــوية يف  ــملل اللــبملة اســتيااة لل لب للمتقايــدين. وق

 .(311)األو ا، غج املتقايدين للحصول يلى  عليم غج نتام 

__________ 

 ,UNESCO, Fifth International Conference on Adult Education:  Final Report, Hamburg, Germanyانتـت   (349)

14-18 July 1997; available from  www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finrepeng.pdf (accessed 

7 October 2013); Du Peng, “The third age: opportunity for learning and teaching”, Population Ageing 

and the Millennium Development Goals (New York, United Nations Population Fund, 2009), p. 157; 

United Nations, The Madrid International Plan of Action on Ageing: Guiding Framework and Toolkit 

for Practitioners and Policy Makers (March 2008); available from   

(accessed 27 September 2013) www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf. 

تحـدة  طالبا  ويوجـد يف املململـة امل   1 116 191جامعة لملبار السن يدرف ايقا  14 597 وجد يف الصني  (311)
(  Du Peng, “The third age”, p. 159طالبــــا  )انتــــت  139 326جامعـــاا يــــدرف ايقــــا   911

(http://www.u3a.org.uk/u3a-movement.html )University of the Third Age, United Kingdom. 

www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finrepeng.pdf
www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf
www.un.org/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf
http://www.u3a.org.uk/u3a-movement.html
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يف املائة من احلملوماا  تب  سياسة ما الـأن  علـيم الملبـار   سـتقدف      94ويبدو أن  - 434
يف الاالب  نمية املقاراا والتدريب من أجمل سوإل العمـمل  و ـو أولويـة فـثجا مـا يلـج إليقـا        

ــى حــد ســوام        ــدان الناميــة يل ــو والبل ــدان املتقدمــة النم ــيم يف البل ــمل يــام  (313)وزرام التعل . ومن
ــالي  4111 ــاا أو أق ــدا حملوم ــا واور وريملــو        ايتم ــاي التوســ  والي ــدة  منــقا اال  م يدي

والـــدامنتع والســـلفايور والســـويد وصـــتايا والصـــني وفنـــدا واململســـيك و نااريـــا واليااـــان    
 .(314)سياساا ومبايراا  تفا يلى إياية  دريب فبار السن

زالـه   واالتغم من السياساا الوطنية الأن التعليم مد  احلياة وإياية التـدريب  مـا   - 431
ــا مــن الملبــار البــالاني مــن العمــت      ســنة  46أميــة الملبــار مت فعــة  إذ يبلــا يــدي األمــيني وظيفي

ــأفثت ــام     563 اــ ــاا يــ ــب ايانــ ــ   )حســ ــون وــ ــام   4133مليــ ــن النســ ــقم مــ (  غالبيتــ
ــة( يف 52) ــملين  بلــا أيمــار م      (311)املائ يامــا أو أفثــت  يبلــا    56. ومــن اــني األوــ ا، ال

ــة المللــ  يف العــا    معــدل ــتاول اــني  يف امل 45األمي ــة  ويت ــة   46ائ ــة يف أمتيملــا الل يني يف املائ
ــا  مــ  جتــاوز  ــملل املعــدالا لــد  النســام ااســتمتار معــدالما لــد       52 و يف املائــة يف أاتيقي

التجـــال. فمـــا أن معـــدالا أميـــة الملبـــار أيلـــى يف املنـــاطن التيفيـــة ومنـــاطن الـــعام ولـــد   
 .(312)األو ا، ذو  ااياقة واألقلياا اامنية

و ــب، األميــة الملــثجين يف يوامــة مــن الفقــت  حيــت  ملــون اــت، العمــمل أو  وليــد      - 432
ــوم الصـــحة   ــاالا سـ ــاياي احتمـ ــدوية و ـ ــيم  (316)الـــد مل حمـ ــام التعلـ ــدم إاـ ــة و/أو يـ . ولألميـ

أيـلل الـأن  فـاوا التقـدم احملـتز يف لـال        2 -جـيم   -ريامة نوييتي )انتت الفتم مانيا  و/أو
__________ 

 UNESCO, Second Global Report on Adult Learning and Education: Rethinking Literacyانتــت  (313)

(Hamburg, Germany, UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2013), table 2.2. 

(314) UNFPA and HelpAge International,  Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A 

Challenge (New York and London, 2012) , p. 190. 

 UNESCO, Second Global Report on Adult Learning and Education: Rethinking Literacyانتــت  (311)

(Hamburg, Germany, UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2013). 

 N. E. Groce and P. Bakshi,  “Illiteracy among adults with disabilities in   انتـت أياـا   p. 19املتجـ  نفسـي     (312)

the developing world: an unexplored area of concern”, Working Paper Series No. 09 (University 

College London,  Leonard Cheshire Centre for Disability and Inclusive Development, , August 2009). 

 /World Bank, “Defining welfare measures” (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNALانتـــت  (316)
TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20242876~isCURL:Y~menuPK:492130~pagePK:14

A. Cree, A. accessed  27 September 2013);  ;8956~piPK:216618~theSitePK:430367~isCURL:Y,00.html

Kay and J. Steward, “The economic and social cost of illiteracy: a snapshot of illiteracy in a global 

context” (World Literacy Foundation, April 2012), p. 2, available from 

www.worldliteracyfoundation.org/The_Economic_&_Social_Cost_of_Illiteracy.pdf (accessed 29 September 2013). 

http://www.worldliteracyfoundation.org/The_Economic_&_Social_Cost_of_Illiteracy.pdf
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ــارف  بقــى مــد  احل  ــالاني    التعلــيم( يم ــائ  ســلبية  و صوصــا االنســبة للب ــاة  و تت ــب يليقــا نت ي
يوجد هبا نتم امان اجتماي   والملين قـد جيـ ون يلـى العمـمل يف      واملسنني يف البلدان ال  ال

 .(315)يف ق ام العممل غج النتام  املت ن ادنيا واأجور  ايلة ةسن متقدم
ا يـن وجـوي قـانون أو سياسـة     يف املائـة مـن احلملومـا    22  أاـايا  4114ويف يام  - 436

يف املائــة مــن  71. ويف فمبوييــا  حيــت ال يســت ي  (317)يامــة لــديقا الــأن حمــو أميــة الملبــار 
يامـا القـتامة أو الملتااـة  أيا يروف حمـو أميـة الملبـار        56النسام اللئ   ايـد أيمـار ن يـن    

الت بــان( إىل  نتيمقــا مبســايدة مدرســني مت ــويني )مــن معلمــ  املــدارف املتقايــدين و الــ  ل
 سني قدرة النسـام املسـناا الـململ ملحـوظ يلـى القـتامة واحلسـاب  هـا مملنـقن مـن القيـام            

وينباـ  للـدول  عايـا اـت، الـتعلم مـد  احليـاة        . (312)امنلام متاجت وأيمـال جتاريـة صـاجة   
وحمو أمية الملبار ال   تيق جلمي  األو ا، ااض النتت ين السن احلصول يلـى مقـاراا   

ســب مــ  اقتصــاي ي ــمل يف الــتاج  والســع  إىل  ســني اــت، العمــمل والــد مل   جديــدة  تنا
 استمللاف إمملانية   ويت املوا ب وال موحاا الل صية. -ابساطة  - أو

ويلــى الصــعيد العــامل    وجــد يف أاتيقيــا أيلــى نســبة مللــارفة املســنني يف القــوة العاملــة    - 435
يامـا نلـاطا    56لـملين  ايـد أيمـار م يلـى     يف املائـة مـن األوـ ا، ا    21حيت ميـارف أفثـت مـن    

يف املائـــة  46اقتصـــاييا   ليقـــا يســـيا وأمتيملـــا الل ينيـــة ومن قـــة البحـــت الملـــارييب انســـبة  قـــارب  
 (.32اللململ  )انتت
 

__________ 

(315) UNFPA and HelpAge International, Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A 

Challenge,  p. 55. 

 .UNESCO, Second Global Report on Adult Learning and Education: Rethinking Literacy, table 2.3انتت  (317)

(312) J. Pugh, “Changing lives through literacy”, cited in Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration 

and A Challenge, p. 59. 
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 32اللململ 
ملــارفة فبــار الســن يف القــوة العاملــة فنســبة مــن لمــوم الســملان البــالاني مــن العمــت     

 4119-3921سنة اأفثت  سب املن قة   56
 
 
 
 
 

 
 
 

 .12  اللململ United Nations, World Population Ageing, 2009 (ESA/P/WP/212): امتص ع
  

االنتت إىل طول العمت املتوق  للمتأة  اق  اثمل نسبة متاايدة من القوة العاملـة األفـ     - 437
يـدة يقـوي   يامـا يف  اايـد منـمل     56سـنا وظـمل احتمـال ملـارفتقا يف القـوة العاملـة اعـد سـن         

يامـا. و سـقم زيـاية     56( حا م   تاج  احتمـال يمـمل التجـمل اعـد سـن      36اللململ  )انتت
ملارفة املـتأة يف القـوة العاملـة األفـ  سـنا وزيـاية معـدالا األميـة لـديقا يف اسـتمتار أوجـي            
 يدم املساواة ال   واجققا املتأة العاملة  وزياية احتمال ملارفتقا يف العممل غج النتام  غـج 

أيـلل الـأن الـتاج يف أمنـاق األيوار      3 - اـام  - املأمون واملن فض األجـت )انتـت الفـتم مانيـا    
وينباــ  للـدول أن  قــوم اتصـد مجيــ  أوـملال التمييــا يف العمـمل اــد     اانتاجيـة وااباايـة(.   

فبار السن والقاام يليقـا  وواـ  سياسـاا واـتام  حلمايـة العمالـة  ملفـمل  ـواج العمـمل          
 ون واملداوم مقاالي أجت الئن.اآلمن واملام

 
 
 
 

3921 

4119 

25 
21 

46 
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41 
46 

34 
36 
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34 
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5 

 61 21 11 41 31 صفت

 أاتيقيا

 يسيا

أمتيملــــا الل ينيــــة ومن قــــة 
 البحت الملارييب

 أمتيملا اللمالية

 أوقيانوسيا

 أورواا

 النسبة امليوية
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 36اللململ   
سـنة اـأفثت يف القـو  العاملـة يلـى مسـتو         56 ملارفة فبار السن البالاني من العمـت   

 4141-3921العا   سب نوم اجلن،  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .15  اللململ United Nations, World Population Ageing, 2009 (ESA/P/WP/212): امتص ع
  

 تفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتناول ال
 2ااطار 

 فبار السن
قـترا اجلمعيـة    حمصلا أيمال اهليياا احلملوميـة الدوليـة الـأن حقـوإل اانسـان:     

( 4133يـة لللـي و ة )  الـأن متااعـة اجلمعيـة العامليـة الثان     56/324العامة يف القـتار  
أن  نلئ اتيقا يامل مفتول ااب العاوية يعىن االلي و ة من أجمل  عايـا االيتـتاف   
 قوإل اانسان لملبار السـن  و قيـيم الثاـتاا  والنتـت  حسـب االقتاـام  يف جـدو         
 نفيــمل املايــد مــن الصــملوع واختــاذ  ــدااج جديــدة. وقــترا اجلمعيــة العامــة  يف القــتار   

او وا  صك قانوو يويل واممل متملاممل لتعايـا ومحايـة حقـوإل    ”املعنون  57/319
( أن ينتت الفتين العاممل املفتـول اـاب العاـوية املعـ      4131“ )فبار السن وفتامتقم

مقتتحاا لوا  صك قانوو يويل لتعايا ومحاية حقوإل فبار السـن  ”االلي و ة يف 
 “.تامتقموف

 

 اجملموم
 الملفور
 اانامب

http://undocs.org/ar/A/RES/65/182
http://undocs.org/ar/A/RES/67/139
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يقـدم إيـلن مدريـد السياسـ       احملصلا األ ت  أليمال اهليياا احلملومية الدولية:
  اللــملان ايتمــدا يف اجلمعيــة العامليــة 4114و  ــة يمــمل مدريــد الدوليــة لللــي و ة   

الثانية لللي و ة اتنالا جديدا معنيـا االلـي و ة يف القـتن احلـاي  والعلـتين يتفـا       
ة  والصحة والتاال حا ف  السن وأمنامل  وميية اييـة حااـنة   يلى: فبار السن والتنمي

 ويايمة.
أظقـتا الـنتم ااقليميـة أياـا زيـاية الـا م        الصملوع القانونية األ ت  غج امللامـة: 

او استحدامب يلياا لتعايا ومحاية وإيمـال حقـوإل اانسـان لملبـار السـن. وقـام فـمل        
  ومنتومـة البلـدان األمتيمليـة  واللينـة     من اللينة األاتيقية حلقوإل اانسان واللـعوب 

التوجيقية حلقوإل اانسان التااعة جملل، أورواا امنلام أاتقـة ياملـة هبـدف واـ  صـك      
 للنقو   قوإل اانسان لملبار السن.

  
و بني نتـائ  الدراسـة االستقصـائية العامليـة أن نسـبة أفـ  مـن البلـدان الـ   وجـد هبـا             - 432

  عاجل املسائمل املتعلقة ااحتياجاا فبـار السـن. و ـملل البلـدان  ت فـ       وتائق معت ة من املسنني
يامـا أو أفثـت مـن اـني      56و صا  بلـا أيمـار م    34ايقا معدالا إيالة املسنني احلالية ين 

 (.52-36فمل مائة و   يف سن العممل )
 34 و 5يتتاول اـني   4131ويلى الصعيد العامل   فان معدل إيالة املسنني يف يام  - 439
الدا سيليخ سملاوا الـململ متسـارم يلـى مـد  العقـدين القـايمني  ومنـقا إندونيسـيا          21يف 

ــة   ــتان )مجقوري ــد  و لــج       -وإي ــام واململســيك واهلن ــه ن ــمل والصــني وايي ااســلمية( وال ازي
)حســب التوقعــاا  4111يف يــام  34التقــديتاا إىل أن  ــملل النســبة ســتت ف  إىل أفثــت مــن  

ـــ       املتوســ ة(. وياجلــه نســ   ــدان مســائمل  تعلــن ا  قــدمي اخلــدماا  ” بة فــبجة مــن  ــملل البل
 ــواج ريايــة صــحية ” يف املائــة(  و 92“ )االجتماييــة امللــتملة يلــى التيايــة ال ويلــة األجــمل
ــة وميملــن احلصــول يليقــا   ــة اــدالا  ” يف املائــة(  و 93“ )معقولــة التمللفــة وفااي ــاية  ا ي زي

املــني فبــار السـن مــن العــي  اصــورة مســتقلة  ” يف املائــة(  و 22“ )اللـي و ة أو  ســينقا 
 يف املائة(.   22“ )مج  اياناا موزية” املائة( و يف 29“ )ألطول اتتة هملنة 

ــة الصــحية  ومجــ  البيانــاا         - 441 ــة االجتماييــة  والتياي ــدم يف لــاالا احلماي ــملا التق و 
ــ : إ         ــا أو امللــارفة يف اجملتم ذ ذفــتا نســبة أقــمل   يوافبــي  قــدم يف العمالــة أو يــدم التميي
“  ناول قاـايا إ ـال فبـار السـن وإسـامة معاملتـقم والعنـ  اـد م        ” البلدان أوا  قوم اـ من
يف  59“ )املني فبار السن من االستفاية الملاملة من مقـارامم وقـدرامم  ” يف املائة(  و 72)

واـــ  ”و  يف املائـــة(  57“ ) قـــدمي الـــديم إىل األســت الـــ   تيـــى فبــار الســـن  ” املائــة(  و 
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ــاا حمــدية للملــارفة   ــة(  و  51“ )إجــتاماا ويلي ــار الســن     ”يف املائ ــا اــد فب ــ  التميي من
يف املائـة(.   19“ ) عايا ات، العمـمل للعمـال املسـنني    ”املائة(  و  يف 62و صوصا األراممل )

وينبا  للدول أن  قوم اتصد مجي  أوملال ااسامة املباوتة وغج املباوتة والقاام يليقـا   
ك مجي  أوملال العنـ   و قـدمي جتيـاا مفتطـة مـن األيويـة  واخنفـا  مسـتو          مبا يف ذل

 .التياية  والعالة االجتمايية
 

 األولوياا احلملومية: فبار السن - 1 

 يف املائة من احلملوماا 62 التياية الصحية الوقائية والعلجية
الـــــتمملني االقتصـــــاي  والعمالـــــة و   ـــــاا املعاوـــــاا     

 التقايدية/الديم
 املائة من احلملوماايف  62

واـ  الـ ام  والسياسـاا واالسـتتا ييياا وإنلـام القـوانني       
 واملرسساا ذاا الصلة املبار السن

 يف املائة من احلملوماا 19

 يف املائة من احلملوماا 17 اايما  االجتماي  وحقوإل فبار السن
 يف املائة من احلملوماا 15 رياية املسنني

  
دان  ديد أ م املسائمل ال  يتوق  أن  تصـدر أولويـاا السياسـة    ويندما طلب من البل - 443

حمـور  تفيـا  ـا،    “ التياية الصـحية الوقائيـة والعلجيـة   ”العامة املتصلة املبار السن  فانه 
يف املائة منقا اـني أولويامـا اخلمـ، التئيسـية  وأيرجقـا       52للبلدان يف أاتيقيا  حيت أيرجقا 
ويســيا واألمــتيملتني  وحــملا حــملو ا ملمــة الــدان مــن       حــوايل نصــ  البلــدان يف أورواــا    

“ الـتمملني االقتصـاي  واـت، العمـمل واملعاوـاا التقايديـة      ”الدان يف أوقيانوسيا. وفان  31
يف املائـة يلـى التـوايل(.     69يف املائـة و   54أيرجتي البلـدان األوروايـة واآلسـيوية )     و أفثت ما

يسـج  ديـد املسـا اا االقتصـايية ونتـم ييـم       ويف  ا ني املن قتني  وفمللك يف األمتيملتني  
ــى النمــو        املســنني املســتدامة مبحــاذاة التســارم الملــبج يف اللــي و ة واحلاجــة إىل احملااتــة يل
ــالنتت إىل االخنفــا  النســيب يف الســملان الــملين  ــم يف ســن     االقتصــاي  والتاــال االجتمــاي  ا

 .العممل ااملفقوم التقليد 
ــالتغم مــن ار فــام معــ  - 444 ــار الســن يف مجيــ  أاــام العــا  ويلــى    وا دالا الفقــت اــني فب

اـني فبـار السـن   يتقـت اوصـفي      “ التصد  للفقـت ”لموياا الد مل الق تية  امن  ا تلف
أولويــة إال يف الــدان أاتيقيــة  أيرجتــي  ســعة منــقا يف قائمــة األولويــاا. و   ــملفتل فأولويــة    

 .ملمة الدان من املناطن األ ت  لتمعة إال
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ــة لللــي و ة          - 441 ــد الدولي ــ  جســدما   ــة يمــمل مدري ــة الملــبجة ال ــ  النقل والــيا م
يف املائــة  21أولويــة مااتــة لنحــو “ اايمــا  االجتمــاي  لملبــار الســن وحقــوققم”وــململ  اقــد
البلدان يف أاتيقيا واألمتيملتني وأورواـا. ولملـن    درجـي يف قائمـة أولويامـا سـو   سـعة         من

أسـيويا  والـد واحـد اقـط يف أوقيانوسـيا. فمـا فـان إي ـام األولويـة           الـدا  23الدان من اـني  
أفثت  وا تا يلـى ال ـتف األيلـى مـن طيـ  الـد مل: اقـد        “ اايما  االجتماي  واحلقوإل” لـ

ــت مــن   ــة أفث ــي فأولوي ــا مــن البلــدان املتوســ ة الــد مل      21أيرجت ــة مــن اللــتحية العلي يف املائ
ــد مل غــج األياــام     ــة ال ــدان املت فع ــدان االقتصــاي      والبل ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع يف منتم
يف املائــة مــن البلــدان املن فاــة الــد مل واللــتحية   11 والبلــدان األياــام يف  لــك املنتمــة  و 

 .الدنيا من البلدان املتوس ة الد مل
املتعلقـــة االلـــي و ة  وال ســـيما يف لـــاالا البيانـــاا  “  عايـــا القـــدراا”وظقـــت  - 442

فثـت  ـوا تا اوصـفي أحـد األولويـاا اـني البلـدان ذاا الـد مل املـن فض           والبحومب  اصـورة أ 
الــدا اــني أولويامــا اخلمــ، التئيســية. والبلــدان املن فاــة    14الــدان مــن  31حيــت أيرجتــي 

الد مل  ـ  اآلن يف اـوافج متاحـمل انتقـال سـملاوا إىل اللـيو ة  ولملنـقا  لـتتع مـ  البلـدان           
ار الســن ويت لــ  اعاــقا اواــول إىل  وســي  ن ــاإل الــوي  ااحلاجــة إىل ييــم فبــ األ ــت  يف

 أساف األيلة ال   ستند إليقا ااجتاماا احلملومية.
 

 األو ا، ذوو ااياقة -  ام 
ااياقة ظتف يعاو مني معتم األو ا، يف العا  يف متحلة ما مـن متاحـمل حيـامم      - 446

نـقا. و لـج  قـديتاا    البعض منـقم طـوال حيا ـي  والـبعض اآل ـت يصـاب اااياقـة ويلـفى م        
مــن األوــ ا، الــملين  بلــا     (319)يف املائــة 41 و 36متباينــة إىل أن مــا  تــتاول نســبتي اــني     

ياما أو  ايد ينقا يف مجي  أاام العا  يتعايلون حاليـا مـ  ييـا مـا. ومـن اـني        36أيمار م 
واقـا  يف املائـة مـن إياقـاا وـديدة. و     2 و 4ا،  يعـاو مـا  تـتاول نسـبتي اـني       أوليك األو
ــة الصــحة العامليــة  اــمن مــا يقــتب مــن            قتيــتملنلــور  ااياقــة يف العــا  الصــاير يــن منتم

يف املائـة مـن األطفـال الـملين  تـتاول أيمـار م اـني الـوالية          6نسـبتي   مـا  مليون طفـمل  أو  91
 .(321)ياما يعانون من إياقاا 32 و

__________ 

 WHO and World يف   املنقـول ينـي   World Health Survey امتسرح الصرحم العر متم    يسـتند التقـديت األيىن إىل   (319)

Bank, World Report on Disability (Geneva, World Health Organization, 2011)األيىن إىل سـتند التقـديت     وي
The Global Burden of Disease: 2004 Update (Geneva, World Health Organization, 2008)    املنقـول ينـي يف

 .الصحم الع متمامتسح 

(321) WHO and World Bank, World Report on Disability. 
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لـدان الـ  يقـملل ايقـا نصـيب      و تباين معدالا ااصااة اااياقـة ايمـا اـني البلـدان: االب     - 445
يوالرا  من يوالراا الوالياا املتحدة يبلا معـدل   1 466الفتي من النا   احملل  اامجايل ين 

يف املائة اقط يف البلـدان الـ  يايـد ايقـا      34يف املائة  مقارنة اـ  32إمجايل انتلار ااياقة ايقا 
ادرجـة فـبجة مـن التجـال  حيـت      نصيب الفتي ين ذلك. والنسام أياا أفثت يتاـة لإلياقـة   

يف املائـة يف   32 يف املائـة يف البلـدان املن فاـة الـد مل و     44 بلا نسبة النسام املصاااا اعيا 
 .(321)البلدان املت فعة الد مل

وياياي احتمال ااصااة االعيا ازييايا فـبجا مـ   قـدم السـن  حيـت يعـاو مـا  ايـد          - 447
يامـا مـن إياقـة     51األوـ ا، الـملين  ايـد أيمـار م يلـى      يف املائة من مجي   25نسبتي يلى 

يف املائـة مـن األوـ ا، الـملين  تـتاول أيمـار م        36متوس ة اللدة أو وديدة مقارنة انسـبة  
ــني  ــاي نتييــة للــي و ة        29 و 36ا ــة ي ــمل يف االزيي ــدي األوــ ا، ذو  ااياق ــنة. وي س

اياقـة  مثـمل السـملت  وأمـتا      السملان اوجي يام والنتلار األمتا  غج السـارية املت ب ـة اا  
   .(321)القلب واألمتا  العقلية

و وجد صلة امنية  لملنقا غـج مدروسـة يراسـة فاايـة  اـني الفقـت وااياقـة  سـوام          - 442
. والعلقـة السـببية اـني ااياقـة     (323)اوصفي يامل مسايدا يلـى ااصـااة اااياقـة أو نتييـة هلـا     

ية  واات البياناا ال ولية  وألن الفقت فثجا ما يقـاف يلـى   والفقت ليسه منثبتة ااما نتتا حملدوي
مستو  األستة املعيلـية. وقـد أظقـتا يراسـاا ُأجتيـه يف الـدان متقدمـة النمـو ويف الـدان          
نامية أياا أن ااياقة  ول اني ذو  ااياقة واني التحصيمل التعليم  و د مـن ملـارفتقم يف   

يــ  أوــملال التمييــا اــد األوــ ا، ذو  وينباــ  للحملومــاا رصــد مج. (324)ســوإل العمــمل
ااياقــة يف ســوإل العمــمل والقاــام يليقــا  وواــ  سياســاا واــتام  املينيــة  ملفــمل  ــواج   

 .  يمالة مامونة ومأمونة  نوات األجت اللئن
النتـقاع  ”واألو ا، الملين يعـانون مـن ااياقـة  ـم أفثـت يتاـة مـن غـج املعـوقني           - 449

ام االجتمـاي  والعنـ  والتحامـمل. و تيـاوز اآلمـار املتت بـة         مبا يف ذلك ااقصـ “(324)فتامتقم
إىل األسـت املعيلـية والعـائلا     ييلى ااياقة  مبا يف ذلك احلاجـة إىل الـديم االجتمـاي   الفـت    

املتأمتة اااياقة  اسبب المللفة اااااية من املـواري الـ   ننفـن يلـى التيايـة الصـحية  واقـدان        
وينبا  للـدول رصـد مجيـ  أوـملال     نتم لديم مقدم  التياية. الد مل والوصم  واحلاجة إىل 

التمييا املباوت وغج املباوت اد األو ا، ذو  ااياقة والقاام يليقا  مبا يف ذلك مجيـ   
__________ 

(323) J. Braithwaite and D. Mont, “Disability and poverty: a survey of World Bank poverty assessments and 

implications”, European Journal of Disability Research, vol. 3, No. 3 (2009), pp. 219-232. 

(324) WHO and World Bank, World Report on Disability. 
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أوملال العن  ايما اني األو ا،  واجلتيـاا املفتطـة مـن األيويـة  والتيايـة الـ   ملـون        
ــقم االجتماييـــة  وذ  ــة   يون املســـتو  امل لـــوب  ويالتـ لـــك مـــن  ـــلل الـــ ام  الوطنيـ

ــمل        وال ــمل  وااســملان  والنق ــة  وإيــاية التأ ي ــيم  والعمال ــ ام  يف لــاالا التعل ســيما ال
   والتتايي  واحلياة اجملتمعية  اال ين مساندة مقدم  التياية األستية.

ــاملعوقني )    - 411 ــام  العمــمل العــامل  املتعلــن ا ــام  يمــمل املــرات 3924وقــد أقــت اتن  (  واتن
(  4115(  وا فاقيـــة حقـــوإل األوـــ ا، ذو  ااياقـــة )3992الـــدويل للســـملان والتنميـــة )

والوميقــة اخلتاميــة الجتمــام اجلمعيــة العامــة التايــ  املســتو  املعــ  اتحقيــن األ ــداف اامنائيــة   
لأللفيــة وســائت األ ــداف اامنائيــة املتفــن يليقــا يوليــا  مبــا يعــوي اــالنف  يلــى األوــ ا، ذو     

واــ    ـة للتنميــة  لـممل املســائمل املتصـلة اااياقــة حـا يــام      -بمل املاــ  قـدما  ااياقـة: سـ  
ــتار   4136 ــدل )ق ــا اع ــة   وم ــررخ  52/1اجلمعيــة العام ــبتم  41امل ــتا 4131أيلول/س (  أق

مجيعقا اأن األو ا، ذو  ااياقة يلمللون نسبة فبجة من السملان يلـى الصـعيدين الـوط     
ن األ ـــداف املنلـــوية إيمـــال حقـــوإل اانســـان   والعـــامل . وايتـــ ا  ـــملل الصـــملوع أن مـــ 

وامللـــارفة  و ملـــاار الفـــت،  وإي ـــام القـــدراا مـــا  ســـتحقي مـــن قيمـــة يف لـــال التنميـــة    
االجتمايية واالقتصايية  وحفظ فتامة األو ا، ذو  ااياقة واملينـقم مـن االيتمـاي يلـى     

ــا وينباــ  للــدول اختــاذ  ــدااج ملموســة مــن أجــمل الواــام االتاامامــ   الــملاا.  ا املتعلقــة اتعاي
إمملانية الوصول واالتنمية اللاملة واملني اجلمي   مبن اـيقم األوـ ا، ذوو ااياقـة  مـن     

 امللارفة الملاملة يف احلياة االجتمايية واالقتصايية والسياسية.
و ناع أياا ملافمل فبجة  ملتن  صحة البيانـاا الوطنيـة والعامليـة املتعلقـة اااياقـة       - 413

لمقارنة  ها يري  إىل حدومب  باين وديد يف التقديتاا  اال ين الـنق  املتـوا ت   وقااليتقا ل
المل  يتج  جائيا إىل الوصم املت بط ااملص لق. وحيتز اتين واوـن ن املعـ  امحصـاماا    للعد 

ااياقــة  الــمل  يعــاز التعــاون الــدويل يف لــال ااحصــاماا الصــحية مــن  ــلل التتفيــا يلــى  
حلة للتعداياا والدراساا االستقصائية الوطنية   قـدما مسـتمتا يف قيـاف    مقايي، ااياقة الصا

ااياقــة. ويلــمللمل  عايــا التعــاري  ونتــم البيانــاا اللزمــة لتصــد ااياقــة ومعاجلتــقا مت لبــا    
غىن يني لتحديد ورصد التقدم احملتز او  قيـن التاـال وامللـارفة. ويملتسـب اـتني أواصـت        ال

 ماى. قين  ملل الااية أ ية أف  من أ  وقهالتعاون الدويل من أجمل  
واســـتنايا إىل مـــا وري مـــن ريوي يلـــى الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة  اـــمن املســـألة  - 414

التئيسية ال   ثج اال تمام واملتصلة ااألو ا، ذو  ااياقة وال   قـوم البلـدان االتصـد  هلـا     
وجتـدر  “. سـتبعد األطفـال يلـى أسـاف ااياقـة     ففالة وجوي نتام للتعليم العام ال ي” تمثلمل يف 

الـدا يف   31الـدا )  42يف املائة مـن البلـدان  أ  مجيعقـا مـا يـدا       24ااوارة إىل أن ما نسبتي 
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ــدان يف أورواـــا  والـــد واحـــد يف      5 الـــدان يف يســـيا  و  5 أاتيقيـــا  و يف األمـــتيملتني  واالمـ
ب مسـتو  اال تمـام هبـملل املسـألة  ناسـبا      أوقيانوسيا( قد التامه اتنفيمل  ملل املسألة. وقد  اناسا

 يملسيا م  مستو  النمو السملاو للبنلدان و ناسبا طتييا م  مستو  ي لقا.
 عايـا التأ يــمل اللــاممل  ”يف املائـة مــن البلـدان احلاجــة إىل    72مانيـا  أاــد  مـا نســبتي    - 411

ااقليم . وأالـا    من يون وجوي اوارإل فبجة يلى الصعيد “وخبدماا واتام  إياية التأ يمل
ــبتي  مـــا ـــ    77نسـ ــوم اـ ــن أوـــا  قـ ــن البلـــدان يـ ــة مـ ــاي اـــت، يمـــمل لألوـــ ا،  ”يف املائـ إجيـ
ــا     “ااياقــة ذو  ــة قليلــة يف أوروا . أمــا البلــدان الــ  ال  عــاجل املســألة اأيــداي ا ونســبقا امليوي

قيانوســيا يف املائـة(  ولملنــقا أفـ  يف أو   39يف املائـة( واألمــتيملتني )  31املائـة( ويســيا )  يف 2)
أن النســبة امليويــة للبلــدان الــ   يلــى يف املائــة(. وقــد يــدل  ــملا   12يف املائــة( وأاتيقيــا ) 62)

أ ــملا يلــى يا ققــا معاجلــة  ــملل املســألة  ــلل الســنواا اخلمــ، املااــية أيلــى يف البلــدان    
 اقتا.   األفثت متام منقا يف البلدان األفثت

البىن التحتية من أجمل ففالة الوصـول يلـى قـدم      ويت ”وخبصو، املسائمل املتعلقة اـ  - 412
اـمان املسـاواة يف احلقـوإل ويف إمملانيـة احلصـول      ” يف املائـة(  و  52) “املساواة م  اآل تين

 “يلى  دماا الصحة اجلنسية واابااية  مبا يف ذلك الوقاية من اجوف نق  املنايـة البلـتية  
يف املائـة(    51) “سـاوية واعالـة اـد التمييـا    امان  واج محاية قانونية مت” يف املائة(  و 56)

الدان يلى الصعيد العامل   و ملل النسبة أقمل مـن املتوسـط العـامل      31من فمل  5ايعاجلقا او 
سـيما   وينبا  للدول أن  امن لألو ا، ذو  ااياقـة  وال يف الدان أوقيانوسيا وأاتيقيا. 

قـــوققم يف الصـــحة اجلنســـية اللـــباب منـــقم  احلـــن يف التيايـــة الصـــحية  مبـــا يف ذلـــك ح 
واابااية  اال ين احلـن يف احلصـول يلـى أيلـى مسـتو  مـن التيايـة  واـمان إوـتاع          
األوـــ ا، ذو  ااياقـــة يف واـــ  الـــ ام  و نفيـــمل ا  ويف رســـم السياســـاا ورصـــد ا 

   و قييمقا  م  األ مل يف االيتبار العواممل اهليمللية ال   عوإل هارسة  ملل احلقوإل.
 قـدمي الـديم إىل األسـت الـ   تيـى      ” يف املائة من البلدان مسـألة  53ما نسبتي  ويعاجل - 416

  ومتة أ ت  بد أن مستو  اال تمام يتناسب  ناسـبا طتييـا مـ  مسـتو      “أاتايا ذو  إياقة
ي مل البلدان و ناسبا يملسيا م  مسـتو  النمـو السـملاو لتلـك البلـدان. ويلـى الـتغم مـن أن         

سألة  لل السنواا اخلم، املااية  اقد لوحظ وجوي اتوإل فـبجة  الدا    عاجل  ملل امل 69
يف املائـة مـن البلـدان األوروايـة يـن معاجلتـقا        22يلى الصعيد ااقليم . وايما أالا مـا نسـبتي   

يف املائـة مـن الـدان أاتيقيـا      19 يف املائـة اقـط مـن الـدان أوقيانوسـيا  و      19هلملل املسألة  امن 
   )األغلبية( قد ياجلتقا.
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 عايــا ”وأ ــجا  اــمن املســألة الــ  حتيــه اأقــمل قــدر مــن التــاام البلــدان  ــ  مســألة   - 415
املساواة ين طتين اختاذ مجي  اخل واا اللزمة للتيقلن مـن ا ل ـاذ  ت يبـاا  يسـجية معقولـة يف      

   ال     لـمللمل مسـألة ذاا  “فاالة جوانب احلياة االقتصايية واالجتمايية والسياسية والثقااية
(  41(  ويســـيا )41يف املائـــة مـــن البلـــدان  معتمقـــا يف أاتيقيـــا ) 2759أولويـــة ملـــا نســـبتي 

 (  ومعتمقا الدان أاقت وستيعة النمو.31وأوقيانوسيا )
لألوـــ ا، ذو  ااياقـــة اـــني  “إمملانيـــة الوصـــول والتنقـــمل”و قـــ  مســـألة زيـــاية  - 417

ــدي        ــن نصــ  ي ــد ي ــا يصــمل أو ياي ــد  م ــا ل ــاا اخلمــ، العلي ــدنيا    األولوي ــدان اللــتحية ال ال
يف املائـة  اللـتحية الـدنيا مـن البلـدان       61واملتوس ة ل ي  الد مل )البلدان املن فاة الـد مل:  

يف املائـة(.   55يف املائة  واللتحية العليـا مـن البلـدان املتوسـ ة الـد مل:       69املتوس ة الد مل: 
لتمعـاا احتوائيـة ويف  قيـن     واالنتت إىل األ يـة احملوريـة للتيسـج يلـى ذو  ااياقـة يف انـام      

التنمية املستدامة واملنصفة لليمي   اـمن  ـملا يلـمللمل لـاال ينباـ  أن ينـال مايـدا مـن اال تمـام          
. وسيسـقم النيـال يف  ـملا    4136ومـا اعـدل واعـد يـام      4132وأن ينمنق األولوية حا يام 

ــة المل    ــن امللــارفة االقتصــايية واالجتمايي ــة لألوــ ا، ذو   اجملــال إســقاما فــبجا يف  قي امل
ااياقـة  الـملين يعـي  قسـم فـبج منــقم يف الـدان ناميـة ويواجقـون  ـدياا يف لـال إمملانيــة           

 اليومية. الوصول والتنقمل يف حيامم
  

 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية
 9ااطار 

 األو ا، ذوو ااياقة
فاقية حقوإل األو ا، ذو  ااياقة  ال  ينعتتف هبا يلـى   نلمللمل ا الصملوع امللامة: 

   ــاريخ اــدم 4115أوــا أحــد الصــملوع الدوليــة األساســية املتعلقــة  قــوإل اانســان  ) 
(   ــوة يتيمــة اــو األمــام يف  عايــا حقــوإل األوــ ا، ذو        4112 النفــاذ يــام 

ــا  لــممل األاــ       ــة اأو ــة األوــ ا، ذو  ااياق ــة اي ــة. و نحــدي اال فاقي ــملين ااياق تاي ال
  حيـت  تفايـمل   “يعانون من يا اا طويلة األجمل ادنية أو يقلية أو ذ نية أو حسية”

حاالا ااياقة  لك م  معوقاا إاااية هـا حيـول يون ملـارفتقم اصـورة اعالـة مـ        
 عايــا ”ألاــتاي يف اجملتمــ  يلــى قــدم املســاواة. والاــت  مــن  ــملل اال فاقيــة  ــو    ااقيــة 

األوـ ا، ذو  ااياقـة اتعـا فـامل يلـى قـدم املسـاواة مـ          ومحاية وففالة ات  مجي  
ــقم     ــية  و عايـــا احتـــتام فتامتـ اآل ـــتين  ميـــ  حقـــوإل اانســـان واحلتيـــاا األساسـ

ــة حقــوإل األوــ ا، ذو     “املتأصــلة ــار  امللحــن اا فاقي ــوالت ال و وفــول اال تي . وي
نســان. ويلــى ااياقــة لألاــتاي يليــة  واصــمل ملعاجلــة حــاالا    نحتــتم ايقــا حقــوإل اا  
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الصعيد ااقليم   امن ا فاقية البلدان األمتيملية للقاام يلى مجي  أوـملال التمييـا اـد    
ــة )  ــدم النفــاذ  3999األوــ ا، ذو  ااياق ــاريخ ا (  رفــد أن األوــ ا،  4113   

ذو  ااياقــة ميلملــون احلــن يف أن يتمتعــوا اتعــا فــامل  قــوإل اانســان واحلتيــاا         
 .لقانون الدويلاألساسية احملمية ين طتين ا

: ايتمــد للــ، حمصــلا أيمــال اهلييــاا احلملوميــة الدوليــة الــأن حقــوإل اانســان 
حقوإل اانسان لموية من القتاراا املتعلقة ااألو ا، ذو  ااياقة  أحدمقا القـتار  

الــأن يمــمل األوــ ا، ذو  ااياقــة واــت،  ــوظيفقم. وقــد أســقبه الــنتم    44/1
ــوإل األوــ ا،     ــة يف ايــان حق ــائن والصــملوع ااقليميــة    ااقليمي ذو  ااياقــة يف الوم

 .(321)املتعلقة  قوإل اانسان
  

 األولوياا احلملومية: األو ا، ذوو ااياقة
 يف املائة من احلملوماا 56 التمملني االقتصاي  والعمالة

 يف املائة من احلملوماا 67 إمملانية الوصول والتنقمل
 يف املائة من احلملوماا 66 التعليم

 يف املائة من احلملوماا 17 الجتماي  واحلقوإلاايما  ا
ــوانني     ــتتا ييياا والقـ ــاا واالسـ ــ  الـــ ام  والسياسـ واـ

 وإنلام املرسساا ذاا الصلة ااألو ا، ذو  ااياقة
 يف املائة من احلملوماا 42

  
ينــدما ُطلــب إىل احلملومــاا  ديــد أ ــم املســائمل الــ  ينتوقــ  أن  تــى ااألولويــة يف    - 412

العامــة املتصــلة ااألوــ ا، ذو  ااياقــة  اــمن األولويــاا الــثلمب التئيســية يف        السياســاا 
  رفلــاا  وهبــام  فــبج  يلــى الــتمملني االقتصــاي   ويلــى إمملانيــة  6منــاطن مــن أصــمل  2

الــدا   22الــدان أاتيقيــة مــن أصــمل     31الوصــول والتنقــمل  والتعلــيم. وفــمللك اقــد أير      
اـمن مخـ،   “ (322)يب من أجمل احلصـول يلـى يمـمل   التدر”يف املائة  مسألة  43 نسبتي ما أو

ــي ملســألة      ــديم القــائم املا  ــى ال ــاا رئيســية يف املن قــة يــلوة يل ــتمملني االقتصــاي   ”أولوي ال
   ها يرفد يلى أ ية ام األاتاي ذو  ااياقة إىل القو  العاملة يف املن قة.“والعمالة

__________ 

 ايــد مــن املعلومــاا يــن الــنتم ااقليميــة حلقــوإل اانســان والقوايــد واملعــايج املتصــلة اااياقــة  انتــت           مل (321)

www.un.org/esa/socdev/enable/comp300.htm. 

تأل  ذلك من مجي  األولويـاا املتصـلة اتاويـد األوـ ا، ذو  ااياقـة االتـدريب النتـام  وغـج النتـام           ي (322)
 وإفساهبم املقاراا لديم انتقاهلم انيال إىل سوإل العممل.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp300.htm
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ذو  ااياقـة أولويـة    لألوـ ا،  “التعلـيم ”وومللمل  ملاار الفـت، يف احلصـول يلـى     - 419
يف املائــة(.  51ســيما البلــدان املن فاــة الــد مل ) مااتــة للحملومــاا يف مجيــ  أاــام العــا   وال

ويلــمللمل التمييــا الــمل  يواجقــي األوــ ا، ذوو ااياقــة يف الوصــول إىل نتــام التعلــيم العــام     
االيتمـاي يلـى   اال يـن االاتقـار إىل نتـام  علـيم ملئـم الحتياجـامم  يـائقني   جيـن أمـام          

 الملاا و ملاار الفت،.
وأ ــجا   نــاع يــدي مــن األولويــاا األ ــت  ل إيراجــي املثــتة. اعلــى ســبيمل املثــال    - 421

ــد مل )     ــدان املن فاــة ال ــت مــن نصــ  يــدي حملومــاا البل ــدان   61أير  أفث ــة( والبل يف املائ
ملائـــة( مســـألة يف ا 64املت فعـــة الـــد مل يف منتمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــاي  )

ــه مســألة    “(326)اايمــا  االجتمــاي  واحلقــوإل ” ــة رئيســية. وفان ــمل وإيــاية  ”فأولوي التأ ي
ــمل ــت مــن ملــت يــدي احلملومــاا        “(325)التأ ي ــد أفث ــا ين ــاا اخلمــ، العلي واحــدة مــن األولوي

حتيــه ااألولويــة لــد  مــا نســبتي  “ (327)االســتقللية”يف املائــة(  يف حــني أن  16اآلســيوية )
 احلملوماا األورواية.   يف املائة من 43

 
 اللعوب األصلية   -واو  

مليـون نسـمة. ومـن     171يقدلر يدي أاتاي اللعوب األصلية يف مجيـ  أاـام العـا  اــ      - 423
الناحية التارخيية  ل املا  عتاـه اللـعوب األصـلية  وال  ـاال  تعـت   للتـقمي  االجتمـاي         

وفــثجا مــا حنتمــه  لــك اللــعوب مــن والسياســ  الــمل  قــول  إمملانيــة وصــوهلا إىل التنميــة. 
اتصة احلفاظ يلى  تامقا الثقايف ومن الفت، ال  املنقا من االنـدما  االجتمـاي  والسياسـ     

 .(322)واالقتصاي  الملاممل يف النتام السياس  السائد
وايمــا خيــ  الملــثج مــن اللــعوب األصــلية  يلــممل التمييــا اهليمللــ  ينــ  التلــتيد     - 424

واملمتلملاا  و لتيه يـمل األسـت  والفقـدان القسـت  للاـة والثقااـة        القست  واقدان الوطن 
و سلي  مقاااما  واأليبام غج املتناسبة لآلمار املتت بة يلى  اج املناخ والتد ور البييـ . و تفـاقم   

__________ 

 أفـ  قـدر هملـن مـن اايمـا  االجتمـاي  والـتمملني        اتحقيـن  تأل  ذلك من مجيـ  األولويـاا ذاا الصـلة    ي (326)
و قين  ملاار الفت، جلمي  اياا األو ا، ذو  ااياقة  يون اييا من أ  نوم فـان  و ـد مل ايـي مجيـ      
األولوياا ذاا الصلة مبعاجلـة العنـ  واا ـال واايـملام والتمييـا اـد األوـ ا، ذو  ااياقـة  ااـل يـن           

 أوملال غج حمدية من محاية حقوإل اانسان.

اتعايا و وسـي  ن ـاإل  ـدماا واـتام  التأ يـمل وإيـاية التأ يـمل         ذاا الصلة أل  ذلك من مجي  األولوياايت (325)
 ذو  ااياقة. اخلاصة ااألو ا،

ااياقـة مـن العـي  ااسـتقللية  أ       يتأل  ذلـك مـن مجيـ  األولويـاا ذاا الصـلة اـتمملني األوـ ا، ذو         (327)
 وإىل التياية. احلد من حاجتقم إىل االيتماي يلى اآل تين

(322) State of the World’s Indigenous Peoples (United Nations publication, Sales No. 09.VI.13). 
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أواام الفقت االنسبة لبعض الفياا افعمل املسااة اجلاتاايـة والبعـد اجلاـتايف ألرااـ  اللـعوب      
 .(322)  ميثلمل يف حد ذا ي نتيية للتلتيد القست  التارخي األصلية  والمل

وقــد أفــد اتنــام  يمــمل املــرات الــدويل للســملان والتنميــة حقــوإل اانســان لللــعوب   - 421
. ويف وقه متأ ت من السنة ذاما  ُأطلن العقد الـدويل األول لللـعوب   3992األصلية يف يام 

يل الثـــاو لللـــعوب األصـــلية يف العـــا . إطـــلإل العقـــد الـــدو 4116األصـــلية   ـــلل يف يـــام 
ــا      وقــد ــة و عاي ــة إىل محاي ــة التامي وــقد العقــدان املااــيان منــوا ملحوظــا يف ااجــتاماا الدولي

وإيمــال حقــوإل اللــعوب األصــلية. اقــد ُأنلــئ منتــد  األمــم املتحــدة الــدائم املعــ  اقاــايا     
انسـان  عـيني مقـت ر      قترا جلنـة حقـوإل ا  4113. ويف يام 4111اللعوب األصلية يف يام 

 ــا، معــ   قــوإل اللــعوب األصــلية  جــدَّي للــ، حقــوإل اانســان واليتــي يف مــتلاا فــان  
. ويف السنة ذاما  ايتمدا اجلمعية العامـة إيـلن األمـم املتحـدة املتعلـن      4117ي ت ا يف يام 

عوب  قـوإل اللــعوب األصـلية وأنلــأ للـ، حقــوإل اانسـان يليــة اخلـ ام املعنيــة  قـوإل اللــ      
 (.  5/15األصلية )القتار 

ــوي املتاــااتة التاميــة إىل  لبيــة احتياجــاا          - 422 ــى الــتغم مــن التوســ  يف  ــملل اجلق ويل
ــن          ــاو اللــعوب األصــلية م ــت  ع ــاا فــبجة  حي ــاال  وجــد  فاو  ــل   اللــعوب األصــلية  ا

صـت  معدالا أيلى املثج النتلـار السـمل  واألمـتا  غـج السـارية  وسـوم الصـحة العقليـة  وق         
العمت املتوق  مقارنة االلعوب غج األصلية مـن مـواط  نفـ، البلـد. ويلـى سـبيمل املثـال  اـمن         

يف املائة من أاتاي اللعوب األصلية البالاني الملين  ايد أيمـار م يلـى    61 ايد نسبتي يلى  ما
تحـدة  الثلمني ياما يعانون من النمط الثاو من السملت  يلى الصعيد العامل . ويف الواليـاا امل 

مـتة يـن يامــة    511األمتيمليـة  يايـد   ـت ااصـااة االسـمل اـني سـملان أمتيملـا األصـليني اــ           
سملان الوالياا املتحـدة. ويف إفـوايور  يايـد   ـت إصـااة أانـام اللـعوب األصـلية اسـتطان          

متة ين املواطنني اآل تين. و بلا الفيوة يف العمت املتوق  اني أطفال اللـعوب   11احلنيتة اـ 
ــلي ــتتاليا    األصـ ــال أو أسـ ــلية يف نيبـ ــعوب األصـ ــج اللـ ــال غـ ــنة  و 41ة وأطفـ ــنة يف  31 سـ سـ

 .  (322)سنة يف نيوزيلندا 33 غوا يماال  و
الــأن اللــعوب األصــلية يف  4116وأظقــتا يراســة أجتا ــا البنــك الــدويل يف يــام  - 426

ـــ     ــ  يقــدر يــدي أاتاي ــا ا ــة  ال ــي   42أمتيملــا الل يني ــون نســمة  إىل أن ــى الــ ”ملي ــن يل تغم م
التايجاا اهلامة ال  طتأا يلى الفقت اصفة يامة  امن نسبة اللعوب األصـلية الـ   عـاو مـن     

يف املائـة     ـتاج فـثجا مـن أوائـمل  سـعينياا القـتن         21الفقت يف املن قـة  والـ   بلـا حـوايل     
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لـى    حيـت فانـه معـدالا الفقـت أي    “(329)املاا  إىل أوائمل العقـد األ ـج مـن القـتن املااـ      
متاا اني أاـتاي اللـعوب األصـلية قياسـا إىل اللـعوب       151 متاا  و 659 متاا  و 759 ـا

 .(361)غج األصلية يف ااراغوا   وانما  واململسيك  يلى التوايل
وينبا  للدول أن  امن حن اللـعوب األصـلية يف الصـحة  مبـا يف ذلـك صـحتقا        - 425

صـول يلـى أيلـى مسـتو  مـن التيايـة        وحقوققا اجلنسية واابااية  وفمللك حققا يف احل
سـيما ايمـا يتعلـن     واستيعاب طبقا التقليـد  وهارسـاما الصـحية  يلـى الوجـي اللئـن  وال      

ااقليميـة   - ااحلد من واياا األمومة وواياا األطفال  متاياة  خلصوصـياما واالجتماييـة  
 .  والثقااية  اال ين العواممل اهليمللية ال   عوإل هارسة  ملل احلقوإل

وييـــا اتنـــام  العمـــمل ايمـــا  اـــمني مـــن إجـــتاماا وأ ـــداف احلملومـــاا إىل  لبيـــة  - 427
ــى        ــك اللــعوب يل ــك اــمان حصــول  ل ــا يف ذل االحتياجــاا احملــدية لللــعوب األصــلية  مب
اخلدماا  و قيـن امللـارفة الملاملـة  ومحايـة و عايـا وإيمـال حققـا يف التنميـة  مبـا يف ذلـك           

 ة.  إيماجقا يف التعداياا الوطني
ومن اني املست لعني يف الدراسة االستقصائية العاملية     نبل ا سو  نسـبة صـاجة مـن     - 422

البلدان مبعاجلة وواغمل اللعوب األصلية  ـلل السـنواا اخلمـ، املااـية  و سـاوا يف ذلـك       
مجيــ  املنــاطن. و  يرفــد أفثــت مــن ملثــ  يــدي البلــدان املبل اــة وجــوي سياســاا أو مياانيــاا    

ااج  نفيمل حملوميـة  تمـ  إىل  لبيـة احتياجـاا اللـعوب األصـلية  و  يـاي يـدي البلـدان           د أو
الــ  أجااــه يلــى  ــملل املســألة يف األغلــب يلــى نصــ  مجيــ  الــدان فــمل من قــة. ويعملــ،     

وـعوب  ”اخنفا  معدل االستيااة  ملا يلى األرجق يدما ايتتاف العديد من البلدان اوجـوي  
 طنية.   عي  يا مل حدوي ا الو “أصلية
وفانه االستيااة األفثت إجيااية    االستيااة املتعلقة االتعليم. اقد ذفـت مـا نسـبتي     - 429
ــة      57 يف املائــة مــن احلملومــاا أن لــديقا سياســاا ومياانيــاا و ــدااج  نفيــمل  تمــ  إىل ففال

  ولملــن “مجيــ  مســتوياا وأوــملال التعلــيم العــام يون اييــا ”وصــول اللــعوب األصــلية إىل 
الاـة الفـتي   ”يف املائـة سياسـاا لتـواج اـت، للحصـول يلـى التعلـيم         69لد  سـو   يملن   

__________ 

(329) H. A. Patrinos and E. Skoufias,  Economic Opportunities for Indigenous Peoples in Latin America  

(Washington, D.C.,  World Bank, 2007). 

 ,J. L. Machinea and M. Hopenhaynل ينية ومن قة البحـت الملـارييب  اسـتنايا إىل    اللينة االقتصايية ألمتيملا ال (361)

"La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano: una visión estructural, una aproximación 

multifacético”  (United Nations publication, Sales No. S.05.II.G.158), cited in Social Panorama of Latin 

America (United Nations publication, Sales No. E.06.II.G.133), p. 150. 
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و  ينبلــا ســو  أقــمل اقليــمل مــن نصــ  يــدي احلملومــاا   .“األصــلية ويلــى اــو حيتــتم مقااتــي
 “ لن ات، يممل مناسبة  اصة االلعوب األصـلية يون اييـا  ”يف املائة( مبعاجلة مسألة  29)

يف  69ياجل ما يايد قلـيل يـن نصـ  يـدي البلـدان املبلاـة )       لل السنواا اخلم، املااية. و
مبـا يف ذلـك  ـدماا    ”مناس ـبة مقاايـا    “باايـة اارياية للصحة اجلنسـية و ”املائة( مسألة  واج 

 لللعوب األصلية.   “الوقاية من اجوف نق  املناية البلتية
البلـدان أوـارا إىل    يف املائة من 62وايما خي  مسائمل ورون احلملم  امن ما نسبتي  - 461

واـــ  إجـــتاماا ويليـــاا حمـــدية  ”وجـــوي سياســـاا ومياانيـــاا و ـــدااج  نفيـــمل  تمـــ  إىل   
محايـة وإصـلل   ”يف املائة أوا ياجلـه مسـألة    64اللعوب األصلية  وأاايا نسبة  “مللارفة

  وفـان لـد  النصـ     “النتم اايملولوجية ال بيعية ال   عتمـد يليقـا لتمعـاا اللـعوب األصـلية     
ــدااج  نفيــمل  عــاجل مســألة     61) املــني اللــعوب األصــلية مــن  ”يف املائــة( سياســاا ومياانيــاا و 

يف املائــة(  13. واملســألة الــ  ياجلتــقا أصــات نســبة مــن البلــدان )“حيــازة األرااــ  وإيارة أرااــيقا
ــاا     ” ــ  مســألة   ــى املوااقــة احلــتة واملســبقة واملســتنجة لللــعوب األصــلية يف اال فاق احلصــول يل

 ال  هلا  أمج يلى اللعوب األصلية. “لتيارية ]و[ ا فاقاا االستثمار املباوت األجنيبا
يف  ب األصلية املتصلة ااألرااـ   مبـا  وينبا  للدول احتتام وامان حقوإل اللعو - 463

ذلك اللعوب ال   عي  يف يالة طويية  واللعوب الـ  ال  ـاال يف املتحلـة األوليـة مـن      
إيلم ا تمام  ا، للتحـدياا الناوـية يـن الصـناياا االسـت تاجية      متاحمل اال صال  م  

ــاا التلــتيد القســت   و صــميم      ــة  ويــن التنقــمل ويملي وغج ــا مــن االســتثماراا العاملي
السياساا ال   تتم مبدأ املوااقة احلتة واملسبقة واملستنجة الأن املسـائمل الـ   ـرمت يلـى     

   ملتحدة املتعلن  قوإل اللعوب األصلية. ملل اللعوب  يمل اأحملام إيلن األمم ا
  

 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية
 31ااطار 

 اللعوب األصلية
: يف أيقـاب املـرات   حمصلا أيمال اهليياا احلملومية الدولية الأن حقوإل اانسـان 

يــة املتعلقــة  قــوإل اانســان الــدويل للســملان والتنميــة   نــاول يــدي مــن الصــملوع الدول
حقوإل اللعوب األصلية. وين  إيلن األمم املتحدة التارخي  الأن حقـوإل اللـعوب   

لللــعوب األصــلية احلــن يف التمتــ  الملامــمل  مجايــاا      ”( يلــى أن 4117األصــلية )
ــاإل األمــم      أو أاــتايا   ميــ  حقــوإل اانســان واحلتيــاا األساســية املعتــتف هبــا يف ميث

 .“ن العامل  حلقوإل اانسان والقانون الدويل حلقوإل اانساناملتحدة واايل
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 األولوياا احلملومية: اللعوب األصلية  

 يف املائة من احلملوماا 66 التعليم  

 يف املائة من احلملوماا 15 التمملني االقتصاي  والعمالة

 يف املائة من احلملوماا 11 التمملني السياس  وامللارفة السياسية

 يف املائة من احلملوماا 14 ثقااة واهلويةاللاة وال

 يف املائة من احلملوماا 11 األراا  واألقاليم

 يف املائة من احلملوماا 11 احلماية االجتمايية
  

مـن احلملومـاا الـ  ريا     375حملومة من أصمل  59يلى الصعيد العامل   أجااه  - 464
ــن       ــرال املتعلــ ــى الســ ــة يلــ ــائية العامليــ ــة االستقصــ ــى الدراســ ــن   يلــ ــا يتعلــ ــاا ايمــ ااألولويــ

حملومــة مــن  32حملومــة مــن األمــتيملتني  و  41األصــلية  وفــان اياوــا فالتــايل:  االلــعوب
 حملوماا من أوقيانوسيا. 5حملوماا من أورواا  و  7حملومة من أاتيقيا  و  36يسيا  و 
حملومـــة مـــن أصـــمل  32الـــمل  ايت  ـــي أولويـــة   “التعلـــيم”ويف األمـــتيملتني  واعـــد  - 461
ة ريا يلى الدراسة االستقصـائية  ُذفـتا األولويتـان التاليتـان أفثـت مـن غج ـا:        حملوم 41
ــية  ” ــارفة السياســ ــ  وامللــ ــتمملني السياســ ــة( و 34) “الــ ــاليم ” حملومــ ــ  واألقــ  “األرااــ
ــاا     31) ــملل األولوي ــد   ــاما اع ــاا(. وج ــة ”حملوم ــة االجتمايي ــاا(   9) “احلماي حملوم
ــة الصـــحية” و ــة الصـــحة اجلن  “التيايـ ــة()خبـــلف ريايـ ــية وااباايـ ــاا(   9) (363)سـ حملومـ
ــاا   ” و ــام املرسســـ ــتتا ييياا والقوانني/إنلـــ ــ ام  واالســـ ــاا والـــ ــ  السياســـ  (364)“واـــ
حملوماا(. واالتايل  امن ارر التتفيا التئيسـية لـد  املن قـة  تمثـمل يف القـدراا واألمـن         2)
مـن  ـلل    سـيما  يف ذلك التعليم والتياية الصحية  واألراا  وسـبمل احلصـول يليقـا  وال    مبا

 امللارفة السياسية.
االنســبة لللــعوب األصــلية  ــو أياــا أيلــى األولويــاا     “التعلــيم”ويف يســيا  فــان  - 462

ــة مـــن أصـــمل   33املدرجـــة ) ــا  32حملومـ  “الـــتمملني االقتصـــاي  والعمالـــة ”حملومـــة( يليقـ
 حملوماا(  ها يلج إىل أ ية أن  ملون األنل ة املدرة للد مل يف متنـاول أاـتاي اللـعوب    9)

اللاـاا والثقااـة   ”   و“الـتمملني السياسـ  وامللـارفة السياسـية    ”األصلية. وُأيرجـه مسـائمل   
__________ 

مـن مجيـ  األولويـاا ذاا الصـلة اتحسـني  قـدمي  ـدماا التيايـة الصـحية لللـعوب األصـلية             ذلـك  يتأل   (363)
يـة البلـتية. و ـد مل يف ذلـك     الصحة اجلنسـية وااباايـة وريايـة املصـااني افـجوف نقـ  املنا      رياية ااستثنام 

 دااج من قبيمل  واج التياية الصحية اجليدة السقمل الوصول إليقا واملعقولـة التمللفـة واملناسـبة مقاايـا مـن أجـمل       
 الواام ااحتياجاا اللعوب األصلية.

 يني.يتأل  ذلك من مجي  األولوياا ال   عاجل ما  و مملفور أيلل  حينما ال  دي األولوية ق ايا اع (364)
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فأولويــاا مــن  “التيايــة الصــحية )خبــلف ريايــة الصــحة اجلنســية وااباايــة( ” و “واهلويــة
 حملوماا(. 6جانب يدي أقمل من احلملوماا وحصله مجيعقا يلى نف، مستو  الديم )

الـتمملني االقتصـاي    ”، االجتا اا العامليـة وااقليميـة  فـان    ويف أاتيقيا  ويلى يمل - 466
حملومــاا مــن أصــمل   2 ــو األولويــة الــ  ذفــتا أفثــت مــن غج ــا )   “و ــواج اــت، العمــمل

حملومة مستييبة( وفانـه األولويـة الوحيـدة الـ  ذفتمـا أفثـت مـن نصـ  احلملومـاا.           36
حملومـاا( مـاو    5)لد   “يةاللااا والثقااة واهلو”حملوماا( و  7)لد   “التعليم”وفان 

 ومالت أ م األولوياا يف املن قة.
وينبا  للدول أن  ت مل  ااال فاإل م  اللـعوب األصـلية  التـدااج اللزمـة لملفالـة       - 465

اتــ  مجيــ  األوــ ا، مــن اللــعوب األصــلية ااحلمايــة مــن مجيــ  أوــملال التمييــا والعنــ   
ج اللزمــة لملفالــة احتــتام حقــوإل وحصــوهلم يلــى فااــة الاــماناا اــد ا  واختــاذ التــداا 

 محايتقا وإيماهلا.اانسان اخلاصة هبم و
وينبا  للدول احتتام و نفيمل أحملام إيلن األمم املتحدة الـأن حقـوإل اللـعوب     - 467

( الــأن اللــعوب األصــلية 359األصــلية  وفــمللك ا فاقيــة منتمــة العمــمل الدوليــة )رقــم  
   وقـ  و صـدإل يليقـا اعـد أن  قـوم اـمللك           وينباـ  للبلـدان الـ    3929والقبلية لعام 

وأن  قوم اتمليي  األطـت القانونيـة وصـياغة السياسـاا اللزمـة لتنفيـمل ا  مبلـارفة فاملـة         
 عوب األصلية ال   عي  يف املدن.من  ملل اللعوب  مبا يف ذلك الل

 
 ان باإل يدم التمييا يلى اجلمي  - زا  

ســملان والتنميــة مبــايئ حقــوإل اانســان املتعلقــة أفــد اتنــام  يمــمل املــرات الــدويل لل - 462
( والعقـد  3922ااملساواة ويدم التمييا املنصو، يليقا يف اايـلن العـامل  حلقـوإل اانسـان )    

ــية )    ــة والسياسـ ــاحلقوإل املدنيـ ــا، اـ ــدويل اخلـ ــاحلقوإل   3955الـ ــا، اـ ــدويل اخلـ ــد الـ ( والعقـ
ع يوليـــة أ ـــت  حلقـــوإل (  واملفصـــلة يف صـــملو3955االقتصـــايية واالجتماييـــة والثقاايـــة )

( 3956اانســان مــن قبيــمل اال فاقيــة الدوليــة للقاــام يلــى مجيــ  أوــملال التمييــا العنصــت  )   
وإيـــلن حقـــوإل األوـــ ا، املنـــتمني إىل أقليـــاا قوميـــة وإمنيـــة وإىل أقليـــاا يينيـــة ولاويـــة   

و و أمـت   (. إال أن العديد من الناف يف مجي  أاام العا  ال ياالون يعانون من التمييا 3994)
 .  4132ل  أفيدل يف االجتماياا ااقليمية املعنية ا نام  العممل ملا اعد يام 

ويــبني االســتعتا  العملــ  أن األوــ ا، ذو  امليــول اجلنســية واهلويــة اجلنســانية         - 469
امل تلفة يف اعض أاام العا  يعانون من  اطت التحتش والعن  اجلسـد . وقـد يـازا نتـائ      

ــة واملســاواة يف الملتامــة واحلقــوإل وفــمللك يــدم    االستعتااــاا ا ــة مبــدأ  احلتي ــة أ ي اقليمي
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التمييـا. ويــري  العنـ  البنيــو  يف صــورة املوقـ  الســليب مــن املثليـة إىل ممــي  ذو  امليــول     
اجلنسية واهلوية اجلنسـانية امل تلفـة واالنتقـا، مـن ييميتـقم  هـا يعـوإل قـدرمم يلـى املسـا ة           

  وحيتمقم من احلقـوإل املدنيـة الـ  يـاية مـا  ملـون متاحـة لألوـ ا،         الململ فاممل يف اجملتم 
ميملــن أن يتعــاي  االلتــاام اتاــال األاــتاي مــ  التســامق مــ  جــتائم الملتا يــة     وال (361)اآل ــتين

 أ  وململ ي ت من أوملال التمييا اد أ  و  . أو

__________ 

(361) W. B. Bostwick and others, “Dimensions of sexual orientation and the prevalence of mood and anxiety 

disorders in the United States”, American Journal of Public Health, vol. 100, No. 3 (2010), pp. 468-

475; S. D. Cochran and others, “Mental health and substance use disorders in Latino and Asian 

American lesbian, gay and bisexual adults”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 75, 

No. 5 (2007), pp. 785-794; S. D. Cochran, V. M. Mays and J. G. Sullivan, “Prevalence of mental 

disorders, psychological distress, and mental health services use among lesbian, gay and bisexual adults 

in the United States”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 71, No. 1 (2003), pp. 53-61; 

R. de Graaf, T. G. Sandfort and M. Have, “Suicidality and sexual orientation: differences between men 

and women in a general population-based sample from the Netherlands”, Archives of Sexual Behavior, 

vol. 35, No. 3 (2006), pp. 253-262; R. H. DuRant, D. P. Krowchuk and S. H. Sinal, “Victimization, use 

of violence, and drug use at school among male adolescents who engage in same-sex sexual behaviour”, 

Journal of Pediatrics, vol. 133, No. 1 (1998), pp. 113-118; A. H. Faulkner and K. Cranston, “Correlates 

of same-sex sexual behavior in a random sample of Massachusetts high school students”, American 

Journal of Public Health, vol. 88, No. 2 (1998), pp. 262-266; R. Garofalo and others, “The association 

between health risk behaviors and sexual orientation among a school-based sample of adolescents”, 

Pediatrics, vol. 101, No. 5 (1998), pp. 895-902; R. Garofalo and others, “Sexual orientation and risk of 

suicide attempts among a representative sample of youth”, Archives of Pediatrics and Adolescent 

Medicine, vol. 153, No. 5 (1999), pp. 487-493; D. M. Fergusson, L. J. Horwood and A. L. Beautrais, “Is 

sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people?”, Archives of 

General Psychiatry, vol. 56, No. 10 (1999), pp. 876-880; A. P Haas and others, “ Suicide and suicide 

risk in lesbian, gay, bisexual, and transgender populations: review and recommendations”, Journal of 

Homosexuality, vol. 58, No. 1 (2011), pp. 10-51; M. King and others, “A systematic review of mental 

disorder, suicide, and deliberate self-harm in lesbian, gay, and bisexual people”, BMC Psychiatry, vol. 8 

(August 2008); R. M. Mathy, “Suicidality and sexual orientation in five continents: Asia, Australia, 

Europe, North America, and South America”, International Journal of Sexuality and Gender Studies , 

vol. 7, Nos. 2-3 (2002), pp. 215-225; G. Remafedi, “Suicidality in a venue-based sample of young men 

who have sex with men”, Journal of Adolescent Health, vol. 31, No. 4 (2002), pp. 305-310; S. T. 

Russell and K. Joyner, “Adolescent sexual orientation and suicide risk: evidence from a national  study”, 

American Journal of Public Health, vol. 91, No. 8 (2001), pp. 1276-1281; J. P. Paul and others, 

“Suicide attempts among gay and bisexual men: lifetime prevalence and antecedents”, American 

Journal of Public Health, vol. 92, No. 8 (2002), pp. 1338-1345. 
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نسـان  وقد ذفتا املفواة السامية حلقوإل اانسـان يف  قتيت ـا إىل للـ، حقـوإل اا     - 451
(A/HRC/19/41  أن نتــم حقــوإل اانســان يف فــمل مــن البلــدان األمتيمليــة واألاتيقيــة أاــايا  )

 دومب زياياا ستيعة يف العن  املوجي اد األقلياا اجلنسية  وأن للـ، أورواـا  لـ  إىل    
اد املثليـاا واملثلـيني ومايوجـ  امليـمل اجلنسـ       أني يتم ار ملاب أيمال ين  ادواا  الملتا ية 

وماايت  اهلوية اجلنسـانية  وذلـك يف مجيـ  الـدول األياـام يف اجمللـ،. ويلـج التقتيـت إىل أن         
 [مـــن املثليـــاا واملثلـــيني ومايوجـــ  امليـــمل اجلنســـ  وماـــايت  اهلويـــة اجلنســـانية  ]اللـــباب ”

ينتــقملون القوايــد االجتماييــة   أوــمواألوــ ا، مــن مجيــ  األيمــار الــملين ينتــت إلــيقم يلــى   
الـدا   75. ويتفاقم التمييـا افعـمل اسـتمتار أفثـت مـن      “معتاون خل ت العن  العائل  واجملتمع 

يلــى مســتو  العــا  يف جتــتمي العلقــاا ايمــا اــني األوــ ا، مــن نفــ، اجلــن، القائمــة يلــى  
قـوإل املدنيـة     و رفد  ومب جديـدة يلـى وجـوي يلقـة اـني القـوانني املقيـدة للح       (362)التتاا 

 .(366)لألو ا، ذو  امليول اجلنسية واهلوياا اجلنسانية امل تلفة  وصحتقم العقليـة وراـا قم  
ــا       ــ  والتميي ــن إزام أيمــال العن ــالا القل ــدويل يــن ا ــدول واجملتمــ  ال وينباــ  أن  عــتب ال
وجـتائم الملتا يــة املت ملبــة اـد األاــتاي يلــى أســاف ميلـقم اجلنســ  و ويتــقم اجلنســانية.    

 أن يداا  القاية الوطنيون ين حقوإل مجي  األو ا،  يون اييا من أ  نوم.وينبا  
وال ياال الملـثج مـن األاـتاي واجلمايـاا يتعتاـون املثـتة للسـلوع التمييـا   مبـا يف           - 453

ذلـك الوصـم أو املعاملـة اجلـائتة أو ااقصـام االجتمـاي   وذلـك اسـبب أاعـاي  تصـمل هبويتـقم            
ييــا افعــمل القــوانني الــ  جتــتم ســلوفقم  أو القــوانني الــ   لتــام   ظــتواقم. وقــد يتفــاقم التم أو

الصـــمه إزام حاجتـــقم إىل احلمايـــة االجتماييـــة. وقـــد يملـــون اســـتمتار القـــوانني التمييايـــة  
الت بيــن اجملحــ  والتمييــا  للقــانون  انعملاســا لوصــم اارســي ق ايــاا مــرمتة مــن اجملتمــ   أو

ــاالة يامــة مــن قبــمل اجلمقــو   ــة المب ر و/أو اــع  النفــوذ السياســ  ملــن يعــانون مــن   و/أو حال
 .(365)التمييا
و ســلط الدراســة االستقصــائية العامليــة واالستعتااــاا واحملص ــلا ااقليميــة الاــوم    - 454

يلــى الثاــتاا املســتمتة يف الواــام مببــدأ حقــوإل اانســان املتمثــمل يف يــدم التمييــا الــمل  جــت   
__________ 

(362) L. P. Itaborahy and J. Zhu, State-sponsored Homophobia: A World Survey of Laws: Criminalisation, Protection and 

Recognition of Same-Sex Love, 8th ed. (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, May 2013)  
 .http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdfيليقا يف ميملن االطلم 

(366) M. L. Hatzenbuehler and others, “The impact of institutional discrimination on psychiatric disorders in 

lesbian, gay, and bisexual populations: a prospective study”, American Journal of Public Health, vol. 100, 

No. 3 (2010), pp. 452-459. 

 4132ا اعــد يــام  قتيــت املــرات الــدويل حلقــوإل اانســان املعقــوي يف إطــار املــرات الــدويل للســملان والتنميــة ملــ  (365)
 .)يصدر قتيبا( 4131اوز/يوليي  31إىل  7يف الفتتة من هبولندا 

http://undocs.org/ar/A/HRC/19/41
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdf


A/69/62 
 

 

14-00069 121/394 

 

لتنميــة  وذلـك يف مجيـ  احلـاالا الـ  يتـمل األاــتاي      التأفيـد يليـي يف املـرات الـدويل للسـملان وا     
اجلماياا يتاة للاتر  يلى او ينلحن يمارا مباوتة اصحتقم  مبا يف ذلك   ـت اـجوف    أو

نق  املناية البلتية واايدز  ويتاة للعن   مبا يف ذلك العن  اجلنس . و تامن حمصـلا  
ثاتاا   وج ب يلى الـدول محايـة حقـوإل    االستعتاااا ااقليمية التااماا وا ملعاجلة  ملل ال

اانســان جلميــ  األاــتاي  مبــا يف ذلــك احلــن يف العمالــة املــدرة للــد مل  ويف ااقامــة  وإمملانيــة   
 احلصول يلى اخلدماا  واملساواة أمام القانون.

وينبا  للدول أن  امن املساواة أمام القـانون ويـدم التمييـا  مـن  ـلل ايتمـاي        - 451
حلمايـة مجيـ  األاـتاي  يون اييـا مـن أ  نـوم  و ـم ميارسـون حقـوققم           قوانني وسياسـاا 

االجتمايية والثقااية واالقتصايية واملدنية والسياسـية. وينباـ  للـدول أياـا أن  قـوم اسـن       
قـوانني ملنـ  أ  نــوم مـن جـتائم الملتا يــة أو العنـ  واملعاقبـة يليــي  يف حالـة يـدم وجــوي         

واختاذ   واا اعالة حلماية مجي  األو ا، من التمييـا   قوانني من  ملل القبيمل  وامنفاذ ا 
 والوصم والعن   يون  فتقة من أ  نوم.

ويتاــمن القــانون الــدويل حلقــوإل اانســان التاامــاا يامليــة اواــ  حــد للتمييــا اــد   - 452
ــة. )انتــت ااطــار    ــة واامني ــة    33األقليــاا العتقي ــاا العتقي ــا(. إال أن األقلي الــأن يــدم التميي

ية  أو يف اعض احلاالا لموياا حمدية  لململ أغلبياا  ال  اال  واجـي يف مجيـ  أاـام    واامن
العا  ايياا ومميلا يرمتان سلبا يلى صحة أاتاي ا وحتيامم وإمملانية حصـوهلم يلـى التعلـيم    

 .(367)وات، العممل واألراا  واملواري ال بيعية
  معاجلة  ٍد معقد يتمثمل يف  ديـد  ويت لب وا   تي ة ياملية للتنوم العتق  واام - 456

قائمـة اـملاما  و ـ  ايـاا ال  ملـون طي عـة يلـى         “إمنية أو يتقية”و صني  ما يلململ لموية 
الــدوام لتعــاري  متســقة. وميملــن  عتيــ  االنتمــام اامــ  واالنتمــام العتقــ  مــن  ــلل  ديــد   

الدولـة  أو قـد يعملسـان     األو ا، هلويتقم اأنفسقم أو ين طتين ايـاا التعـداي الـ   ـدي ا    
أو يينيـة  وفـثج منـقا لـي، اـي       phenotypicalانتماماا مقااية أو سياسـية أو لاويـة أو ظا تيـة    

 نـــاظت ينـــملفت  إن وجـــد  مـــ  التمـــايااا الوراميـــة  إذ يملـــون وجوي ـــا يف معتـــم األحيـــان   
 اجتمايية. ففياا
يلـــى ســـبيمل املثـــال  وقـــد ومقـــه  قـــديتاا التنـــوم اامـــ  يلـــى الصـــعيد العـــامل     - 455
الدا. و ستأمت من قة أاتيقيا جنوب الصحتام المل    الـ   اـم    351لموية إمنية يف  244

__________ 

(367) B. Walker, ed., State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2012: Events of 2011 —Focus on 

Land Rights and Natural Resources (London, Minority Rights Group International, 2012). 
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حوايل را  يدي الدان العا   انسبة الاتة من اجملموياا اامنية احملـدية مقاايـا يف العـا  قـدر ا     
 .(362)لموية إمنية 163يف املائة  إذ  وجد هبا  21
ال البحثيــة والتتبعيــة لألقليــاا أو األغلبيــاا املســلواة النفــوذ حمــدوية   ومــ  أن األيمــ - 457

ــت  اــو            ــوااتة  لــج إىل  ع ــمن األيلــة املت ــا  ا ــتف هبــا ياملي و ســتند إىل  صــنيفاا غــج معت
لمويــة معتاــة أفثــت مــن  26لمويــة مــن لمويــاا األقليــاا لتمييــا سياســ   منــقا  321

ــا اســبب سياســاا ق    ــاة    غج ــا خل ــت  ــملا التميي ــة  ســتبعد أاتاي ــا مــن امللــارفة يف احلي معي
 .(369)السياسية
ويف فــثج مــن األحيــان  ميملــن أن يــري  التمييــا املــورومب واملســتمت إىل يوراا مــن   - 452

الفقــت واحلتمــان املتعــاقبني اــني األجيــال. يلــى ســبيمل املثــال  االســملان املنحــدرون مــن أصــمل    
ــا الل     ــارييب وأمتيمل ــة البحــت المل ــ  يف من ق ــن الفقــت      أاتيق ــتمتة م ــا مس ــون ظتوا  ينيــة يواجق

وااقصام االجتماي   إىل جانب االستالل املستمت من  لل ملاري  التنمية الملـبجة احليـم   
الـ   عـت  لل  ــت وصـوهلم إىل األرااـ  واملــواري ال بيعيـة. ويف طائفـة واســعة مـن البلــدان         

ا االيــتلل والوايــاا اــني  واــق ايانــاا الصــحة العامــة اســتمتار أوجــي التفــاوا يف معــدال 
ــا        ــد مــن أوجــي التميي ــت اجلمــاي  للعدي ــة  هــا يعملــ، األم ــة واامني ــاا العتقي لمويــاا األقلي
املتدا لة يف لاالا مثمل ات، احلصول يلى التياية الصحية والتعلـيم والعمـمل اـأجت والتامليـة     

ية اـت، التقـدم طـوال    والسملن  والفوارإل االجتمايية واالقتصايية والتباين يف الثتوة  وحمدوي
 .  (351)اتتة احلياة

وينبا  للدول اـمان امللـارفة الملاملـة واملتسـاوية لألقليـاا العتقيـة واامنيـة يف         - 459
احليــاة االجتماييــة واالقتصــايية والسياســية  واــمان امللــارفة يف   ــط ااســملان  تيــة   

التعـويض يـن أ  ـام     وأمان  وقياية حوار مفتول حول املصاحلة العامـة املتفـن يليقـا و/أو   
املاا   والعممل انلاق يلى  عايا يلقاا االحتتام املتبايل الـ   لـململ العمـوي الفقـت      

__________ 

 J. D. Fearon,  “Ethnic and cultural diversity by country”, Journal of Economic Growth, vol. 8, No. 2انتت  (362)

(2003), pp. 195-222. 

 .املتج  نفسي (369)

(351) B. Walker, ed., State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2012: Events of 2011;D.R. Williams 

and C. Collins, “U.S. socioeconomic and racial differences in health: patterns and explanations”, Annual 

Review of Sociology, vol. 21 (1995), pp. 349-386; WHO, WHO’s Contribution to the World Conference 

against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance: Health and Freedom from 

Discrimination, Health and Human Rights Publication Series, No. 2. ــن ــي يف  . ميملــ ــلم يليــ االطــ
www.who.int/hhr/activities/q_and_a/en/Health_and_Freedom_from_Discrimination_English_699KB.pdf. 
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للحياة املدنية املتنوية  يلى او يري  إىل أن يتوصمل التجال والنسـام املنتمـون إىل  تلـ     
 .  اخللفياا  اعاقم م  اعض  إىل  قين إنسانيتقم

  
 نسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اا

 33ااطار 
 يدم التمييا

ــة  ــدويل اخلــا،      الصــملوع امللام ــد ال ــار  للعق ــدول ال و وفــول اال تي : ايتمــدا ال
( الـمل   4131   ـاريخ اـدم النفـاذ    4112ااحلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقاايـة ) 

انسان يعلن أن مجي  النـاف يولـدون    لحظ أن اايلن العامل  حلقوإل ا”جام ايي أوا 
أحــتارا  ومتســاوين يف الملتامــة واحلقــوإل وأن لملــمل إنســان حــن التمتــ  املااــة احلقــوإل  
واحلتياا الوارية يف اايـلن  يون أ  اييـا مـن أ  نـوم  فـالتمييا اسـبب العنصـت         

ــدين  أو  ــة  أو الـ ــن،  أو اللاـ ــون  أو اجلـ ــ      أو اللـ ــج السياسـ ــ  أو غـ ــتأ  السياسـ الـ
ــتوة  أو املولــد  أو األصــمل الــوط  أو االجتمــاي  أو . وأنلــأ “أ  واــ  ي ــت   أو الث

ال و وفـــول اال تيـــار  يليـــة لللـــملاو  والتحقيـــن لألوـــ ا، الـــملين يعتقـــدون أن 
ــوإل        ــايئ حق ــقو  مبب ــقمله  للن ــد انت ــة ق ــة والثقااي ــوققم االقتصــايية واالجتمايي حق

 اتاي لتسييمل انتقافاا احلقوإل.اانسان املتعلقة اعدم التمييا ولتواج يلية لأل
: يلقى يـدم التمييـا   حمصلا أيمال اهليياا احلملومية الدولية الأن حقوإل اانسان

 تفياا  اصا من مفواية األمم املتحـدة حقـوإل اانسـان. وقـد جـت   نـاول احلقـوإل        
املتصلة اعدم التمييا االتفصيمل يف العديد مـن الصـملوع  ويقـوم للـ، حقـوإل اانسـان       

مــن  ــلل املقــترين اخلاصــني واخلــ ام املســتقلني واألاتقــة العاملــة والليــان     اتصــد ا
واملنتدياا ال   سعى إىل مملااحة التمييا وامان   بين حقوإل اانسان يلى حـاالا  

ــة الــأن  37/39. و لــممل القــتاراا ذاا الصــلة قــتار اجمللــ،   (353)و/أو مســائمل معين
(  و ـو قـتار األمـم املتحـدة     4133انية )حقوإل اانسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنس

ــالا إزام العنــ       ــي اجمللــ، يــن القلــن الب األول الــأن امليــول اجلنســية  الــمل  أيــتب اي
والتمييا يلى أساف امليـول اجلنسـية واهلويـة اجلنسـانية. واختـملا جلنـة حقـوإل اانسـان         

 لـتية/ الأن محاية حقوإل اانسان يف سياإل اجوف نق  املناية الب 4116/26القتار 
 اايدز.

__________ 

ــت    مل (353) ايــــد مــــن املعلومــــاا يــــن أنلــــ ة األمــــم املتحــــدة املتعلقــــة  قــــوإل اانســــان ويــــدم التمييــــا  انتــ
www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx. 
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: فـان إيـلن واتنـام  يمـمل     احملصلا األ ت  أليمـال اهلييـاا احلملوميـة الدوليـة    
( الصــايرين يــن املــرات العــامل  ململااحــة العنصــتية والتمييــا العنصــت   4113ييتاــان )

اململااحــة العامليــة ”يتصــمل اــمللك مــن  عصـب  قــد أقــت وأفــد أن   وفـتل األجانــب ومــا 
  وفــتل األجانــب ومــا يتصــمل اــمللك مــن  عصــب  ومجيــ  للعنصــتية والتمييــا العنصــت

 “أوملال ذلك ومتا تل املقيتة واملت ورة  مسألة ذاا أولوية االنسبة للميتم  الـدويل 
أن من حـن فـمل إنسـان التمتـ  انتـام اجتمـاي  ويويل ميملـن أن  تحقـن ايـي اامـا           ”و 

 .“حقوإل اانسان لليمي  يون أ  اييا
  

هليــتة أفثــت واــوحا وأفثــت  نويــا مــن أ  وقــه ماــى     وقــد أصــبحه  ــداقاا ا  - 471
واا ه هلا يمار اجتمايية واقتصايية يميقة يف البلدان املقاجات إليقا والبلدان املقـاجت منـقا يلـى    

زال   ـت  عتاـقم للتمييـا     حد سوام. ولملن املقاجتين يوصـمون يف فـثج مـن األحيـان ومـا     
اا حقوإل املقاجتين فـان حمـدويا ومتفاو ـا.    االجتماي  مت فعا. فما أن التصدين يلى ا فاقي

ولملن ال و وفوالا الدولية ململااحـة االجتـار االبلـت ومتيـب األوـ ا،  الـ   تفـا أساسـا         
يلــى جتــتمي االجتــار وقمــ  اجلتميــة املنتمــة و يســج اهليــتة املنتمــة  حصــله يلــى ييــم واســ  

   سـعى إىل  عايـا املعـايج الـدنيا     ويف املقاامل  امن ا فاقيـاا منتمـة العمـمل الدوليـة الـ      .الن اإل
للعمال املقاجتين حصله يلى  أييد أاين انتلارا. أما اال فاقية الدوليـة حلمايـة حقـوإل مجيـ      

ــاريخ اــدم النفــاذ  3991العمــال املقــاجتين وأاــتاي أســت م )  ( اقــد صــدقه يليقــا  4111   
اـني البلـدان الـ      يولة اقط حا اآلن  فما أن يدي املوقعني يليقا من فض اوجي  ـا،  27

وينباـ  للـدول أن  ملفـمل املـن املقـاجتين مـن        .(354)هبا معدالا أيلى للقيتة إليقا أو منـقا 
األساســية املتمثلــة يف احلتيــة  واألمــن الل صــ   وحتيــة املعتقــد    التمتــ   قــوإل اانســان

ــك         ــا يف ذل ــمل احلقــوإل يف مملــان العمــمل  مب ــن العمــمل القســت  واالجتــار  وفام ــة م واحلماي
اواة يف األجت ين العممل املتساو   وظتوف العممل اللئقة  وفمللك إمملانية الوصـول  املس

ســيما املســاواة يف احلصــول يلــى التعلــيم    إىل اخلــدماا األساســية يلــى قــدم املســاواة  ال 
ــية    ــحة اجلنســـ ــدماا الصـــ ــك  ـــ ــا يف ذلـــ ــحة  مبـــ ــا    والصـــ ــم إيمـــ ــة  وييـــ وااباايـــ

 املقاجتين. األطفال
لسـلبية للـقيتة  عـد يمومـا اـييلة  اـمن املواقـ  العامـة السـلبية جتـال           وم  أن اآلمار ا - 473

املقاجتين رمبا  عمل،  رغم ذلك  اخلوف من املاامحـة يف العمـمل أو ختفـيض األجـور  وزيـاية      
__________ 

(354) International Organization for Migration (IOM),  World Migration Report 2011: Communicating 

Effectively about Migration (Geneva, 2011);  Human Development Report 2009: Overcoming Barriers - 

Human Mobility and Development (United Nations publication, Sales No. E.09.III.B.1). 
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وفمــا لــوحظ مــن  ليــمل  .(351) ــاطت اجلتميــة  والعــبم اااــايف يلــى اخلــدماا العامــة احملليــة 
جتـال املقـاجتين والعمـال األجانـب  تبـاين  باينـا فـبجا اـني          املسق العـامل  للقـيم  اـمن املواقـ     

( هــا يلــج إىل لمويــة متنويــة مــن العوامــمل الســياقية 37املنــاطن ويا ــمل فــمل منــقا )اللــململ 
 لــممل  ــداقاا اهليــتة اقــط  ولملــن أياــا املناقلــاا السياســية واخل ــاب          اهلامــة الــ  ال 

افــ  أمتيملــا الل ينيـة ومن قــة البحــت الملــارييب   اايلمـ  ولمــمل البييــة االقتصـايية والثقاايــة.   
ونج ـد أن نسبة السملان الملين لـديقم مواقـ  متعصـبة جتـال املقـاجتين والعمـال األجانـب  قـمل         

يف املائة  و   أيىن منقا يف أ  من قة أ ت . ويلحظ وجوي نسب من فاـة أياـا    31ين 
يف املائــة يف الســويد  4تاول اــني يف معتـم الــدان أورواــا الاتايــة  ولملــن ن اققـا واســ   إذ يتــ  

يف املائة يف اتنسـا. ويف أورواـا اللـتقية ونج ــد أن نسـبة السـملان الـملين لـديقم مواقـ            17 و
يف املائة يف اال ـاي التوسـ   يف حـني أوـا يف      14يف املائة يف اولندا و  32متعصبة  تتاول اني 
 .(352)ة يف األرينيف املائ 55يف املائة يف الصني و  41يسيا  تتاول اني 

ــتة       - 474 ــى مــد  ات ــتاجاا يف املواقــ  جتــال املقــاجتين والعمــال األجانــب يل وفانــه ال
الســنواا اخلمــ، إىل العلــت املااــية ليســه يلــى و ــجة واحــدة يف مجيــ  املنــاطن. امــن اــني    

الدا  تـوات ايانـاا االجتا ـاا ايقـا  لوحتـه مواقـ  أفثـت  سـاحما مـ  مـتور الوقـه يف             42
ــة الــم  تقــت هبــا أ      9ومواقــ  أقــمل  ســاحما يف   الــدان  2 الــدان  أمــا البلــدان الســبعة املتبقي

و نـاع حاجـة إىل اـملل املايـد مـن      . (352) اجاا ذاا ياللة إحصائية يف غاون العقد املاا 
ــة  مبــا يف ذلــك مــن  ــلل  ــدريب املــوظفني اململلفــني امنفــاذ القــوانني ذاا      اجلقــوي الفعال

ا واحلد من سوم اقـم اهليـتة يف اخل ـاب العـام والسياسـ  ومعاجلـة       الصلة  ململااحة التميي
 .املقاجتين التو تاا االجتمايية ومن  العن  اد

و لململ وصمة العار املت ب ة افجوف نق  املنايـة البلـتية يائقـا حيـول يون الوقايـة       - 471
فـجوف  . وأظقت مروت وصم األوـ ا، املصـااني ا  (356)والفح  واااصال والعل  والتياية

__________ 

(351) Human Development Report 2009: Overcoming Barriers -  Human Mobility and Development. 

( وقـد جـت   عيلـقا و ليلـقا يف     /www.worldvaluessurvey.orgالبياناا مسـتمدة مـن املسـول العامليـة للقـيم )      (352)
 .4131يب/أغس ،  41

(356) Q. A. Karim and others,  “The influence of AIDS stigma and discrimination and social cohesion on HIV 

testing and willingness to disclose HIV in rural KwaZulu-Natal, South Africa”, Global Public Health,  

vol. 3, No. 4 (2008), pp. 351–365;   H. Brou and others,  “When do HIV-infected women disclose their 

HIV status to their male partner and why? A study in a PMTCT programme, Abidjan”, PLoS Medicine, 

vol. 4, No. 12 (2007);  L. D.  Bwirire and others,  “Reasons for loss to follow-up among mothers 

registered in a prevention-of-mother-to-child transmission program in rural Malawi”, Transactions of 

the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,  vol. 102, No. 12 (2008), pp. 1195-1200. 
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نق  املناية البلتية أن األو ا، املصااني االفجوف يف يدي من البلدان أاـايوا  تمـاوم مـن    
. و تاـق  (355)احلصول يلى اخلـدماا الصـحية واـت، العمـمل اسـبب إصـااتقم هبـملا الفـجوف        

ــة واملرسســية        ــة واالجتمايي وصــمة العــار يف أوــملال فــثجة  مبــا يف ذلــك وصــمة العــار املايي
 يالة الل   يـن أسـت ي ويـن اجملتمـ   والتعـت  للعنـ   واخنفـا  امللـارفة         يسا م يف ها

. وااـ قاي  (357)يف احلياة االقتصـايية واالجتماييـة  و ـدو مسـتوياا الصـحة البدنيـة والعقليـة       
األو ا، املصااني افجوف نق  املناية البلـتية  مبـا يف ذلـك مـن  ـلل القـوانني الـ  جتـتم         

  خيلـن منا ـا   (352)  املناية البلتية و/أو والتعت  لـي و/أو نقلـي  يدم اااصال ين اجوف نق
من اخلوف يقو  حقوإل اانسان واجلقـوي املبملولـة لتلـيي  النـاف يلـى التمـاف الوقايـة مـن         

وينباـ  للـدول    .(359)الفجوف واح  ااصااة اـي ويلجـي واملسـاندة االجتماييـة املتصـلة اـي      
  األوــ ا، املصــااني افــجوف نقــ  املنايــة احتــتام ومحايــة و عايــا حقــوإل اانســان جلميــ

البلتية  وسن قوانني للحماية  يست احلصول يلى اخلدماا الصحية واالجتماييـة لاـمان   
املُّن مجيـ  األوـ ا، املصـااني اـالفجوف واملعتاـني خل ـتل مـن أن يعيلـوا يف مـأمن مـن           

 .  الوصم والتمييا
الــدا   22لعامليــة للقــيم والــ   ا ــ   وواقــا ألحــدمب البيانــاا املتاحــة مــن املســول ا  - 472

فانه نسبة السملان الملين ي وا ين مواق  متعصبة اد األو ا، املصااني افـجوف نقـ    
املنايــة البلــتية واايــدز أيلــى مــن نســبة الــملين يــ وا يــن مواقــ  متعصــبة اــد املقــاجتين      

(. 35العمـــال األجانـــب  أو اـــد األوـــ ا، املنـــتمني إىل يـــتإل  تلـــ  )انتـــت اللـــململ  أو
وا احه مواق  أفثت  ساحما يف البلدان املت فعـة الـد مل ويف أمتيملـا الل ينيـة ومن قـة البحـت       
ــت مــن راــ  البلــدان  ويقــ  معتمقــا       ــا ويســيا. ويف أفث ــارة مــن أاتيقي الملــارييب ويف الــدان  ت

يف املائــة مــن اجمليــبني يــن مواقــ  متعصــبة.   61يســيا وأورواــا اللــتقية  أيــتب أفثــت مــن   يف
__________ 

 وصـم األوـ ا، املصـااني افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية       ل  ليمل الدراساا االستقصائية ااسـت دام مروـت    (355)
(www.stigmaindex.org املــبني يف )UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS 

Epidemic 2013 (Geneva, 2013). 

(357) J. Ogden J and L. Nyblade,  Common at Its Core: HIV-Related Stigma across Contexts (Washington, 

D.C., International Center for Research on Women, 2005); UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report 

on the Global AIDS Epidemic 2013. 

(352) UNAIDS, “Criminalisation of HIV non-disclosure, exposure and transmission: background and current 

landscape”        ورقة معلوماا أساسية منقحة معدة الجتمام اخلـ ام املعـ  اعلـم وقـانون جتـتمي يـدم اااصـال  
ــ  ا   ــجوف نقـ ــااة افـ ــن ااصـ ــن       يـ ــتة مـ ــ  يف الفتـ ــوي يف جنيـ ــي  املعقـ ــي ونقلـ ــت  لـ ــتية والتعـ ــة البلـ ملنايـ

 .4113أيلول/سبتم   4يب/أغس ، إىل  13

(359) UNAIDS and UNDP, “Criminalization of HIV transmission”, UNAIDS Policy Brief (Geneva, August 2008). 

http://www.stigmaindex.org/
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يله الــدان يــدة مــن  ــملل البلــدان نســبة ياليــة يف التعصــب جتــال الفيــاا الســملانية    ســ فمــا
ــن         ــدية مـ ــوام متعـ ــد أنـ ــمل اـ ــمل إىل التملتـ ــبة ايـ ــ  املتعصـ ــأن املواقـ ــوح  اـ ــا يـ ــت   هـ األ ـ

 .(352)“اال تلااا”
 

 35اللململ   
 4119-4112التعصب العام جتال اياا سملانية  تارة  حسب املن قة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.  4131يب/أغس ،  41املسول العاملية للقيم )اياناا جت   عيلقا و ليلقا يف  :عامتص  
يقاف التعصب يف املسول العاملية للقيم اوصفي نسبة اجمليبني الملين ذفتوا لمويـاا سـملانية معينـة      :مالحلة 

ااـلك   يف  ملل القائمة لموياا  تلفـة مـن النـاف.  ـمل ميملنـك مـن      ”يندما سيلوا السرال التايل: 
ــك     ــا ل ــوا ججان ــقم ال  تغــب يف أن يملون ــا من ــملفت أي ــا “أن   ــه القائمــة م ــ : أصــحاب   . ويل يل

السواان  واألو ا، املنتمني إىل يـتإل  تلـ   والسـمل جين  واألوـ ا، غـج املسـتقتين ياطفيـا         
 واملقاجتين/العمال األجانـب  واألوـ ا، املصـااني مبـت  اايـدز  ومـدم  امل ـدراا  واملثلـيني.        
واست دمه  ملل القائمة نفسقا االنسبة ملعتم البلدان ال  يلقا املسق العـامل  للقـيم  ولملـن الـدانا     

 الداوم.  تارة أاااه إىل القائمة لموياا سملانية  اصة اسياقاا
  

 يسيا    أاتيقيا   أورواا اللتقية      أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب      أورواا الاتاية ويول أ ت  متقدمة النمو
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حمورا للعديد مـن مبـايراا    (371)ويلى مد  العقدين املاايني فان امللتالون ااجلن، - 476
ية اانتلار اجوف نق  املنايـة البلـتية واايـدز  ولملـن نـايرا مـا فـان يـتم         الصحة العامة املعن

ــت         ــن الفقـ ــوام مـ ــة سـ ــة االجتماييـ ــوققم يف احلمايـ ــحة  وال حقـ ــوققم يف الصـ ــتاف  قـ االيتـ
ــ  أو ــت أن (373)العن ــاجلن،     335. وحي ــب االوــتاال ا ــض جوان ــدا جتــتم اع   يواجــي (374)ال

لك اييــاا مرسســيا مــن  ــلل البييــاا امللــتالون اــاجلن، وصــمة يــار يميقــة اجلــملور  وفــمل 
القانونية والسياسا ية ال   عاز و فاقم أوجـي اـعفقم. ويعـي  امللـتالون اـاجلن، يف ظـتوف       
 تسم يف أغلب األحيان افقت  يملل  مـدق  و ـم يتاـة الـململ فـبج لعنـٍ  فـثجا مـا يملـون          

ط العنـ  انقـاق   . ويـت ب (371)وحليا  مبا يف ذلك العن  اجلنس   يون سبمل انتصاف أو محايـة 
ــاجلن، أفثــت يتاــة مبقــدار     مــتة للعــدو   3156اــع  صــحية أ ــت   إذ أن امللــتالا ا
سـنة يلـى    29و  36افجوف نقـ  املنايـة البلـتية مـن النسـام الـل   تـتاول أيمـار ن اـني          

وحيــــد جتــــتمي االوــــتاال اــــاجلن، مــــن صــــومم السياســــ  واثيلــــقم  .(373)الصــــعيد العــــامل 
يقلــمل اتصــقم يف  ســني معيلــتقم وظــتوف يملــقم  ويف احلصــول يلــى     هــا (372)اجلمـــماي 

 .(376)األمان املايل  ومحاية صحتقم الململ ملئم  و وسي  ن اإل الفت، املتاحة هلم وألسـت م 
اــاجلن، ال ــوي   مــن أجــمل االيتــتاف  ــن   بــالاني وينباــ  للــدول إزالــة جتــتمي اوــتاال ال 

 عـــت  لليتقـــال  و ـــواج محايـــة  أو امللـــتالني اـــاجلن، يف العمـــمل يون إفـــتال أو ينـــ  
اجتماييــة واــت، يمــمل اديلــة لديــة واــت، للــتمملني االقتصــاي   لملــ  يــتمملن األاــتاي   
الملين يتغبون يف  تع االوـتاال اـاجلن، مـن القيـام اـمللك  وإوـتاع امللـتالني اـاجلن، يف         

 . صميم و نفيمل السياساا وال ام  املقتر أن يملونوا  م املستفيدين هبا
 

__________ 

الـملفور وماـايت  اهلويـة اجلنسـانية ]الـملين  تـتاول       التاوـدين واللـباب اانـامب و   ”يلممل امللتالون اـاجلن،   (371)
ــار م اــــني  ــية    42و  32أيمــ ــدماا جنســ ــل  مقااــــمل  ــ ــى أمــــوال أو ســ ــلون يلــ ــملين حيصــ ــنة[ الــ “ ســ

 (.UNAIDS, “Sex work and HIV/AIDS”, UNAIDS Technical Update (Geneva, June 2002) )انتت

(373) D. Kerrigan and others, The Global HIV Epidemics among Sex Workers (Washington, D. C., World 

Bank, 2013). 

(374) Global Commission on HIV and the Law, HIV and the Law: Risks, Rights and Health (New York, 

United Nations Development Programme, 2012). 

(371) WHO, “Violence against women and HIV/AIDS: critical intersections – violence against sex workers 

and HIV prevention”,  Information Bulletin Series, No. 3 (2005);  UNAIDS, UNAIDS Guidance Note 

on HIV and Sex Work (Geneva, 2012). 

(372) Open Society Foundations, “10 reasons to decriminalize sex work: a reference brief” (New York 2012). 

(376) UNAIDS, UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work. 
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 التمللفة االجتمايية للتمييا -حام  

الفقـم العلمـ  لمليفيـة  ـأمج     لـال  املااية قفااا  ائلة يف  العلتونوقدا السنواا  - 475
 ـملل  رفد و  .األيام البلت ويلى فمل من الصحة البدنية والعقلية  يلى التمييا ووصمة العار 

راـال وإنتاجيـة     احلـد مـن  إىلالتمييـا  البحومب الدرجة والمليفية اللتني  ـري  هبمـا اييـة يسـوي ا     
 .(375)ألو ا، واألمما

ــا     و - 477 ــدة مــن البحــومب مــن  تلــ  أاــام الع ــاع لمويــة متااي ــة    رفــد  ن أن الصــحة البدني
إن  اــمل  احســبأو العنــ  التســلط  وأاملاــايقاا اجلســدية ال  قواــقا  العقليــة واانتاجيــةوالصــحة 

وصـمة العـار واخلـوف مـن     ل التعـت  و السـائدة ية القوالـب النم يـة السـلب    ناع يمارا هاملـة  ـنيم يـن    
جـتام الناـال املسـتمت    التملالي  ال  يتحملـقا اجملتمـ    ان والسياسي يقتم القاية ينبا  أنو. (377)التمييا

ا يتملبـدل مـن   مـن أجـمل الملتامـة واحلقـوإل األساسـية  نتـتا ملـ        املـواطنني نسب فبجة من  المل  ختواي
ــال واا  لــاالا ســائت يف  ــال  الصــحة والتا ــة  واحتم ــاينتاجي ــاي     ازيي ــتقتار االجتم ــدم االس إذا ي
الـمل   ملـبجة   العواقـب  ال “التقـاي،  ملـالي   ” حـول التفملج اجلديـد  ويقدر املعاناة البلتية.   عاجلم  

التلـم ويـدم املسـاواة     أوجـي  اختاذ ااجتاماا املناسـبة ملعاجلـة    دمياملتت بة يلى غالبا ما  ملون  فية  
 .(372)أينال يلى النحو املبني  فبجة من  سائت اجملتمعاا يفالتقاي،  ملا  يما خيلف ويلدي يلى
__________ 

(375) N. Krieger,  “Embodying inequality: a review of concepts, measures, and methods for studying health 

consequences of discrimination”, International Journal of Health Services, vol. 29, No. 2 (1999), pp. 

295-352; E. A. Pascoe and L. Smart Richman,  “Perceived discrimination and health: a meta-analytic 

review”, Psychological Bulletin, vol. 135, No. 4 (2009), pp. 531-554; D.R. Williams,  H. W. Neighbors  

and J. S. Jackson,  “Racial/ethnic discrimination and health: findings from community studies”, 

American Journal of Public Health,  vol. 93, No.2 (2003), pp. 200-208; D. R. Williams and S. A. 

Mohammed,  “Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research”, Journal of 

Behavioral Medicine, vol. 32, No. 1 (2009), pp. 20-47. 
(377) Williams and Jackson, “Racial/ethnic discrimination and health: findings from community studies”;  

S. J. Spencer, C. M. Steele and D. M. Quinn,  “Stereotype threat and women’s math performance”,  

Journal of Experimental Social Psychology, vol. 35, No. 1 (1999), pp.  4-28; J. l. Smith  and P. H. White,  

“An examination of implicitly activated, explicitly activated, and nullified stereotypes on mathematical 

performance: it’s not just a women’s issue”,  Sex Roles, vol. 47, Nos. 3-4 (2002), pp. 179-191. 

طبن مفقوم  مللفة التقـاي،  أو العواقـب السـلبية الـ   لحـن ااألسـت واجملتمعـاا احملليـة واجملتمـ  يمومـا مـن             (372)
القاـايا البيييـة   جتام يدم اختاذ إجـتاماا مناسـبة للتصـد  ألوجـي التلـم ويـدم املسـاواة  يلـى  اـج املنـاخ و          

وراال األطفال. وطبن املفقوم يلى راال األطفال ين طتين املبـايرة املتعلقـة اتمللفـة التقـاي، الـ  ل إطلققـا       
  4112 ــــاايج اــــاغنو للصــــحة وحقــــوإل اانســــان يف جامعــــة  اراــــاري يف يــــام   –يف متفــــا اتانســــوا 

 ,S. Anand and others,  The Cost of Inaction: Case Studies from Rwanda and Angola (Boston)انتـت  

Harvard University Press, 2012        وقد استملل  صـندوإل األمـم املتحـدة للسـملان  مللفـة التقـاي، الـمللقا )
امل بن يلى الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية ويـدم املسـاواة اـني اجلنسـني يف اجتمـام لفتيـن  ـ ام حـول         

باايـة: الـتاط اـني التنميـة املسـتدامة وحقـوإل اانسـان والصـحة اجلنسـية           مللفة التقـاي، يف لـال احلقـوإل اا   
 .4131 لتين األول/أفتوات  2و  7واابااية  يقد يف نيويورع يف 
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 تــأمت الــوالية  اــأن الصــحة يقــب تف يلــى اــو متاايــد  تــيف لــال صــحة املــتأة  يع و - 472
استقصام  واـيح  لـبعض    وأجت  مر تا. (379)التمييا اد األماالااوق النفسية النامجة ين 

ــا يف ألمقـــــاا ا ــة يف   قورنـــــه ايـــــيفاليفورنيـــ ــائ  الـــــوالية قبـــــمل اهليمـــــاا اار اايـــ نتـــ
ال   بدو أوـا يتايـة أفثـت    األاام  ذواااألمقاا  هوفان  ا.واعد 4113سبتم  أيلول/ 33

يقـب  واخنفـا  وزن املواليـد  ـلل اتـتة سـتة أوـقت        قبـمل األوان  الواـ   ـت  املـثج خل   عتاا
تمــال اــع  الصــحة ينــد ايمــا فــان اح الســاان مــن العــام الفتــتة   مقارنــة اــنف، اهليمــاا

  يلحـظ أ   اـيج هامـمل يف    و. املميـاة يتقيـا   الوالية  و األف  لد  األمقاا ذواا األاـام 
اللــوا  ال  بــدو أاــاق ن األمقــاا  لــد  لســبتم  واعــدأيلول/ 33الــوالية قبــمل  الصــحة ينــد

للعتب يف اتـتة   ةعايياملالااوق النفسية النامجة ين امللايت يلى أن  اقوي ها يوات يليليتاية  
ذواا األاـام   األمقـاا قـد أاـتا االنتـائ  املنتتـتة للـوالية لـد        سـبتم   أيلول/ 33 ما اعد
 .(321)العتاية
أوالي يف عنـدما طلـب مـن    ا. ال  قـمل قـوة  األيام واانتاجيـة   يفأمت التمييا يلى يلة واأل - 479

 املنـتمني إىل   األيام اـني األوالي لاا املتا ة    يملن  نـاع اـتإل يف   اكإيدايية يف اهلند مدارف 
اسـم العائلـة وال ائفـة قبـمل اجلولـة الثانيـة مـن التيـارب          ل إيـلن   لملن يندما مجي  ال وائ  

ــام  حــدمب  ــبج و  ــتإل ف ــة   حســباأليام  يف ا ــت اخنفــض أيام ال ائف ــتمني إىل األوالي  حي املن
أوالي يلـى أيام  مـو  ن  أمـت   ال ائفـة أمـام األوالي اآل ـتين    يـن إليلن لفان و. الدنيا ال وائ 
 .(323)الدنياال وائ  

__________ 

(379) C. G. Colen and others, . “Maternal upward socioeconomic mobility and black-white disparities in 

infant birthweight”,   American Journal of Public Health, vol. 96, No. 11 (2006), pp. 2032-2039; J. W. 

Collins  Jr. and others, “Very low birthweight in African American infants: the role of maternal exposure 

to interpersonal racial discrimination”, American Journal of Public Health, vol. 94, No. 12 (2004), pp. 

2132-2138; S. Mustillo and others, “Self-reported experiences of racial discrimination and black–white 

differences in preterm and low-birthweight deliveries: the CARDIA study”, American Journal of Public 

Health, vol. 94. No. 12 (2004), pp. 2125-2131. 

(321) D. S. Lauderdale,  “Birth outcomes for Arabic-named women in California before and after September 11”, 

Demography, vol. 43, No. 1 (2006), pp. 185-201. 

(323) K. Hoff. and P. Pandey,  “Belief systems and durable inequalities: an experimental investigation of Indian 

caste”, World Bank Policy Research Working Paper No. 3351 (Washington, D.C., June 2004; 
 K. Hoff and P. Pandey, “Making up people: the effect of identity on preferences and performance in a 

modernizing society”, World Bank Policy Research Working Paper No. 6223 (Washington, D.C., 

October 2012). 
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مليـني مـن النـاف يف     يعيلـقا يوم  من أجمل الملتامـة واـد التمييـا جتتاـة     ال والناال - 421
مـا  بلـا ينـي احلملومـاا     ل ايووايتيلى ا لناالالديم احلملوم  يف  ملا اومجي  أاام العا . 

اا ـال  والسـملان مـن سـوم املعاملـة     سياساا ومياانياا واتام  حلمايـة ايـاا معينـة مـن      من
ــ    فــمللك العنــ   وو ــة يف القــوانني ال ــتام ومحاي ن حقــوإل اانســان هلــرالم  اواــم ملفــمل احت

  عتـتف ايـي  إىل وجـوي يـا     ةالعامليـ  الدراسـة االستقصـائية  مـن  املستقاة األيلة  و لج السملان.
فــمل اجملمويــاا  الومجيــ  البلــدان لملــن ذلــك ال يلــممل   وقمواطنيقــا و مــيمبمعتــم البلــدان 

 السملانية.
من  االيتـدام  ”أوا ياجله مسألة ايف املائة(  27األغلبية الساحقة من البلدان )و فيد  - 423
ســـوم املعاملـــة  لــــ ]األطفـــال[ املتاـــترين مـــناملســـايدة  ه[وقـــدم] ماألطفـــال وإ ـــاهليلـــى 

و   ـظ  املااـية.    ـلل السـنواا اخلمـ،    “  مبـا يف ذلـك األيتـام   الت ل  ينقماا ال أو  أو
يف املائـة مـن    69حيـت أاـايا   هاممل من الـديم   اقدر املدرسة  أمنام حاور ممحاية األطفال 

ويف  الفتيـاا  يف املدرسـة   ال سـيما   سـني سـلمة التلميـمل    ”أوـا قـد ياجلـه مسـألة     االبلدان 
يف  51قيــا )يف املائــة( وأاتي 55يف يســيا )نســبة أفــ   ــملل املســألة  وياجلــه. “طـتيققم إليقــا 

يف املائــة(   62 )نييف املائــة( واألمــتيملت  66أوقيانوســيا )مــن النســبة الــ  ياجلتــقا يف     املائــة(
التصـد   ”  ناولـه ملثـا البلـدان  قتيبـا  ـدااج ملعاجلـة مسـألة        يف املائة(. وااملثـمل   22وأورواا )
يف  51مل ا )و نفيــ امــايف مياانيوقامــه اميراجقــا   “يف املــدارفالتســلط و اجلنســاوللعنــ  
منـقا يف  يف املائـة(   21أف  يف األمتيملتني ) لململ نسبة  ال  اعله ذلك ولملن البلدان  املائة(

ــا ) ــا ) 54أاتيقيـــ ــة( وأورواـــ ــيا ) 53يف املائـــ ــة( ويســـ ــيا  61يف املائـــ ــة( وأوقيانوســـ يف املائـــ
 املائة(. يف 61)

ن و ـت اآلوـ ا،  األ لـي مل  يتعـت   لـ التمييـا  ملسـألة ا ة حيصـت العاجلـة  املايما يتعلن او - 424
غـج ملـيعة    يـة سياساا ومياانياا و دااج  نفيمل واعهاألطفال  امن نسبة البلدان ال   غج

ــقا الفيــاا الســملانية حســبيف املائــة أو أقــمل(   51)حــوايل  ــال   ا. الــ   ناولت علــى ســبيمل املث
  “رامـمل منـ  التمييـا اـد فبـار السـن  و اصـة األ      ”يف املائة مـن البلـدان مسـألة     67 ناوله 
امان محاية قانونيـة متسـاوية واعالـة لألوـ ا، ذو  ااياقـة      ”يف املائة مسألة  51و ناوله 
 .“أل  سبب من األسبابمن التمييا 

ــهو - 421 ــدان )    ناول ــن البل ــ، النســبة م ــة( 51نف ــاجتين  ”مســألة  يف املائ ــة املق ــنمحاي  م
ــة األ والتعصــب اامــ انتــقافاا حقــوإل اانســان والعنصــتية   وأيرجتــقا يف  “جانــبوفتا ي

مـن البلـدان يف يسـيا     فـ   ملل املسألة نسبة أ  تناولقليم   ويلى الصعيد اا. مياانياما ونفملما
يف  65يف املائــة( وأاتيقيــا ) 69أورواــا )منــقا يف يف املائــة(  71يف املائــة( واألمــتيملتني ) 73)

  نقـمل يلـى  املفتواـة  انونية والعمليـة  القيوي القاايما يتعلن ويف املائة(.  41املائة( وأوقيانوسيا )
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ــ   لــممل    األوــ ا، ــدان  ال ــقا يا ــمل البل ــى  صــتيق يمــمل    ا اــتورة أمــورا من حلصــول يل
املــتأة  واـتورة حصــول يف مملــان املقصــد   راـ  يليـمل العمــمل أو ينــوان  أو إمبـاا اهلويــة    وأ

فـجوف نقـ    ا ةصااااانام يلى املفتواة   والقيوي قا القانوو/وليقاأو وصي ازوجق يلى إذن
يف  امنــانيف يســيا و امنــانقيــوي قانونيــة ) افــت الــدان  الــم  فــد ســو  أراعــة  املنايــة البلــتية

يف أاتيقيـا(    امنـان يف يسـيا و  امنـان قيـوي يمليـة )  اوجـوي   وأاايا أراعة الدان أ ـت  أاتيقيا(  
يف  ملمـة يف أاتيقيـا  و  ملمـة قيـوي قانونيـة ويمليـة يلـى حـد سـوام )        سـعة الـدان يـن    أالاهو

 يف أوقيانوسيا(.الد واحد يف األمتيملتني  و امنانيسيا  و
للفتيـاا   سقيمل إاام الدراسة ”يف املائة من البلدان مسألة  21لألس      عاجل إال و - 422
 نـا اا تـا نتـتا    تم  يملل  اجمل لل السنواا اخلم، املااية  و و وململ من التمييا  “احلواممل

 اـمل االنسـبة  ال ويمل   جمليلى األ ملستقبلقن االنسبةلي،  نوأ ية  عليمق  ااسن اللاااا املعنيل
يف  43أورواــا و  يف بلــدانال لــد يف املائـة   49 ــملل النســبة إىل  و ـن فض . ن أياــالتاـال أطفــاهل 

اــأن أمتيملــا يــت بط  ولعــمل ذلــكيف املائــة يف األمــتيملتني.  57إىل   ت فــ املائــة يف يســيا  يف حــني 
   العا . ممل املتا قاا يفحلمعدل  ف ماو أ  لقدلبحت الملارييب الل ينية ومن قة ا

 
 37 اللململ

للتمييـا اـد املقـاجتين واملعـوقني وفبـار السـن         تصـد الـ    النسبة امليوية للحملومـاا    
 والفتياا احلواممل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .4132ملا اعد يام ملرات الدويل للسملان والتنمية الأن ا ةالعاملي االستقصائية اسةالدر :امتص ع 
 االاـتورة مـد    ةالعامليـ  الدراسـة االستقصـائية  االلتااماا ال  أالاه ينقا احلملوماا يف  ال  عمل، مالحلةو 

 .أو إنفاذ ا القوانني ذاا الصلةا التقيد
 

 املقاجتون

 املعوقون

 فبار السن

 الفتياا احلواممل

 العا 
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 ــدااج وــاملة لاــمان يــدم التمييــا  واملســاواة  و قيــن اامملانــاا   ويلــام اختــاذ - 426
تدا لـة  املتعـدية و املوـملال  لأل  تصـد  ينباـ  للـدول أن   وملان. البلتية جلميـ  ايـاا السـ   

والتمييا  من  لل االلتاام ااملساواة ويدم التمييـا جلميـ    سلب القدراا عدم املساواة ول
االجتماييـة والثقاايـة واالقتصـايية     قماألو ا،  يون اييا من أ  نوم  يف هارسة حقـوق 

وااقامـة واحلصـول يلـى اخلـدماا      اـأجت  عمـمل  ال واملدنية والسياسية  مبا يف ذلك احلـن يف 
مـن التمييـا    النـاف إصـدار وإنفـاذ قـوانني  ت ـمل   ـواا اعالـة حلمايـة         اـتورة اال يـن  

 والوصم والعن .
ــتملي قــوم اينباــ  للــدول أن و - 425 ــة ي   وصــياغة السياســاااللزمــة   األطــت القانوني

ن وواملتا قــ ن اــيقم النســاممبــ  الــملين يتعتاــون للتمييــا  األوــ ا،مــن مبلــارفة فاملــة 
ن واألقليــاا اامنيــة والعتقيــة ووالســملان األصــلي األوــ ا، ذوو ااياقــةوفبــار الســن و

امليـول   ذوو فـجوف نقـ  املنايـة البلـتية واألوـ ا،     صااون ان واألو ا، املوواملقاجت
 يف ن اــاجلن،  ومبلــارفة اجملتمــ  املــدو و  وامللــتالواهلويــاا اجلنســانية امل تلفــة اجلنســية 

  ا و قييمقا. نفيملومجي  متاحمل يملية  صميم  لك السياساا 
 

 الملتامة وحقوإل اانسان: اجملاالا التئيسية للعممل يف املستقبمل - طام 
احلــد مــن الفقــت و قيــن النمــو  لــايل يفالــ   ققــه ملــبجة الملاســب مــن املتغم يلــى الــ - 3 

يـدم املسـاواة   ميـة  مـا اتحـه أوجـي     الدويل للسـملان والتن االقتصاي  منمل انعقاي املرات 
ة. مايـد مــن التقـدم اـو التنميـة املســتدام    إمملانيـة إحـتاز   مــدي و ـ     تاايـد   االقتصـايية 

التلـيي  يلـى   معاجلة  ملل القاايا املل املايد من اجلقوي للقاام يلـى الفقـت و   ت لب و
 ملسب العي .يايلة ل  واات ات،

اليـون   354عقـدين املااـيني  ولملـن ال يـاال     ال الـململ فـبج  ـلل   من الفقت ل احلد  - 427
 اجملــد عمــمل والإىل  لبيــة االحتياجــاا األساســية  يفتقــتونوــ   يعيلــون يف اقــت مــدق   و 

وال ميملـن  واحلصول يلى احلماية االجتماييـة أو اخلـدماا العامـة يف لـال الصـحة أو التعلـيم.       
مـن البـالاني    قتيبـا  يف املائـة   71الـمل  يتيلـى يف أن   احلالـة التا نـة للتفـاوا يف الثـتوة       ممل 

دي النمـو االقتصـاي  يف املسـتقبمل    ألوـا حالـة مـ   يف املائة مـن مـتوة العـا       1 ميتلملون سو  ال
لتـتوف البيييـة   يف مواجقـة ا وقـدرة النـاف يلـى التمليـ  واالاتملـار       قاوااسك اجملتمعاا وأمن

 ــو  يــةقــدراا الفتيوالقــوإل ل احلإيمــاأن  للمــرات الــدويل  و ــ التســالة التئيســية واملــتاجة. 
ــة املســتدامة  ــة      ــ  رســالة أســاف التنمي ــت أ ي ــوم   أفث ــت  وجــد الي ــى أن   حي ــتة يل ــة واا أيل
ــاواة   ــتثمار يف املس ــة االس ــ  األوــ ا،  الفعلي ــة  يفاــ  إىلجلمي ــال   الالتنمي ــة األجــمل ورا  ويل

 السملان.
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ملايـد مـن   ختـاذ ا ني  ها يت لـب ا املني النسام والفتياا واملساواة اني اجلنس  يتحقن اعد  - 4 
واملسـاواة أمـام   ميـايين العمـمل العـام    دور قيـاي  يف  اـ ملـتأة  لملفالة ااـ لم ا ااجتاماا 

املـني املـتأة يف هارسـة    و القانون ويف املمارسة العملية والقاام يلى مجي  أوملال العنـ  
 ة اابااية.يالصحوحقوققا اجلنسية  قاحقوق
أقـمل امتلفـا مـن    اال املـتأة   ـ ال واجملتمعـاا    فـمل يف  لم  وااق التمييا اد املتأةو - 422

و وســي  قــدراما  مــا هلــا مــن حقــوإل اانســانوهارســة  ا ديــد اجتا ــاا حيامــالتجــمل لفــت، 
ال  ــاال   يلــى الــتغم مــن التقــدم يف التلــتيعاا وجملتمــ . ا  ديــد مــا ختتــار أن  ســقم اــي يف و

األياـام   اتت لويي/والقست  الاوا  الاوا  املبملت واألطفال وزوا  املمارساا الاارة  مثمل 
االاتــدائ  يف التعلــيم احملققــة رغــم اململاســب وســائدة يف فــثج مــن البلــدان.    التناســلية لألنثــى
. والثـانو   اايـداي  من التعلـيم   جائتاملتا قاا الململ   ستبعدلملل اجلنسني  لليمي  املتال 

العمـمل   مقااـمل نفـ،   ل االتجـ  أجور أقمل من أجورا يتقااني ما زاله النساميف سوإل العممل  و
الـ   ملـون ايقـا    يف العمالة اهللـة وغـج التايـة    يلى يدي التجال إىل حد فبج  ويايد يدي ن

مـن  جـائتا   نصـيبا  تحمـمل النسـام والفتيـاا    و. الوظائ  مامونة الململ أقـمل وذاا ماايـا أقـمل   
يف املــثج  أقــمل يــديا مــن التجــال مــا زلــن النســام فمــا أن. األجــت العمــمل املــعيل غــج مــداوم

 ة واأليمال التيارية واحلياة العامة.يالسياساحلياة القتار يف  اختاذمناصب السل ة و
ال يــاال العنــ  اــد النســام والفتيــاا واحــدا مــن أفثــت أوــملال انتــقافاا حقــوإل و - 429

 ـري  إىل  حيـت يولـد حالـة قصـو  مـن انعـدام األمـن        اانسان انتلارا يف مجيـ  أاـام العـا      
ن باحـاا  ووفـاالا األمـم املتحـدة والبـاحث     وقـد حققـه  مد  احلياة. اايحة  ستمت  يواقب

  مل لـة الـ  امل النقـاب يـن الدرجـة    حيـت فلـفوا  العقـد املااـ       للحااة يف قياف العن  
. واحـدة مـن فـمل مـلمب نسـام     ويرمت يلـى    المل  يبدأ مبملتا العن  اجلنس  واملعيلحيدمب هبا 

 االيتيـاي   تعايـا التصـد   ل  وايما اينقااجلقوي فمل الديم املمملن يا مل البلدان   ستحن  مللو
و وسي  ن اإل البحومب يف القاايا اهلامة ال     عاجل مثمل يـدي األوـ ا، الـملين يعيلـون يف     

  وأسـباب العنـ     والعنـ  يا ـمل املـدارف والسـيون واجلـي        ظتوف مـن اخلـوف املسـتمت   
 .الاحايا و/أو الناجني وري العااية إليقممحاية ونتم وانني قاعالية واعالية التد لا و
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 ناع حاجة إىل استثماراا فبجة يف قدراا األطفـال واملـتا قني واللـباب  مـ  اـمان       - 1 
مـا قبـمل    جيد يف متاحـمل  يلى  عليمفمل طفمل وواب  ااض النتت ين التتوف   حصول
يـتم  ديـدل يلـى    جنسـ  وـاممل   ثقيـ    يلى و ةالثانويو اايداييةو ةاالاتدائيو ةاالاتدائي

 ةومنتيـ  ومأمونـة  ةسـتيع ا تيقـة   واـمان انتقـاهلم    متماوى م    ور قدراميفل  واو 
 البلوغ.إىل متحلة من املدرسة إىل احلياة العملية و

الناميـة  ألن  البلـدان  لعقـدين القـايمني يف   لالتنميـة    م حمور   ـة ن واللباب واملتا ق - 491
 الـململ   يسـبن لـي مثيـمل    ين يـد لون السـنواا اانتاجيـة وااباايـة مت فعـة      نسبة السملان المل

واـت، رسـم    يداجلتعليم ما أ يق هلم الإذا   رالم  واممملانرا  لموم السملان.   ايد يلى إذ
  تيـك ييلـة   أست م اابااية و أ ج  ملوين واجلنسية صحتقم وحقوققم  أمني و ممستقبلق

 ويستحن صـون ا االاتملاراا اللزمة لتحقين مستقبمل مستدام. يفو استية النمو االقتصاي  
ا تمامـا يـاجل  مبـا يف ذلـك احلصـول      يف التنميـة  بلـت   ال مرأاـاهل اسـتثمار  حقوإل اللـباب و 

 علومـاا املو اآل ـملة يف التوسـ     ق ايـاا االقتصـاي  ا نيت ب املـ  ينيداجلتدريب التعليم واليلى 
وامللـارفة يف  صـميم و قيـيم      والتعليم واخلدماا  اايةالصحة اابو اجلنسية ةاملتصلة االصح
 .يلمل لون  م املستفيدين منقاال ام  ال  

 
 و عايا مقااة االحتتام لليمي .  للقاام يلى التمييا والتقمي  اعالةيلام املل جقوي  - 2 

ــاا يتعتاــ     - 493 ــتاي واجلماي ــن األا ــد م ــاال العدي ــاي  وي   ونال ي ــا اســبب أاع ــقمللتميي  ت
وصـم والتمييـا   اليلـة يلـى أن   األ حيت  تاايد  اا تةالتمللفة االجتمايية للتمييا وظتواقم.  وأ

  مبـا يف ذلـك الصـحة    املتـأمتين هبمـا   األو ا،حياة جوانب سلبا يلى فمل جانب من  انيرمت
إذ إوـا   ومب التأ  العام أياة قوية للـديوة   و لململ ااباب  واانتاجية. والعقلية واجلسدية  

يملـون ايقـا األاـتاي أفثـت     قـد    واالتايل أرسخوصم والتمييا ايقا الملون يقد  ي اجملاالا ال  د
جتـال األقليـاا العتقيـة واامنيـة      والتعصـب املـتأة   العلـ  اـد  ايما يتعلـن اـالتمييا   و. ماهل  عتاا

ت فــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  يــ ز التقتيــ ا إزام املصــاانيواملقــاجتين والعمــال األجانــب  و
ــدان  ا تلاــاااحلــايل  ــني البل ــال يف ا جتا ــاا. اجملــاالا الــ   تحســن ايقــا اال   وصــم  وال ل
ــد ــد           وق ــا اع ــم املتحــدة مل ــة لألم ــة التنمي ــ  خب  ــم املتحــدة املع ــة األم ــمل منتوم ــن يم أفــد اتي
التصـد املنـتتم  اـمن    ينستحسـن  و  املواقـ   الـأن يلى أ ية اياناا التأ  العام  4136 يام

 نيســناــد امل ألحـد اجلنســني والتحيـا   اــالتحيا ايمـا يتعلــن لقـيم العامــة  لنيــة  ااحصـاماا الوط 
محايــة حقــوإل اانسـان جلميــ  األاــتاي أمــت اــالا  ومــن أوـملال التمييــا.   ذلــك والعنصـتية وغــج 

وحتيـة اال تيـار  مـ     الـملا   حيت ميملن للناف هارسة االستقلل موا ية  ت لب ايية واأل ية  



 A/69/62 

 

136/394 14-00069 

 

ــتاي  ال املــني  ــ  األا ــتا قني و مجي ــتمني  ســيما النســام وامل ــاا املقملــة   األوــ ا، املن إىل الفي
   .مبا هلم من حقوإل اانسانمل البة من ااأل ت   

  
 الصحة -مالثا  

الوطنيـة  القـوانني   لممل احلقوإل اابااية اعض حقوإل اانسان املعتتف هبـا اعـل يف   ” 
م املتحـدة الـ   تقـت  وااقـا يوليـا يف      وغج ـا مـن ومـائن األمـ    والومائن الدولية حلقوإل اانسان 

ــتاي يف أن     ــ  األزوا  واألا ــاحلن األساســ  جلمي ــتاف ا اآلرام. و ســتند  ــملل احلقــوإل إىل االيت
يقتروا اأنفسقم  تية ومسرولية يدي أوالي م واتتة التبايد ايما اينقم و وقيـه إبـاهبم  وأن   

اف أياــا اــاحلن يف الــوغ أيلــى   ملــون لــديقم املعلومــاا والوســائمل اللزمــة لــمللك  وااليتــت  
مستو  هملن من الصـحة اجلنسـية وااباايـة. فمـا  لـممل حققـم يف اختـاذ القـتاراا املتعلقـة          

 “.اااباب يون اييا أو إفتال أو ين  يلى النحو املبني يف ومائن حقوإل اانسان
 (1-7اتنام  العممل  الفقتة )
 

ــة الصـــحية األو  تمثـــمل األ ـــداف ]”  ــال التيايـ ــة الصـــحية[  يف لـ ــام التيايـ ــة وق ـ ليـ
يلــ : )أ( زيــاية إمملانيــة الوصــول إىل  ــدماا ومتااــن التيايــة الصــحية  و واات ــا           ايمــا

ــواج         ــة ات ــاا الوطني ــا لللتاام ــ  األوــ ا، واق ــقا االنســبة جلمي ــقا  ور ــ   مللفت ومقبوليت
لصـحية  إمملانية احلصول يلى اخلـدماا الصـحية األساسـية لليميـ   )ب( زيـاية اتـتة احليـاة ا       

ــاا يف متوســط العمــت املتوقــ  اــني       ــمل التفاو  ــ  األوــ ا،  و قلي ــاة جلمي ــة احلي و ســني نويي
 .“البلدان ويف يا مل البلدان ذاما

 (1-2اتنام  العممل  الفقتة )
 

هبـدف زيـاية    ر بـاق الل نـام  العمـمل وميـن ا    ساسـية ألجيب أن يملون أيام العناصـت ا ” 
 .“ عايا النتم الصحية اوجي يام

ــام  يمــمل املــرات  ااجــتا  ــة   ماا األساســية ملواصــلة  نفيــمل اتن الــدويل للســملان والتنمي
 (26  املتان  الفقتة 43/4-اجلمعية العامة ي إ )قتار
 

العقــدين   ــللالعــامل  يلــى الصــعيد يف صــحة الســملان  الــ  حــدمه التاــيجااإن  - 494
العــبم مملونــاا يف مــن وجقــني: أحــد ا حــدومب  ــول إمجــايل مــثج  لنتــت  لفــه ااملااــيني 

مبـا ايقـا  لـك النامجـة يـن  قـدم سـملان        الصح  العامل  او األمتا  غج املعدية وااصـاااا   
ااـ تاااا حـديث    وواملت ب ة ااألمومة والتاملية  ا تاااا املعديةالواستمتار االعا  يف السن 
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اجلقـوي  )أ  أمتا  الفقت( يف أاتيقيا جنوب الصحتام الملـ   وجنـوب يسـيا. وأيا    الوالية 
ــة إىل  ســني   ــةالتامي ــة و   نويي ــة الصــحية اجلنســية واابااي ــااحلصــول يل يســج التياي ــمل  يق من

 صـاحبقا  إىل  سيناا  امة يف العديد من مروـتاا الصـحة اجلنسـية وااباايـة       3992 يام
 والـ ام   ةوامليانـ  العامـة  السياسـة ا مـا يتعلـن  اي ااملوممن جانب احلالتااماا أقو   يلىأيلة 
ــبةاا ــن أ لنسـ ــد مـ ــد األللعديـ ــا وـ ــداف إحلاحـ ــال  ـ ــة.  يف لـ ــية وااباايـ  إال أنالصـــحة اجلنسـ

 حيـت يبـد   اني البلدان ويا لقا يلـى حـد سـوام      فاو اا فبجة التحسيناا اامجالية ختف  
  يف األيلـى امتلفـا للثـتوة اـني األسـت املعيلـية      م، اخُل لد  ا قدمالبلدان يدي فبج جدا من 

املتعلقـة  النتـائ   اع  استمتار والفقجة.  املعيلية األست لد أو  امل   مااه حني أن التقدم
أنـي يملـاي   الفقـتام  ال سـيما يف أاتيقيـا وجنـوب يسـيا  يرفـد       لـد   الصحة اجلنسية واابااية ا

مايد مـن التقـدم يف  قيـن الصـحة جلميـ  األوـ ا، يون اال تمـام املتواصـمل          يستحيمل إحتاز
ــا ا ــة  ن ــاإلتعاي ــ ا ي ــقانتم الصــحية ويوليال ــاوجوي ت ــدي و. م ــتة   ي ــاملني الصــحيني املق الع

األساسـية   ـ  مـن اللـتوق    لمسـاملة العامـة    ل نتـم حيـو  و  ق ـام معـتيف  وجوي و و وزيعقم
يف  قين مملاسـب مسـتدامة يف املسـتقبمل يف     ةحموريوهلا أ ية لنتام صح  قائم يلى احلقوإل  
يف العديـد مـن   احملـتز  التقـدم  الفـتم مـن التقتيـت ا   ا  ـمل ويلـيد  لال الصحة اجلنسية وااباايـة.  

يرفـد اسـتمتار    يمـرات السـملان والتنميـة  ولملنـ     انعقـاي  الصحة اجلنسية واابااية منـمل لاالا 
 احلن يف الصحة اجلنسية واابااية.يدم إيمال  لاوة النتم الصحية للفقتام  و

 
 الصحة لال و  قائم يلى حقوإل اانسان يف -أل   

يلـى  القـائم  نق  الفاالا التنمية الثنائية والعديد من وفاالا األمم املتحدة ويتَّاه  - 491
إيمــال احلــن يف التمتــ  اــأيلى  اأنــي ذلــك الــمل  يســتقدف  الصــحة  لــال حقــوإل اانســان يف

 القوايـد لـى  يمعياريـا   قـوم ي...  إطـار مفـا يم   ” مستو  من الصحة ميملن الوغي يلى أساف
 .(324)“تقا عايا حقوإل اانسان ومحاياو ي يمليا وجَّين والدولية حلقوإل اانسا

لـال  النق  القائم يلى حقوإل اانسـان يف   يستند واقتتحه منتمة الصحة العاملية أن - 492
ــايئ أساســية  ــ :   إالصــحة  ــواات ىل ســبعة مب ــن و  ــة الصــحية  وســقولة   متاا  ــدماا التياي

. (321)ويـدم التمييـا  واملســاملة    املســاواةو    وامللـارفة مـا   وجويالوصـول إليقـا  ومقبوليتــقا  
__________ 

(324) Concept of a human rights-based approach adopted by the United Nations Population Fund (see 

UNFPA,  A Human-Rights Based Approach to Programming: Practical Implementation Manual and 

Training Materials (2010). 

(321) F. Bustreo and others, Women’s and Children’s Health: Evidence of Impact of Human Rights (Geneva, 

World Health Organization, 2013), p. 13. 
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واياا وأمتا  األمومة ال  ميملـن  الأن  32/4يف قتارل  لل، حقوإل اانسان فمللك  سلم
ويــا  قائمــا  يلــى أســاف حقــوإل اانســان للــت ل  مــن وايــاا وأمــتا    ”أن اــ الوقايــة منــقا

يئ  مـن اينـقا املسـاملة    األمومة الـ  ميملـن الوقايـة منـقا   ـو وـ  يسـتند إىل لمويـة مـن املبـا          
 ــملل . ومبــا أن “وامللــارفة واللــفااية والــتمملني واالســتدامة ويــدم التمييــا والتعــاون الــدويل  

مسـألة   لتنـاول اتصـة  العملـ   السـتعتا   اأ ـال  اقـد  امن اتنام  العمـمل   ل  أفيد ا املبايئ 
دياا  ــواج اخلــدماا واحملــ  ال ســيما   3992إذا فانــه اابــازاا الصــحية منــمل يــام      مــا

ــة للنســام والفتيــاا   عملــ،      ــرمت يلــى الصــحة اجلنســية واابااي االجتماييــة األساســية الــ   
 الصحة. لال  وسي  و عايا النق  القائم يلى حقوإل اانسان يف

 
 اقام ال فمل -اام  

. 3991لقــد  ســن معــدل اقــام األطفــال يلــى قيــد احليــاة إىل حــد فــبج منــمل يــام      - 496
حالة واـاة لملـمل    91ألطفال يون سن اخلامسة يلى الصعيد العامل  من و تاج  معدل واياا ا

. وأحــتزا مجيــ  املنــاطن 4134حالــة يف يــام  22إىل  3991مولــوي حــ  يف يــام  3 111
نق ـة ميويـة أو أفثـت االنسـبة للعديـد منـقا. ويوجـد يف         61ااقليمية  قـدما فـبجا  الـا نسـبة     

 3 111حالـة واـاة لملـمل     92وايـاا األطفـال )  أاتيقيا جنوب الصحتام المل   أيلى معدل ل
(  ويتتفا ايقا يلى او متاايد القسط األف  مـن وايـاا األطفـال    4134مولوي ح  يف يام 

يون سن اخلامسة )ما يقتب من نص  يدي واياا األطفال يون سن اخلامسـة يلـى الصـعيد    
األطفـال يون سـن    العامل (. وال  اال جنوب يسيا أياا  تسم اململ من ار فام معـدل وايـاا  

مولوي ح ( وار فام يـدي الوايـاا إمجـاال )مـا يقـتب       3 111حالة وااة لململ  62اخلامسة )
 .  (322)من ملت واياا األطفال يون سن اخلامسة يلى الصعيد العامل (

وأحتزا البلدان يلى ا ـتلف املنـاطن الـ   نتمـ  إليقـا ويلـى ا ـتلف مسـتوياا          - 495
ة األطفـال. ويف حـني  نحـو البلـدان املن فاـة الـد مل إىل  سـييمل        ي لقا  قدما يف إنقـاذ حيـا  

أيلــى معــدالا وايــاا األطفــال يون ســن اخلامســة  لــوحظ اخنفــا  فــبج يف معــدل وايــاا  
ــا        ــدان املن فاــة الــد مل  مبــا ايقــا إميواي ــد مــن البل ــة األ ــجة االنســبة للعدي األطفــال يف اآلون

ــة  عان   ــناليي  ومجقوري ــدا وا ــا وأوغن ــا    وإريتتي ــا ولي ي ــا وفمبويي ــدا وغيني ــا املتحــدة وروان ي
 .(326)ومدغلقت وملو  وموزامبين ونيبال والنييت

__________ 

(322) United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, Levels and Trends in Child Mortality: 

Report 2013 — Estimates Developed by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation (New 

York, United Nations Children’s Fund, 2013). 

(326) UNICEF, Committing to Child Survival: A Promise Renewed — Progress Report 2013  

(New York, 2013). 
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وما اتيه نسـبة وايـاا حـديث  الـوالية مـن لمـوم وايـاا األطفـال يون سـن اخلامسـة            - 497
 لقد  اايدا اسبب  باطر و جة اخنفا  الواياا اني حديث  الوالية ااملقارنـة مـ  وايـاا األطفـال     

ويتوق  اقام حديث  الـوالية يلـى قيـد احليـاة     . (322)(32ف  سنا يف مجي  املناطن )انتت اللململ األ
ادرجة فبجة يلى الصحة العامة واسـتمتارية التيايـة السـتيتية املقدمـة لألمقـاا يف الفتـتة السـااقة        

ام حــديث  للحمــمل وأمنــام احلمــمل وأمنــام الــوالية ويف الفتــتة اللحقــة للــوالية. ولتحســني معــدل اقــ  
الوالية   تا  النسام إىل احلصول يلى  املية جيدة قبمل احلممل وأمنامل واعدل  والوقايـة مـن امللريـا    
ويلجقا أمنام احلممل  وفلـ  ااصـااة مبـت  الا ـت  ويلجقـا  ومعاجلـة ماـايفاا الـوالية          

اتــتة حدامــة و قــدمي العــل  املناســب اصــاااا حــديث  الــوالية  و قــدمي الــديم االيتيــاي  طيلــة    
يف املائـــة مـــن وايـــاا حـــديث  الـــوالية يـــن   12  نتيـــه نســـبة 4134. ويف يـــام (325)الـــوالية

ماــايفاا الــوالية الســااقة ألواوــا  ونــت  راــ   ــملل الوايــاا يــن  ســمم الــدم والتــقاب الســحايا  
 .(322)يف املائة( 4يف املائة( أو ااسقال ) 31يف املائة(  وااللتقاب التئو  ) 34)
 

 32 اللململ  
 4131-3991 معدالا واياا األطفال يون سن اخلامسة والتناَّ  وحديث  الوالية للفتتة  

 مولوي ح ( 3 111)لململ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 www.childinfo.org/mortality_tables.php. متاحــــة يف املوقــــ  التــــايل: ChildInfoقايـــدة البيانــــاا   :امتص ع 

 (.4131 لتين األول/أفتوات  46الد ول إليي يف  )ل
__________ 

(325) United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation, Levels and Trends in Child Mortality: 

Report 2013; UNICEF, Committing to Child Survival: A Promise Renewed; Partnership for Maternal, 

Newborn and Child Health, Opportunities for Africa’s Newborns: Practical Data, Policy and 

Programmatic Support for Newborn Care in Africa (World Health Organization, 2006). 

 معدل واياا األطفال يون سن اخلامسة

 واياا التا  معدل

 معدل واياا حديث  الوالية
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يف املائــة مــن وايــاا    22  مثلــه وايــاا حــديث  الــوالية نســبة     4134ويف يــام  - 492
. و تفظ أاتيقيا جنوب الصحتام الملـ    (322)األطفال يون سن اخلامسة يلى الصعيد العامل 

و ســتأمت مولـوي حــ (    3 111حالــة واـاة لملــمل   14اـأيلى معــدل لوايـاا حــديث  الـوالية )   
  فمــا أن املن قــة  ــ   (322)وايــاا حــديث  الــوالية يلــى الصــعيد العــامل    يف املائــة مــن 12انســبة 

يرفـد   مولـوي حـ (  هـا    31 111حالـة واـاة لملـمل     611صاحبة أيلـى معـدل لوايـاا األمومـة )    
. واثمل واياا حـديث  الـوالية يف املن قـة    (327)الصلة الوميقة اني اقام األمقاا واقام حديث  الوالية

يف املائـة  وذلـك اسـبب وايـاا األطفـال       12األطفال  و ـ  نسـبة    حصة أيىن من لموم واياا
   .(322)األف  سنا ال  ال  اال مت فعة يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل  

و عا  نسـبة فـبجة مـن وايـاا األطفـال يون سـن اخلامسـة ألسـباب ميملـن  فاييقـا            - 499
احلـاالا املتاـية املعديـة     . ويلـى الـتغم مـن  تاجـ  األمـتا  و     (322)وألمتا  ميملن يلجقـا 

اموا ال  اال  تسبب يف ما يقـتب مـن ملثـ  لمـوم وايـاا األطفـال يون سـن اخلامسـة يلـى          
الصــعيد العــامل . و تــمل ااصــااة اااللتــقاب التئــو  وااســقال  ة امللريــا   لــململ األســباب   

املائة  يلى التـوايل    يف 7يف املائة و  9يف املائة و  37التئيسية لوااة األطفال  و   اثمل نسبة 
 .(322)من لموم واياا األطفال يون سن اخلامسة

ويملون األطفال أفثت يتاة خل ت الوااة قبمل سن اخلامسة يندما يولـدون يف املنـاطن    - 111
. (326)التيفية أو يف أست معيلـية اقـجة أو ينـدما يولـدون ألم    صـمل يلـى التعلـيم األساسـ         

من العوامـمل املسـا ة يف مـا يقـتب      4134التاملية فان يف يام  و لج التقديتاا إىل أن نق 
 .  (322)يف املائة من الواياا يون سن اخلامسة يلى الصعيد العامل  26من 
وم  ذلك   لقد اعض  ملل التفاو اا  تاجعا. اعلى سبيمل املثـال   لـج األيلـة املسـتمدة      - 113

الصـحتام الملـ   ويسـيا وأمتيملـا الل ينيـة إىل      من لموية  تارة من الدان أاتيقيا الواقعـة جنـوب   
  العمت واألطفال اخنفاه يف الفتتة اـني التسـعيناا مـن    مأن واياا حديث  الوالية واملواليد املتقد

القتن املاا  وم ل  العقد األول مـن القـتن احلـايل يف املنـاطن التيفيـة واحلاـتية يلـى حـد سـوام           
  وقــد لوحتــه أفــ  نســبة مــن  ــملا االخنفــا  يف املنــاطن   يف ذلــك األحيــام احلاــتية الفقــجة  مبــا

التيفية. واخنفاه أياا معدالا واياا األطفال يون سن اخلامسـة يف أفثـت األسـت املعيلـية اقـتا      
وأفثت ا متام يلى حد سوام  و تاجعه أوجي التفاوا يف واياا األطفال يون سـن اخلامسـة اـني    

اطن العـا . و نسـتثىن مـن ذلـك أاتيقيـا جنـوب الصـحتام        أغىن األست املعيلية وأاقت ـا يف معتـم منـ   
ــاا األطفــال يون ســن اخلامســة       الملــ    حيــت وــقدا ايقــا أوجــي التفــاوا يف معــدالا واي

 .(326) سب التقسيم اخلمس  ملستوياا متام األست املعيلية ار فايا طفيفا
__________ 

(327) WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010 أيلل(. 5. )انتت احلاوية 

 .UNICEF, Childinfo database (www.childinfo.org/mortality_underfive.php)انتت  (322)
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 الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية -جيم  
يف املائــة مــن يــبم  3252الصــحة اجلنســية وااباايــة نســبة   مثلــه 3991يف يــام  - 114

يف املائــة مــن لمــوم مــا اــام مــن   32األمــتا  يلــى الصــعيد العــامل   و ــو مــا ميثــمل نســبة  
. (329)4131 سنواا العمت املعدلة حسب ااياقة  و   نسبة ظله يون  اـيج  قتيبـا يف يـام   

(  41ة فــبجة يف أاتيقيــا )اللــململ  لملنــي زاي زيــاي -واخنفــض  ــملا العــبم يف معتــم املنــاطن  
يعملـــ، إىل حـــد فـــبج العـــبم اااـــايف لفـــجوف نقـــ  املنايـــة البلـــتية واايـــدز منـــمل    مبـــا
. وال ياال  ملا العبم يسيمل أيلى مستويا ي يف أاتيقيـا وجنـوب يسـيا  وازيايا    3991 يام

نسـية  يرجة  أ ت  ـا ني املن قـتني يـن املنـاطن األ ـت  يف  مـمل يـبم التـتوف الصـحية اجل         
 .  3991يما فانه يليي يف يام  4131واابااية يف يام 

 
 39اللململ   
لمــوم يــدي ســنواا العمــت املعدلــة حســب ااياقــة الــ   عــا  إىل التــتوف الصــحية       

اجلنسية واابااية يف صفوف الملفور واانامب )من مجيـ  األيمـار(  يف مجيـ  أاـام العـا       
 4131-3991وحسب املن قة  يف الفتتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .4131منتمة الصحة العاملية  قايدة اياناا يبم األمتا  يلى الصعيد العامل   يام  :امتص ع 
  

__________ 

اقـدر   -زاله سنواا العمت املعدلـة حسـب ااياقـة  ـ  املقيـاف الوحيـد الـمل  يتـيق لنـا اتصـة أن نقـدر             ما (329)
العبم النسيب للصحة اجلنسية واابااية فنسـبة مـن يـبم األمـتا  إمجـاال يلـى الصـعيد         -معقول من الثقة 

  سب نوم اجلن، واملن قة. العامل 

 3991الملفور يام  3991اانامب يام  4131يام الملفور  4131اانامب يام 

البلدان املت فعة 
 الد مل

أورواا الوس ى 
واللتقية ويسيا 

 الوس ى

جنوب وتإل يسيا 
ووتإل يسيا 
 وأوقيانوسيا

يال أاتيقيا 
واللتإل 
 األوسط

أمتيملا الل ينية 
ة البحت ومن ق

 الملارييب

أاتيقيا جنوب  جنوب يسيا
الصحتام 
 المل  

يلى مستو  
 العا 
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ووقدا مملوناا يبم الصحة اجلنسية واابااية  اـجا فـبجا يلـى مـد  العلـتين       - 111
ة سنة الفاصلة اني التارخيني  حيت اخنفض يدي سـنواا العمـت املعدلـة حسـب ااياقـة الاـائع      

  3991منـمل يـام   األمومة اسبب احلاالا املتاية يف الفتتة احملي ة االوالية والا ت  وواياا 
وقاامل ذلك زياية يدي سنواا العمت املعدلة حسب ااياقـة الاـائعة اسـبب ااصـااة افـجوف      

 .4131نق  املناية البلتية/اايدز يف يام 
األاعـــاي األ ـــت  للصـــحة و عملـــ، اململاســـب الـــ   ققـــه يف لـــال صـــحة األم و  - 112

واحلقوإل اجلنسية واابااية  لل السنواا العلتين املااية أوجي التقدم احملـتز يف العديـد مـن    
يلى سبيمل املثال  الت ـوراا التقنيـة املتصـلة اـالوالية  واـت،       - تل  أ داف اتنام  العممل 

والعوامـمل املباوـتة   احلصول يلى وسائمل من  احلممل لتفاي  حاالا احلمـمل غـج املتغـوب ايـي      
من قبيمل اململاسب ال   ققه يف لال  عليم املتأة واملينقا من الناحيـة االجتماييـة والقانونيـة    
والسياسية. ويف حني أن العديد من احلقوإل املتعلقة االصحة اجلنسـية وااباايـة   يـتم إيماهلـا     

تام  التنميـة يلـى ن ـاإل    اعد  امن اململاسب ال   ققه   ز مـ  ذلـك يمليـة إيـاية  وجيـي اـ      
  ائمل ال  وقعه أمنام املرات الدويل للسملان والتنمية.

 
  اريخ ما تب - 3 

ــة يف العقــدين      - 116 فانــه نســبة فــبجة مــن االســتثمار املتعلــن االصــحة اجلنســية واابااي
 تفـا يلـى االاتملـاراا يف لـال  نتـيم السـملان ووسـائمل منـ  احلمـمل            3992السااقني لعام 

ســفتا  لــك االســتثماراا يــن  وســي  ن ــاإل منتيــاا منــ  احلمــمل اجلديــدة يلــى اــو  وقــد أ
يسبن لي مثيمل  و لململ حاليا صيا معدَّلة هلملل املنتياا جاما من سوإل وسائمل منـ  احلمـمل     

اتواجا وسيمللواام وميسييينا ملن  احلممل  وحبوب منـ  احلمـمل املتفبـة     - احلديثة: حنقن ييبو
يباا ال وجستتون  والصياة احملسَّنة لألجقـاة الـ   واـ  يا ـمل الـتحم      واملن فاة اجلتية وحب

ال    لن ماية النحاف والستتويد  ونتام جديـد اامـا لإليصـال يـن طتيـن ال عـوم  والواقيـاا        
  وواجـي  3992 األنثوية. وفانه احلقن املتفبة للتجال قيد متحلـة مبملـتة مـن الت ـويت يف يـام     

 مية ومقاومة من جانب اجلماياا النسائية انف، القدر  قتيبا.لقال ملن  احلممل يقباا يل
 تسم اانعـدام الثقـة إىل حـد فـبج مـن جانـب        3992وفانه البيية السياسية يف يام  - 115

اجلماياا النسائية إزام الوفاالا واللتفاا اخلاصـة واحلملومـاا الـ   قـوم ات ـويت و قيـيم       
  قــوم اميصــال وســائمل منــ  احلمــمل واخلــدماا   ــملل ال ــتإل اجلديــدة ملنــ  احلمــمل  و لــك الــ  

الصلة إىل النسام. وزاي  اـوم العديـد مـن املنتيـاا اجلديـدة لسـي تة اجلقـاا املقدمـة          ذاا
هلملل املنتياا من احتمـال اافـتال و ديـد النسـمل اصـورة غـج طوييـة  وصـارا اجملمويـاا          

العامل  ين حـاالا مثـمل  ـملل    النسائية متمتسة الململ متاايد يف  بايل املعلوماا يلى الصعيد 
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ــوط .        ــى الصــعيد ال ــقي  ويل ــه  ــدمب الــململ من ــ  فان ــقافاا حلقــوإل اانســان  ال االنت
و لل العقد الساان النعقاي املرات الدويل  أوحى  صايد احلوايمب ال  انتنقمله ايقـا حقـوإل   
ارا املــتأة مــن جانــب اــتام   نتــيم األســتة اــأن صــحة املــتأة ومــا هلــا مــن حقــوإل اانســان صــ 

 .(391) ااعني  يلى ن اإل الق ام فلي  لاتوراا  نتيم السملان
و لململ اخللااا ال  وقعه حول العقاقج نورالنـه  وييبـو أسـيتاا ميدروفسـ       - 117

اـتواجا(  وفينـافتين أمثلـة  واـيحية لـمللك. افـ         - اتوجستتون )وي لن يليي  سمية ييبـو 
ــام  ــد البلـــدان يف  3927يـ ــار نورالنـــه     وـــتيه وزارة الصـــحة اأحـ ــتوي  لعقـ ــة للتـ محلـ
وملله  ملل احلملة أفـ  اتنـام  يف العـا  يتعلـن اُ عـوم منـ  احلمـمل. ويف السـنة األوىل           وقد

امتأة  وار ف  يدي يملياا  تفيب  ـملا اجلقـاز    326 245الا يدي املستعملا اجلديداا 
 أراعـة    قامـه حـوايل  3997. و لـول يـام   3991-3929يملية يف الفتتة  192 169إىل 

يف املائـة   54مليني امتأة يف البلد اتتفيب ُطعم نورالنه ذو العيدان السـتة  وأجتيـه نسـبة    
من يملياا  تفيب  ملل ال عوم يف يياياا متنقلة. ايد أن  ملا ال نـام  ال مـول رفـا يلـى     
يملياا التتفيـب أفثـت منـي يلـى املتااعـة  الـم يأ ـمل يف احلسـبان املـلع الـوظيف  والتـدريب            
اللزمني ازالة  ملل ال عوم. ويف فثج من األحيان  اا تا النسام إىل  قـدمي طلبـاا يديـدة    
ازالة ال عوم قبمل أن ينيإ إىل طلبقن  والعديد من النسام الل  فـن يعـانني مـن يمـار جانبيـة      
  يملــن قــد  لقــني أ  إروــاياا الــأوا ياعــن رســوما لقــام إزالــة ال عــوم يف وقــه مبملــت  يف  

 .(393)المل  فانه ايي يملياا  تفيب ال عوم لانية أو مديومة إىل حد فبج الوقه
ويعمل، طول مدة  ـأ ج موااقـة إيارة األغمليـة والعقـاقج يف الواليـاا املتحـدة يلـى         - 112

اــتواجا ملنــ  احلمــمل ملــدة ملمــة أوــقت حالــة أ ــت  مــن حــاالا يــدم افتــتامب    - حنقــن ييبــو
نسام الفقـجاا وسـلمتقن وحقـوققن ااباايـة  ويتعلـن      املرسساا يلى ن اإل واس  لصحة ال

__________ 

(391) B. Hartmann, Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control (Boston, South 

End Press, 1995), chap. 6; C. Garcia-Moreno and A. Claro, “Challenges from the women’s health 

movement: women’s rights versus population control”, in Population Policies Reconsidered: Health, 

Empowerment, and Rights, G. Sen, A. Germaine and L. C. Chen, eds. (Cambridge, Harvard University 

Press, 1994), pp. 47-62. 

(393) Ninuk Widyantora, “The story of Norplant® implants in Indonesia”, Reproductive Health Matters, vol. 2, 

No. 3 (May 1994), pp. 20-28; J. Tuladhar, P. J. Donaldson and J. Noble, “The introduction and use of 

Norplant® implants in Indonesia”, Studies in Family Planning, vol. 29, No. 3 (September 1998), pp. 291-

299; J. Bereiter, “Controversial contraception” (book review), Canadian Family Physician, vol. 41 

(November 1995), pp. 1967-1969; A. A. Fisher and others, “An assessment of Norplant® removal in 

Indonesia”, Studies in Family Planning, vol. 28, No. 4 (December 1997), pp. 308-316. 
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ــو    ــاية ييب ــة االتيــارب الســتيتية مل ــتواجا يف متفــا غــتاي  ال ــيب يف    - األمــت يف  ــملل احلال ا
. ويف الوقــه الــمل  فــان جيــت  ايــي 3979و  3952أ لنتــا  جورجيــا يف الفتــتة اــني يــام  

أاــام العــا   فانــه اال تبــاراا الــ   إقــتار  لــك املــاية يف يــدي متاايــد مــن البلــدان يف مجيــ  
أجتما إيارة األغملية والعقاقج يف الوالياا املتحدة  ستند إىل البيانـاا السـتيتية املسـتمدة مـن     

امتأة  معتمقن من نسام األرياف األمتيمليـاا مـن أصـمل أاتيقـ  مـن       32 111يراسة حالة 
ــد مل املــن فض  ــدما استعتاــه اايارة ايانــاا    .(394)ذواا ال ــار  أظقــتا  ــملل   وين اال تب

ال ــب الســتيت  امللــتاني  مبــا يف ذلــك     مــن جانــب أ صــائي  االبيانــاا ســوم ســلوع وــنيع 
حــاالا  ســييمل اــدون موااقــة واييــة  و ســييمل نســام لــديقن موانــ  طبيــة )مثــمل الســتطان     
ــة مجــ         ــدم(  ويــدم ا ســاإل يملي ــاو  والســمنة  وار فــام اــاط ال ــوم الث والســملت  مــن الن

 ختا  أفثت من نص  النسام للمتااعـة. ورااـه اايارة املوااقـة يلـى  لـك      البياناا حيت  
ــوام   ــتاا )يف األيـ ــاية مـــلمب مـ ــام 3921و  3972و  3957املـ ــاا 3993(. ويف يـ   أبـ

ــن االســلمة  ويف         ــا يتعل ــة ايم ــا للــواغمل متبقي ــة يراســة اســتيااه ايق منتمــة الصــحة العاملي
 .(391)اتواجا - اية ييبو  أقتا إيارة األغملية والعقاقج م3994 يام

ويف حالــــة الملينــــافتين  فانــــه اخللاــــاا يــــااتة للحــــدوي الوطنيــــة. امُلتايلــــاا    - 119
 يدروفلورايد الملينافتين ال  يتم إي اهلا يف املقبمل  ـملوب و سـبب حتوقـا ونـدواا يف قنـا       

ملوميـة  االوب  ها يري  إىل يقم يائم. ويلى التغم من أن املنتماا الملـ   والوفـاالا احل  
ــة  ياراــه اســت دام         ــة الصــحة العاملي ــك منتم ــا يف ذل امل تصــة يف لــال  نتــيم األســتة  مب

مـن النسـام  لـول     312 231الملينافتين لات  التعقيم  ُأجتيه  ملل العملية يلى أزيد مـن  
  وذلك من  لل وبملة قام اتعبيتقا طبيبان. وفـان  ـملا العقـار يفتقـت إىل ا تبـار      4113يام 

__________ 

(394) A. L. Nelson, “DMPA: battered and bruised but still needed and used in the USA”, Expert Review of 

Obstetrics and Gynecology, vol. 5, No. 6 (2010), pp. 673-686; K. Hawkins and  

J. Elliott, “Seeking approval”, Albion Monitor, 5 May 1996; P. F. Harrison and A. Rosenfield, eds., 

Contraceptive Research and Development: Looking to the Future (Washington, D.C., National Academy 

Press, 1996), p. 297; Committee on Women, Population and the Environment,  “Depo-Provera fact 

sheet”, 6 January 2007; available from http://cwpe.org/node/185 (accessed 14 August 2013); T. W. 

Volscho, “Racism and disparities in women’s use of the Depo-Provera injection in the contemporary 

USA”, Critical Sociology, vol. 37, No. 5 (2011), pp. 673-688. 

(391) Hawkins and Elliott, “Seeking approval”. 
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نبيــة يف األجــمل ال ويــمل أو اآلمــار احملتملــة يلــى األجنــة. وأمــتا الواليــاا املتحــدة    اآلمــار اجلا
 .(392)  و و حمتور يف اهلند وويل 3992اوق  إنتاجي و صديتل يف يام 

وفانه التعبية السياسية لليماياا املعنية  قوإل املتأة استيااة هلملل احلـاالا حـاااا    - 131
ن قايـدة  ت ملـا يليقـا الصـحة ومنيـااا املـرات الـدويل        يلى امل البة اأن  ملون حقوإل اانسا

ــة        ــى أساســقا االاتملــاراا التملنولوجي ــيَّم يل ــ   ق ــايج ال ــيج املع يف  ــملا الصــدي  وأيا إىل  ا
واملتعلقة ااخلدماا و وجيـي االسـتثماراا إليقـا. وقـام العديـد مـن الوفـاالا املعنيـة االسـملان          

يـة  وال نـام  اخلـا، للبحـت والت ـويت والتـدريب       والتنمية  مبـا يف ذلـك منتمـة الصـحة العامل    
يلى األ امب يف لال التناسمل البلت  )إيارة أ امب الصحة اابااية حاليـا(  وصـندوإل األمـم    
املتحـدة للسـملان امنلــام أاتقـة استلـارية لللــرون اجلنسـانية أو للـرون املــتأة لاـمان  تفيــا        

ة  واسـتيفائقا معـايج أفثـت صـتامة ايمـا يتعلـن       األولوياا واالستثماراا يف املستقبمل يلى املـتأ 
ااآلمار اجلانبية  ومد   ملم املستعملني  واملعملوسية. وواصله منتمة الصحة العامليـة إجـتام   

مجعـه اـني مناصـت  الصـحة ااباايـة للمـتأة        “أراية ملتتفة”حواراا إقليمية استنايا إىل 
األستة ااـت  التوصـمل إىل ا فـاإل  عـاوو      والناو ني والعلمام ووزرام احلملوماا وقاية  نتيم

 “اتقـة يمـمل اسـتقللية   ”الأن أولوياا اتنام   نتيم األسـتة. وقامـه املنتمـة أياـا امنلـام      
من أجمل ييم يملية  تسم اقدر أف  من امللـارفة يف ا تيـار املااوجـة اـني طـتإل منـ  احلمـمل        

 .(396)يا مل البلدان
ا املناصــتة لقاــية صــحة املــتأة وغج ــا مــن و ــملل اآلليــاا اجلديــدة مللــارفة اجلقــا - 133

منتماا اجملتم  املـدو يف إيارة  نتـيم األسـتة يلـى الصـعيدين الـوط  والعـامل  أيا يف وايـة         
امل اف إىل إياية  لمليمل حااتاا ملاري  البحـت والت ـويت ا ـتإل ملحوظـة  وأسـقمه يف      

__________ 

(392) J. A. M. Scully, “Maternal mortality, population control, and the war in women’s wombs: a bioethical 

analysis of quinacrine sterilizations”, Wisconsin International Law Journal, vol. 19, No. 2 (2001); C. Pies, 

M. Potts and B. Young, “Quinacrine pellets: an examination of nonsurgical sterilization”, International 

Family Planning Perspectives, vol. 20, No. 4 (1994); R. Bhatia and A. Hendrixson, “Quinacrine 

controversy”, Women’s Health Activist Newsletter, May/June 1999. 

(396) “Creating common ground in the Eastern Mediterranean region: women’s needs and gender perspectives in 

reproductive health in the Eastern Mediterranean region”, report of an intercountry meeting between 

women’s health advocates, researchers, service providers and policymakers, held at Casablanca from 10 to 

13 November 1997 (World Health Organization, document WHO/FRH/WOM/98.2); “Creating common 

ground in Asia: women’s perspectives on the selection and introduction of fertility regulation 

technologies”, report of a meeting between women’s health advocates, researchers, providers and 

policymakers, held at Manila from 5 to 8 October 1992 (World Health Organization, document 

WHO/HRP/WOM/94.1). 
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واـ  مبـايئ  وجيقيـة لـمللك      زياية االسـتثمار يف التملنولوجيـاا الـ   تفـا يلـى املـتأة ويف       
وأسقمه فمللك يف  سارة االسـتثمار يف التملنولوجيـاا الـ  فـان يننتـت إليقـا يلـى أوـا قـد          

  لململ   تا يلى صحة املتأة ومد   ملم املستعملني  مثمل اللقال املست دم ملن  احلممل.
 

 حقوإل ااباب - 4 
الـمل  سـبن انعقـاي املـرات     إن  ملا التاريخ املاـ تب مـن انتـقافاا حقـوإل اانسـان       - 134

الدويل للسملان والتنمية  و المل   لمل مل مـن  للـي التتفيـان األساسـ  يلـى حقـوإل اابـاب        
 يف اتنام  العممل.

ومنمل انعقـاي املـرات الـدويل  أحـتزا البلـدان  قـدما  يف إصـدار وإنفـاذ قـوانني وطنيـة            - 131
إل اجلنسـية وااباايـة الـ  جـت       ستييب للميـاالا ذاا األولويـة املتصـلة االصـحة واحلقـو     

ــى        ــاال  وجــد ماــتاا يف احلصــول يل ــي ال   ــتغم مــن أن ــى ال ــدويل. ويل ــرات ال ــد ا يف امل  دي
ــالليوم       ــن اـ ــا يتعلـ ــك يف مـ ــا يف ذلـ ــاا  مبـ ــاملة احلملومـ ــة ويف مسـ ــحة ااباايـ ــدماا الصـ  ـ

ومحايتـقا   العدالة  امن  ـملل الصـملوع القانونيـة  لـململ األسـاف الحتـتام احلقـوإل ااباايـة         إىل
 واماوا.

 51ويف لال الصحة اجلنسية واابااية واحلقوإل اابااية  قام أقمل من ملث  البلـدان )  - 132
يف املائة( امصدار وإنفاذ قانون حيم  احلن يف التمت  اـأيلى مسـتو  هملـن مـن الصـحة البدنيـة       

ــة )يســيا:     ــك الصــحة اجلنســية واابااي ــة  مبــا يف ذل ــة 55والعقلي يف  54  أوقيانوســيا: يف املائ
املائـة   يف 21يف املائـة(  و ت فـ   ـملل النسـبة إىل      66يف املائة  أاتيقيا:  62املائة  األمتيملتان: 

 يف أورواا.
و سمق األغلبية الساحقة للحملوماا اااجقا  يند ال لب  أو انقـاذ حيـاة املـتأة     - 136

صحة املتأة. ويلـى اـو مـا جـت      ولسبب واحد ي ت يلى األقمل مثمل  لول اجلنني  أو حلماية 
ااقتار اي يف ااجتاماا التئيسية ملواصلة  نفيمل اتنام  العممل  امن ااجقـا  جيـب أن يملـون    
مأمونــا يف مجيــ  احلــاالا الــ  ال يملــون ايقــا  الفــا  للقــانون. ايــد أن منتمــة الصــحة العامليــة   

يــدا  ازياي احتمــال   فلمــا فانــه التلــتيعاا املتعلقــة اااجقــا  أفثــت  قي     ”ذفــتا أنــي:  
. وحقـوإل اانسـان األساسـية يف احليـاة     (395)“يملون ااجقا  مأمونا  وأن يري  إىل الوااة أال

ويف األمان يلى و صي  اال ين التحتر من املعاملة القاسية واللإنسانية  ومن التمييا  مـن  
يام وأن يلـى   اني أمور أ ت   معنا ا أنـي ينباـ  إزالـة القيـوي املفتواـة يلـى ااجقـا  اـل        

__________ 

 لــتين الثــاو/نوام   45ة يف احلقوإل االقتصــايية واالجتماييــة والثقاايــاملعنيــة اــلينــة الاجللســة الــ  يقــدما  (395)
 (.66  الفقتة E/C.12/2010/SR. 49   عليقاا منتمة الصحة العاملية )4131
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احلملوماا أن  وات إمملانيـة احلصـول يلـى  ـدماا ااجقـا  املـأمون  سـوام للحفـاظ يلـى          
حياة النسـام والفتيـاا واايتبار ـا مسـألة  تعلـن اـاحتتام حقـوإل اانسـان ومحايتـقا وإيماهلـا            

 .(397)يف ذلك احلن يف الصحة مبا
امصـدار وإنفـاذ قـوانني  ملفـمل      يف املائـة مـن البلـدان    71ويلى الصعيد العامل   قامه  - 135

ــك          ــا يف ذل ــة اللــاملة  مب ــى  ــدماا الصــحة اجلنســية واابااي ــا يف احلصــول يل ــدم التميي ي
يف املائة( مـن البلـدان    71اخلدماا املتعلقة افجوف نق  املناية البلتية  وقامه نسبة هاملة )

  املنايـة البلـتية.   امصدار وإنفاذ قانون وط  حلماية حقوإل األو ا، املصااني افـجوف نقـ  
يف املائـة( مـن    75ويف  ملل احلالة األ ـجة  قامـه اـمللك مـن الـدان األمـتيملتني نسـبة أيلـى )        

ــا )    ــي يف أاتيقيـ ــه اـ ــ  قامـ ــدان الـ ــبة البلـ ــا )  74نسـ ــة( وأورواـ ــيا   59يف املائـ ــة( ويسـ يف املائـ
 يف املائة(. 67املائة( وأوقيانوسيا ) يف 57)

ــة مــن الب  51وقامــه  - 137 ــة مــن     يف املائ ــانون وطــ  للحماي ــدان اقــط امصــدار وإنفــاذ ق ل
ــ  األيىن يف      ــبة  ـ ــملل النسـ ــت   و ـ ــاوا  القسـ ــت  والـ ــيم القسـ ــا يف ذلـــك التعقـ ــتال  مبـ اافـ

 يف املائة(. 26األمتيملتني )
وإذا ل حسـاب مروــت متفــب ألاعـاي الصــحة اجلنســية وااباايـة واحلقــوإل ااباايــة     - 132

يف املائة اقط من البلدان قامه امصـدار وإنفـاذ قـوانني     14ن اخلمسة اململفورة أيلل  يتاق أ
 يف املائة يف أورواا. 62يف مجي  احلاالا  يلى التغم من أن  ملل النسبة  ت ف  إىل 

وقــد أيا اجلقــوي التاميــة إىل  ســني نوييــة  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة          - 139
ــمل يــام      ــة احلصــول يليقــا من ــيناا 3992وإمملاني فــبجة يف العديــد مــن املروــتاا     إىل  س

الصحية اجلنسية واابااية  مـ   ـواات أيلـة يلـى اختـاذ إجـتاماا حملوميـة يف وـململ سياسـاا          
ومياانياا و دااج  نفيملية  ستقدف اعاـا مـن أوـد مـواطن الاـع   ومـ  ذلـك اـمن التقـدم          

لـاالا التقـدم    احملتز فان حمدويا  نسبيا  يف لـاالا أ ـت . ويلقـ  الفـتم التـايل الاـوم يلـى       
 والتحدياا املستمتة يف  قين الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية.

__________ 

(397) Center for Reproductive Rights, “Whose right to life: women’s rights and prenatal protections under 

human rights and comparative law”, 2012تامية للينة منا اة التعـمليب يقـب نتـت اللينـة       وامللحتاا اخل
(  و قتيــت املقــتر اخلــا، املعــ   ــن فــمل إنســان يف التمتــ    CAT/C/NIC/CO/1يف التقتيــت األويل لنيملــاراغوا )

 (.A/66/254اأيلى مستو  من الصحة البدنية والعقلية ميملن الوغي )
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل انعقاي املرات الدويل للسملان والتنمية

 34ااطار 
 حقوإل ااباب

أقـت للـ، حقـوإل     حمصلا أيمـال اهلييـاا احلملوميـة الدوليـة الـأن حقـوإل اانسـان:       
االدور اهلام للصحة اجلنسية واابااية المل  يتامني احلـن يف الصـحة. اقـد وـي       اانسان

الأن حن فمل إنسان يف التمت  اأيلى مستو  هملـن مـن الصـحة     5/49اجملل،  يف قتارل 
مواصــلة إيــلم اال تمــام للصــحة اجلنســية ”( املقــتر اخلــا، يلــى 4117البدنيــة والعقليــة )

يـاأ مـن حـن فـمل اـتي يف التمتـ  اـأيلى مسـتو  هملـن مـن           واابااية اوصفقا جاما  ال يت
 .“الصحة البدنية والعقلية

ــة:    ــج امللام ــة األ ــت  غ ــم     الصــملوع القانوني ــام رق ــن الع الــأن احلــن  32يواــق التعلي
املعنيـة  لينـة  ال( الـمل  ايتمد ـي   4111التمت  اأيلى مستو  ميملـن الوغـي مـن الصـحة )     يف
ــ ثقاايــة املاــمون الاــااط للحــن يف التمتــ  اــأيلى      احلقوإل االقتصــايية واالجتماييــة وال ا

ــي أن:       ــتي اي ــن الصــحة  إذ ي ــي م ــاا   ”مســتو  ميملــن الوغ احلــن يف الصــحة يلــممل حتي
ــتحملم يف صــحتي          ــاا اتتاــمن حــن اانســان يف ال ــا احلتي ــى حــد ســوام. أم ــا  يل وحقوق

 مل  وجسدل  مبا يف ذلك حتيتي اجلنسية واابااية  واحلن يف أن يملون يف مـأمن مـن التـد   
مثمل احلن يف أن يملون يف مـأمن مـن التعـمليب  ومـن معاجلتـي طبيـا  أو إجـتام جتـارب طبيـة          

الـأن املـتأة والصـحة     42. ااااااة إىل ذلك امن التوصية العامـة رقـم   “يليي ادون راال
( ال  ايتمدما اللينة املعنية االقاـام يلـى التمييـا اـد املـتأة  نـاق  التـدااج الـ          3999)

 رفـد   إذ”اذ ا لملفالة املساواة لصـا  مجيـ  النسـام يف إيمـال احلـن يف الصـحة        ينبا  اخت
أن إمملانيــة احلصــول يلــى التيايــة الصــحية  مبــا ايقــا الصــحة ااباايــة   ــ  حــن أساســ   

   .“مبوجب ا فاقية القاام يلى مجي  أوملال التمييا اد املتأة
 لباب مد  احلياة  الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية والصحة لل - يال 

يــدل  حاليــا إىل احليــاة اجلنســية وااباايــة أفــ  جيــمل مــن املــتا قني يف التــاريخ.          - 141
واست ايتقم احلصـول يلـى املعلومـاا الصـحية اجلنسـية وااباايـة والتعلـيم والتيايـة الصـحية          
 و ــدماا ومــواي  نتــيم األســتة أمــت جــو ت  لتحقيــن األ ــداف احملــدية يف اتنــام  العمــمل.   

يوجب اتنام  العممل أن  ملفمل البلدان أن ال يقيلد مقدمو التياية الصـحية إمملانيـة حصـول     إذ
ــاا  وأن     ــى اخلــدماا واملعلوم ــتا قني يل ــوإل     ”امل ــى حق ــااظ يل ــملل اخلــدماا أن   ــى   يل

املـــتا قني يف اخلصوصـــية والســـتية واالحتـــتام والتاـــا الـــواي   مـــ  احتـــتام القـــيم الثقاايـــة    
وينباـ  للـدول أن  سـتعت  مجيـ   ـملل السياسـاا        (.26-7)الفقـتة   “واملعتقداا الدينيـة 
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وأن  ايــمل العوائــن القانونيــة والتنتيميــة واالجتماييــة أمــام املعلومــاا املتعلقــة االصــحة         
 اابااية و قدمي التياية للمتا قني.

 71 111وين و  احلممل يلـى يواقـب فـ   يلـى صـحة الفتـاة. إذ اـوا حـوايل          - 143
لبلدان النامية سنويا من أسباب  تصمل ااحلممل والوالية. و دمب  سـ  والياا مـن   متا قة يف ا

أصمل يلتة للفتياا يون سن الثامنة يلتة امن الاوا  املبملت. ووجد البـاحثون أن الفتيـاا   
ــمل ســــن   ــن قبــ ــ ة    36الــــل  حيملــ ــدان املتوســ ــة الــــد مل والبلــ ــدان املن فاــ ــا يف البلــ يامــ

ة يـن ماـايفاا احلمـمل والـوالية وناسـور الـوالية اـع         يتعتان خل ت الوااة النامجـ  الد مل
 تعــت  لــي النســام األفــ  ســنا )مبــن اــيقن املتا قــاا األفــ  ســنا(  وال ســيما يف أاتيقيــا     مــا

جنوب الصحتام المل   وجنوب يسيا. فما  وجد  اطت صحية فبجة يلى األطفـال التاـ    
ياا حـديث  الـوالية اـني األطفـال التاـ       واألمقاا املتا قاا: إذ إن نسبة املواليد املو ى ووا

يف املائة منقا لد  األمقـاا الـل   تـتاول     61الملين  نيبقم األمقاا املتا قاا أيلى انسبة 
ــني   ــقم أمقــاا متا قــاا      49و  41أيمــار ن ا ــون طفــمل  نيب ســنة. وال يملمــمل حــوايل ملي
 .(392)يامقم األول

إىل أ  مـد  حيصـمل اللـباب يلـى      ويلى التغم من أنـي   يـتم اصـورة جيـدة  وميـن      - 144
ــة          ــتاا فــبجة يف التا ي ــمن ســوم صــحتقم يلــج إىل وجــوي ما ــة  ا ــدة النويي اخلــدماا اجلي

ــا يــدي حــاالا ااجقــا  ســنويا      اعلــى ــال  ال ــة اــني املتا قــاا   257ســبيمل املث مليــني حال
ــار ن اـــني   ــتاول أيمـ ــاااا الـــل   تـ ــام  42و  36واللـ ــا يف يـ ــام (399)4112يامـ   وار فـ

ــة ااال صــال اجلنســ   مبــا يف ذلــك اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية.      معــد الا األمــتا  املنقول
ــام     ــة املتاحــة لع ــاا الدولي ــة    4134ويرفــد اســتعتا  البيان الــأن الصــحة اجلنســية واابااي

. ويرفـد االسـتعتا  العملـ  أياـا     (411)(  وجوي  ملل الثاتاا الملثجة42لللباب )حا سن 
للمقارنــة الــأن صــحة املــتا قني  حــا يف اجملــاالا ذاا التتفيــا   يلــى وــق البيانــاا القاالــة  

 .(413)(األف  يلى السياساا )مثمل اجوف نق  املناية البلتية وواياا األمومة
واستنايا إىل األيلة املتاحة  امن أسوأ احلـاالا الصـحية اـني املـتا قني  ـ  يف أاتيقيـا        - 141

ا الوايــاا النامجــة يــن أســباب متصــلة جنــوب الصــحتام الملــ    مبــا يف ذلــك أيلــى معــدال 
__________ 

(392) State of World Population, Motherhood in Childhood  أيلل(. 92)انتت احلاوية 

(399) Shah and Ahman, “Unsafe abortion differentials in 2008 by age and developing country region” 
 أيلل(. 36احلاوية  )انتت

(411) G. C. Patton and others, “Health of the world’s adolescents: a synthesis of internationally comparable 

data”, The Lancet, vol. 379, No. 9826 (28 April 2012), pp. 1665–1675. 

 .p. 1665املتج  نفسي   (413) 
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(. 41و   أيلى لد  اانـامب منـقا لـد  الـملفور )انتـت اللـململ        -ااألمومة وأسباب معدية 
اعفا يف معدالا واياا األمومة اني الدان املن قة  حيـت  وجـد    71و ناع  باين يايد يلى 

يف  لـاي  ويوجـد   سـنة   39و  36أيلى املعـدالا اـني الفتيـاا الـل   تـتاول أيمـار ن اـني        
و تاايـــد الوايـــاا النامجـــة يـــن ااصـــاااا مـــ   قـــدم الســـن  .(414)أينا ــا يف جنـــوب أاتيقيـــا 

 41ومـن   39إىل  36ومـن   32إىل  31يتاق يند املقارنة اني الفياا العمتيـة مـن    ما )و و
ســنة  اثــمل الوايــاا النامجــة يــن ااصــاااا  39إىل  36ســنة( ويف الفيــة العمتيــة مــن  42إىل 
يف املائـة   61يف املائة مـن الوايـاا اـني الـملفور يف األمـتيملتني  ومـا يقـتب مـن          61من أفثت 

مـن الوايـاا يف مجيـ  املنـاطن األ ـت  )أ  أورواــا ووـتإل البحـت األاـيض املتوسـط وجنــوب          
  وتإل يسيا وغتب احمليط اهلايئ( ايما يدا أاتيقيا.

 41اللململ   
سمة( النامجة أسباب متصلة ااألمومة ن 311 111معدالا الواياا اني اللباب )لململ   

 وأمتا  معدية وغج معدية وإصاااا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 ,G.C. Patton and others, GC, Coffey, C, Sawyer, S, Viner, RM, Haller, DM, Bose, K, Vos, T: امتصر ع 

Ferguson, J, Mathers, CD, , “Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis 

of population health data,”, The Lancet, vol. (374), No. 9693 (12 September 2009), p. 885. 
  

__________ 

 .p. 1667املتج  نفسي   (414)

 واياا متصلة ااألمومة

 واياا نامجة ين أمتا  معدية

 واياا نامجة ين أمتا  غج معدية

 واياا نامجة ين إصاااا
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 سنة 42-41 –جيم 

البلدان  العا  فلي
 املت فعةالد مل

اللتحية الدنيا من 
البلدان املتوس ة 

 الد مل

 وتإل البحت األمتيملتان أاتيقيا
 األايض املتوسط

غتب احمليط  جنوب وتإل يسيا أورواا
 اهلايئ
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واالنســبة لإلنــامب   قتــتن املتا قــة وســنواا الفتــوة ااالحتياجــاا امللحــة لل ــدماا    - 142
( ار باطــا وميقــا 32الصــحية اجلنســية وااباايــة. ويــت بط اابــاب يف ســن مبملــتة )قبــمل ســن   

( 32اــالاوا  يف ســن مبملــتة. والنييــت  ــ  صــاحبة أيلــى معــدل للــاوا  املبملــت )قبــمل ســن     
يف املائة  ومعدالا  ملا الـاوا  مت فعـة يف فـمل الـدان أاتيقيـا جنـوب        76يبلا  ملا املعدل  إذ

الصحتام المل  . واناليي     صـاحبة أيلـى معـدل هلـملا الـاوا  يف جنـوب يسـيا  حيـت         
سـنة    39و  36مليون متا قة  تـتاول أيمـار ن اـني     35. و لد (411)يف املائة 55بتي  بلا نس

 .(412)ومليونا اتاة يون سن اخلامسة يلتة فمل سنة
ســنة ألســباب متصــلة   36ويايــد احتمــال واــاة الفتيــاا الــل   قــمل أيمــار ن يــن    - 146

سـنة.   41مار ن يلـى  ااألمومة مبقدار مخسة أاعاف ين احتمال وااة الفتياا الل   ايد أي
واحلممل والوالية  ا السببان التئيسيان لوااة النسام الل  يف سن ااباب يف أاتيقيـا وجنـوب   

 .(416)يسيا
ــتة مــن يــام   - 145 ــجوف نقــ  املنايــة    4134إىل يــام  4113ويف الفت اخنفــض انتلــار ا

. ويف أاتيقيـا  (415)البلتية اني اللباب يلى الصـعيد العـامل  لإلنـامب والـملفور يلـى حـد سـوام       
جنوب الصحتام الملـ    أفثـت منـاطن انتلـار اـجوف نقـ  املنايـة البلـتية  اخنفـض معـدل           

ــة. ولــوحظ اخنفــا  فــبج يف مجيــ  البلــدان املن فاــة واملتوســ ة     24انتلــارل انســبة  يف املائ
الد مل. إال أن التفاوا فبج  إذ لوحته زياية يف انتلـار الفـجوف اـني اللـباب الـملفور يف      

ــمل       أو ــملفور  وإىل يرجــة أق ــاياا لملــمل مــن ال ــا اللــتقية ويســيا الوســ ى  ولوحتــه زي روا
 .(415)اانامب يف اللتإل األوسط ويال أاتيقيا

ــمل أاتيقيــا           - 147 ــا ايقــا مث ــجوف متوطن ــ  يملــون الف ــاطن ال ــى ذلــك  يف املن ــلوة يل  -ي
الفتيـاا اللـاااا    يعي  ايقا قتااة ملمـة أراـام األوـ ا، املصـااني اـي   ت فـ  معـدالا        ال 

  وال سـيما يف الفيـاا العمتيـة األصـات سـنا  وال  وجـد       (415)املصاااا االفجوف ين الـملفور 
للملفور مستوياا إصااة ملاهبة يف العديـد مـن البلـدان األاتيقيـة حـا سـن الـثلمني أو أفثـت.         

طتيـن التجـال   و نعمل،  ملل األمناق يف املناطن ال  ينتقمل ايقا الفجوف يف األيم األغلب يـن  
الــملين ميارســون اجلــن، مــ  التجــال أو اواســ ة  عــاط  امل ــدراا يــن طتيــن احلقــن  حيــت   

 .(415)يملون الملفور اللباب أفثت يتاة لإلصااة من اللاااا
__________ 

 .p. 1670املتج  نفسي   (411) 

(412) WHO, “Adolescent pregnancy”, Fact sheet No. 364 (May 2012). 

(416) UNFPA, “Giving birth should not be a matter of life and death”  أيلل(. 32)انتت احلاوية 

(415) UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013, pp. 16-17    انتـت احلاوـية(
 أيلل(. 35
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ورغم ما أحتز من  قدم  الاه نسبة إصاااا اللـباب الـملين  تـتاول أيمـار م اـني       - 142
ائة من ااصاااا اجلديـدة اـالفجوف يف مجيـ     يف امل 23حوايل  4119سنة يف يام  42و  36

  هـا يرفـد احلاجـة امللحـة إىل جتديـد اجلقـوي لملفالـة  ـواات معلومـاا و ثقيـ            (417)أاام العا 
و دماا يف لال الصحة اجلنسية واابااية  ستقدف اللـباب  ديـدا ااقـائقم يلـى اطـلم      

ــة      ــاا الملفتي ــواج الواقي ــا و  ــ  يتعتاــون هل هلــم وإجــتام احــو، للمللــ  يــن    اامل ــاطت ال
ــقا  ااــل يــن احــو، ااصــااة       ــة ااال صــال اجلنســ  ومــداوامم من ــأمتا  منقول إصــااتقم ا
ــوم           ــاا   ق ــة البيان ــن اتا ي ــا يتعل ــي. وايم ــة املتصــلة ا ــة البلــتية والتياي ــ  املناي ــجوف نق اف

يانـاا يـن   يف املائـة اقـط مـن املـتا قني يلـى الصـعيد العـامل    مـ  ا         49الدا  يوجد هبا  49
ــتاول أيمــار م اــني     يامــا  حيــت  نيمــ    42و  36انتلــار الفــجوف اــني اللــباب الــملين  ت

البياناا يف الاالب من أاتيقيا جنوب الصحتام المل   وأجاام من وسط وجنـوب يسـيا وايـة    
. وايانـاا  (412) تارة من البلـدان الانيـة الـ   ـن فض ايقـا معـدالا ااصـااة اـالفجوف نسـبيا          

سـنة حمـدوية    32و  31املتـوااتة يـن وـباب املـتا قني الـملين  تـتاول أيمـار م اـني         الفجوف 
 .(419)للااية ها يعين التقدم او الوقاية من وقوم إصاااا جديدة يف  ملل الفية

يـن   4131وقد أوري أياا  قتيت اتنام  األمم املتحـدة امللـتتع املعـ  ااايـدز لعـام       - 149
حمدوية يـن معـدالا املعتاـة اللـاملة اانتقـال يـدو  الفـجوف         واام اايدز أني  وجد اياناا 

ــواات ايانــاا ملــا نســبتي    ــة مــن املــتا قني اقــط يلــى الصــعيد العــامل     16حيــت  ت . (431)يف املائ
أن مستوياا املعتاة من فاة يف العديد مـن البلـدان الـ  يلـي  ايقـا الواـام  إذ  ـن فض         فما

ئـة مـن املـتا قني  و  يتقـت أ  الـد وجـوي معلومـاا        يف املا 61يموما مستوياما إىل أقمل من 
يف املائة من املـتا قني مـن سـملاوا. ومسـتوياا املعتاـة       56واملة ين الفجوف لد  أفثت من 

لد  اانامب يف البلدان األاتيقية جنوب الصـحتام الملـ   أيىن املـثج هـا  ـ  لـد  الـملفور         
 لاااا االفجوف.و و أمت مثج للقلن نتتا  الر فام   ت إصااة ال

و تقـــت ايانـــاا الدراســـة االستقصـــائية الدمياتاايـــة والصـــحية املســـتقاة مـــن البلـــدان  - 111
أن اسـت دام التاـاالا    3992أجتا ما ال يقمل ين ملمب يراساا استقصائية منـمل يـام    ال 

__________ 

(417) Unpublished estimates from Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010, cited 

in UNAIDS, Securing the Future Today: Synthesis of Strategic Information on HIV and Young People  

(Geneva, 2011). 

(412) Patton and others, “Health of the world’s adolescents: a synthesis of internationally comparable data”, p. 

1667. 
(419) UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013, p. 18.. 
 Patton and others, “Health of the world’s adolescents: a synthesis of internationallyاملتجــ  نفســي   (431)

comparable data”, p. 1671. 
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يامـا   42و  36يف ي ت ج مام لد  اللباب من التجال والنسام الملين  تتاول أيمار م اـني  
  إال أن اسـت دام التاـاالا مـن قبـمل اانـامب      3992يف التاايد يف معتم البلدان منمل يام  ي مل

(. وميملــن أن 44و  43 ــو أقــمل ااســتمتار مــن اســت دامي مــن قبــمل الــملفور )انتــت اللــمللني  
يتفــاوا اســت دام التاــاالا املبلــا ينــي ذا يــا  حســب نــوم اجلــن، اســبب  باينــاا املمارســة    

متعدية وامليمل إىل ااالغ ين أمناق السلوع املتغواـة  أ  أن  نـاع    اجلنسية يف يلقاا محيمة
اايـازا اــداا  االستصـواب االجتمــاي . و ـملل االجتا ــاا يف اسـت دام التاــاالا  سـقم يلــى      
األرجق يف اخنفا  حاالا ااصااة افجوف نق  املناية البلتية اـني اللـباب الـملين  تـتاول     

 وحظ  لل العقد املاا .ياما المل  ل 42و  36أيمار م اني 
 

   43اللململ   
االجتا اا يف النسبة امليوية للنسام اللئ  است دمن رااال يف ي ت مجام هن   يسبن هلـن    

 ياما 42و  36الاوا  قط و تتاول أيمار ن اني 
ائية يراسـة استقصـ  راسـاا استقصـائية يمياتاايـة وصـحية أو     مـلمب ي  ما ال يقمل يـن  أجتيه ايقاالبلدان ال  )

 (3992مروتاا اايدز منمل يام ين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ــدز يف     امتصرر ع ــة والصــحية والدراســة االستقصــائية يــن مروــتاا ااي  42: الدراســاا االستقصــائية الدمياتااي

 .www.measuredhs.com  ميملن االطلم يليقا يف املوق : 4131 لتين األول/أفتوات 
 اياناا ملا يقمل ين نق تني زمنيتني.: مجي  البلدان ال   توات الأوا مالحلة
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 41 اللململ
االجتا ــاا يف النســبة امليويــة للتجــال الــملين اســت دموا واقيــا ذفتيــا يف ي ــت مجــام هــن    

 ياما  42و  36هلم الاوا  قط و تتاول أيمار م اني  يسبن  
أو يراسـاا استقصـائية    )البلدان ال  أجتيه ايقا ما ال يقمل ين ملمب يراساا استقصائية يمياتااية وصـحية 

 (3992ين مروتاا اايدز منمل يام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ــدز يف     امتصرر ع ــة والصــحية والدراســة االستقصــائية يــن مروــتاا ااي  42: الدراســاا االستقصــائية الدمياتااي
 .www.measuredhs.com  ميملن االطلم يليقا يف املوق : 4131 لتين األول/أفتوات 

   توات الأوا اياناا ملا يقمل ين نق تني زمنيتني.: مجي  البلدان ال مالحلة
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل انعقاي املرات الدويل للسملان والتنمية

 31ااطار 

 صحة املتا قني واللباب
األمتيمليـة املتعلقـة  قـوإل اللـباب      -: يتامن فمل من اال فاقية األيبجية الصملوع امللامة

  ي ـمل  4115( وميثـاإل اللـباب األاتيقـ  )   4112النفـاذ يف يـام      ي له حيا4116)
( مــواي  لــتل حــن اللــباب يف الصــحة. اميثــاإل اللـــباب       4119حيــا النفــاذ يف يــام    

ااـــمان ”األاتيقـــ  يلـــيل  يلـــى ملـــارفة اللـــباب يف لـــال الصـــحة  إذ  ينلـــام الـــدول 
. ويلـام امليثـاإل   “اايـة امللارفة الملاملة لللباب يف  ديد احتياجـامم يف لـال الصـحة ااب   

اتواج ات، الوصول إىل  دماا الصـحة ااباايـة امللئمـة لللـباب مبـا يف ذلـك       ”الدول 
واـ  اـتام    ”   و“وسائمل من  احلممل واخلـدماا اخلاصـة افتـتة مـا قبـمل الـوالية واعـد ا       

اختـاذ اخل ـواا لتـواج اـت، وصـول      ” و “واملة ... ملن  حـاالا ااجقـا  غـج اآلمنـة    
. ويملـتلف امليثـاإل أياـا    “إىل  دماا التيايـة الصـحية والتامليـة للبنـاا واللـاااا     متساوت 

ا تمامــا  اصــا لفــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واايــدز  إذ  ينلــام الــدول اــأن  اــ  اــتام   
زيـاية املتـواات مـن االستلـاراا     ”للتصد  للفجوف وجلائحة اايدز   قيقا ألغتا  منقا 

والتلـيي  يليقـا     “لأن اجوف نق  املنايـة البلـتية/اايدز  والفحو، ال ويية الستيلة ا
 واج ات، احلصول يلى العل  يف الوقه املناسب لللـباب املصـااني افـجوف نقـ      ” و

 ـن  ”األمتيملية املتعلقة  قوإل اللباب  - . و قتل اال فاقية األيبجية“املناية البلتية/اايدز
ــاملة وذاا نوييــ    ــ  اصــحة و ــةاللــباب يف التمت ــك   “ة يالي ــا يف ذل ــة الصــحية  ”مب التياي

 .“و عايا الصحة اجلنسية واابااية… املت صصة 
: سللمه اهليياا املنلـأة مبوجـب معا ـداا    الصملوع القانونية األ ت  غج امللامة 

ــتا قني اآل ــملة يف       ــة  اقــدراا امل حقــوإل اانســان  مــن  ــلل  عليقــاا و وصــياا يام
لة اصــحتقم اجلنســية وااباايــة  وحثــه الــدول يلــى الت ــور يلــى اختــاذ قــتاراا ذاا صــ

. الينـة حقـوإل ال فـمل  واـق يف     (433)وا  اتام   ملفمل  قدمي  ـملل اخلـدماا للمـتا قني   
( الأن حن ال فمل يف التمتـ  اـأيلى مسـتو  صـح  ميملـن      4131) 36 عليققا العام رقم 

  اـأيلى مسـتو    الوغي المل  ايتمد ي املامونم الاااط حلـن األطفـال واملـتا قني يف التمتـ    
صــح  ميملــن الوغــي  مبــا يف ذلــك  ــدماا التيايــة الصــحية  وفــمللك التعقــداا امُللامــة    

__________ 

اصـحة املـتا قني ومنـائقم يف سـياإل ا فاقيـة حقـوإل       ( املتعلـن  4111) 2جلنة حقوإل ال فمل  التعلين العام رقم  (433)
 (.13و  3  املتان العاوت  الفقت ني A/59/41ال فمل )انتت 

http://undocs.org/ar/A/59/41
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ــا     ــة اـــاحتتام حقـــوإل ال فـــمل يف الصـــحة ومحايتـــقا و عايا ـ للـــدول األطـــتاف يف اال فاقيـ
وإيماهلــا. وحثلــه الــدول يلــى أن  ملفــمل ســبمل التثقيــ  ااحليــاة اجلنســية واحلصــول يلــى    

دل مـن أسـباب الوصـول إليقـا  يلـى أسـاف موااقـة طـتف مالـت          معلوماا ينـقا  ال أن  ـ  
ــ  اثــمل يوائــن  ــول يون   (434))أ  ســل ة الوالــدين أو  ييــة صــحية(    وإلاــام القــوانني ال

. ووـديا اهلييـاا املنلـأة مبوجـب     (431)احلصول يلى  دماا الصـحة اجلنسـية وااباايـة   
يلة لـى  ـدماا سـت   يصول معا داا أياا يلى أني ينبا  أن  تال جلمي  اللباب ات، احل

ــة لتــتوف األطفــال  ــمل    (432)ومتايي ــ  يصــبحن حوام   وأن يملــون مبقــدور املتا قــاا اللئ
 .(436)مواصلة الدراسة والعوية إليقا

   
 اتام  اللباب احملدية األ داف - 3 

إي ـام ذلـك   يـدم  إن ألوجي يدم االيتتاف ااملتا قني واصحتقم اجلنسية واابااية و - 113
اصـااة افـجوف نقـ  املنايـة     ار فـام معـدالا ا  :  ـ   مقلملة  االستثمار ايي يواقباو األولويةم
ــمل  البلــتية  ــت العتاــ        ال ــمل املبمل ــاة املبملــتة  وحــاالا احلم ــري  إىل الوا ــن أن ي ــج ميمل وغ

ــي  ــتن ا   املتغــوب اي ــمل  يقت ــتل  ال ــام    اوــتداي  ــاطت  ع ــت  أمن ــاة وامل ــاا للوا ــمل   األمق احلم
ــاف  مــ و ــملالنف ــوالية  و إصــااتقن ان ن قبي ــايةاســور ال ــال   زي ــاا التاــ  واألطف  معــدالا واي

يمليـة  مقـاراا حيا يـة و  سـو   ملتا قـاا  ال اتلك اويلوة يلى ذلك   .(435)فانه يليي يما
__________ 

مـن ا فاقيـة القاـام يلـى      34املتعلقـة ااملـاية    42اللينة املعنية االقاام يلى التمييا اد املتأة  التوصية العامة  (434)
يــ  أوــملال التمييــا اــد املــتأة الــأن املــتأة والصــحة  والــ  ايتمــدما اللينــة يف يورمــا العلــتين )انتــت      مج

A/54/38/Rev.1.) اجلام األول  الفصمل األول  الفتم أل   

حلقوإل االقتصـايية واالجتماييـة والثقاايـة    ااملعنية اـ لينة الانتت يلى سبيمل املثال امللحتاا اخلتامية ال  أادما  (431)
-E/C.12/PER/CO/2يقب نتت ا يف التقتيت اجلام  للتقـاريت الدوريـة الثـاو والثالـت والتااـ  املقدمـة مـن اـجو         

 (.43   الفقتة4

الثـاو املقـدم مـن    انتت امللحتاا اخلتاميـة الـ  أاـدما جلنـة حقـوإل ال فـمل يقـب نتت ـا يف التقتيـت الـدور             (432)
ــان  ــاراغوا  )     (CRC/C/OMN/CO/2)ينمــ ــن اــ ــدم مــ ــاو املقــ ــدور  الثــ ــت الــ   CRC/C/15/Add.166والتقتيــ
 (.24 الفقتة

اخلتاميـة الـ  أاـدما جلنـة حقـوإل ال فـمل يقـب نتت ـا يف التقتيـت الـدور             انتت يلى سبيمل املثـال امللحتـاا   (436)
 .66 و 62  الفقت ان (CRC/C/SEN/CO/2الثاو املقدم من السناال )

(435) E. Loaiza and M. Liang, Adolescent Pregnancy: A Review of the Evidence (New York, United Nations 

Population Fund, 2013); Save the Children, State of the World’s Mothers 2004: Children Having Children 

(2004); WHO, Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development, WHO Discussion 

Papers on Adolescence (Geneva, 2004); UNFPA, UNFPA Framework for Action on Adolescents and Youth: 

Opening Doors with Young People — 4 Keys (New York, 2007), p. 21. 

http://undocs.org/ar/A/54/38/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/54/38/Rev.1
http://undocs.org/ar/CRC/C/OMN/CO/2
http://undocs.org/ar/CRC/C/15/Add.166
http://undocs.org/ar/CRC/C/SEN/CO/2
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ــدارف أو التــتوف فــثجا     ــمل إن امل ــاهلن ا ــة أطف ــتعن إىل مــا  اــ ت ل  حمــدوية لتياي ــيم.    التعل
احلاجـة إىل زيــاية  قـد اا ـه   . و(437)قـت مـن   ـت الف   لـدلي ولـمللك االوالديـة املبملـتة ميملـن أن      

ــةاالســتثماراا يف  ــدماا الت ــة الحتياجــاا اللــباب     تاي ــة املتايي والصــحة اجلنســية واابااي
 ـتململقم  لـية   االلـباب قـد    .مسألة حيويـة مة  صيصا للمتا قني واخلدماا الصحية املصمَّ

  أو  مللفـة اخلـدماا    ونـة املفتقـتة للمت  أوقـاا العمـمل  مبا يف ذلك    يفةالبيياا املأو اام من 
ــدل صــلب  أو ــة الصــحية  م  مق ــة    ةســااامل  وطــول مأو يــدم جتــاوهب التياي ــاياا ال بي إىل العي
ــب    أو ــال ل لـ ــدم االر يـ ــايدة أو امليـ ــسـ ــد املـ ــة اخلـــ   واري  وقـ ــا ما يـ ــون أياـ  دمااال يعلمـ

 .(432)املقدمة

قـة  مـتا قني املوم  لل ويلى الصعيد العامل   امن يـدي اـتام  الصـحة اجلنسـية وااباايـة      - 114
مـا لـي ن ـاإل وطـ        صاميم  تلفة  لملن يديو   ذاا يدي فبج   ما صدر من الملتاااا يف

 لـك الـ ام  قـد  سـتفيد     لين فانـه  و .(439)قليمل نسبيا  أو خيا  لتقييم يور  موموإل اي منقا
ا املنقييـة  للتـد ل أفـ  املـثج   ينباـ  إيـلم قـدر مـن اال تمـام      امني   امن يملية  ملييفقا حملي

 .اآلمارو قييم 
يلـــه رجعيـــة الن ـــاإل   أجـــتا منتمـــة الصـــحة العامليـــة يراســـة 4115ويف يـــام  - 111
قاسـه  قـد  و .(441)خلدماا الصحية واعاليتـقا استفاية اللباب من ازياية  تم  إىل   د ل  35

__________ 

(437) State of World Population 2013: Motherhood in Childhood, pp. iv-vi and 17-31. 

(432) V. Chandra-Mouli, P. and J. Feguson, “The World Health Organization’s work on adolescent sexual and 

reproductive health”, Bundesgesundheitsblatt — Gesundheitsforschung — Gesundheitsschutz, vol. 56, 

No. 2 (February 2013), pp. 256-261; UNFPA, UNFPA Strategy on Adolescents and Youth: Towards 

Realizing the Full Potential of Adolescents and Youth (New York, 2013); WHO, Making Health Services 

Adolescent Friendly: Developing National Quality Standards for Adolescent-Friendly Health Services 

(Geneva, 2012); Guttmacher Institute and International Planned Parenthood Federation (IPPF), “Facts on 

the sexual and reproductive health of adolescent women in the developing world”, April 2010, available 

from http://www.guttmacher.org/pubs/FB-Adolescents-SRH.pdf; UNFPA, Framework for Action on 

Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People — 4 Keys; A. Tylee and others, “Youth-friendly 

primary care services: how are we doing and what more needs to be done?”, The Lancet, vol. 369, 

No. 9572 (2007).. 

(439) N. Haberland and D. Rogow, “Comprehensive sexuality education”, background paper prepared for an 

expert group meeting on adolescent sexual and reproductive health, held at Greentree, New York, in 

February 2013. 
(441) B. Dick and others, “Review of the evidence for interventions to increase young people’s use of health 

services in developing countries”, in Preventing HIV/AIDS in Young People: A Systematic Review of the 
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ــمللالدراســة  ــمل ال    ــد لا مقاا ــااالت ــة يف قتار ــ     ااي ــة العام ــ  حــديما اجلمعي  ا الصــتحية ال
  المل  اختمل ي يف يورما االستثنائية املعنية افجوف نق  املناية البلتية واايـدز يف  45/4-إ ي

املتاحــة هلــم اــت،  42-36 عمتيــةالوصــول انســبة اللــباب مــن الفيــة ال منــقا   و4113يــام 
احلصول يلى اخلدماا اللزمة لتقلي   عتاقم لإلصـااة افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية  إىل      

 .(443)4131يف املائة  لول يام  96وإىل  4116ملائة  لول يام يف ا 91
ــد لا        - 112 ــملل الت ــة يناصــت   ــى اعالي ــة يل ــ  االســتعتا  إىل وجــوي أيل ــ و ل   ملف

قـدم  اخلـدماا   ملتـدريب  يلـى ن ـاإل واسـ   مبـا يف ذلـك  ـواج ال       للتوصية اتنفيـمل التـد لا  
أنل ة لتمعية لتوليـد ال لـب    نفيمل  للباب ول نسبأجلعلقا العياياا  إي ال  سيناا يلىو

 .(444)واابااية ويمار ا ون اققا اجلنسية م  القيام اتصد يقين لنويية  دماا الصحة
وأقلــت االســتعتا  الــمل  أجت ــي منتمــة الصــحة العامليــة اــأن االســتفاية مــن اخلــدماا   - 116

اـعيفة  فانـه  ار ـا  األيلة املست دمة لتقيـيم يم لملن نتيية هلملل التد لا   االصحية قد زاي
اتقـت إىل ايانـاا مفصـلة يف اعـض احلـاالا  وأن  فسـج       اك لـ أو متااراة  وأن اااـلغ يـن ذ  

  وصــياا. قــدمي اســتنتاجاا أو التوصــمل إىل مــن هــا حــدل البيانــاا قــد اصــ دم اصــعوااا   
ولــمللك ييــا االســتعتا  إىل إجــتام  ــت و قيــيم أيإل  وال ســيما هبــدف  ديــد مــد  اعاليــة  

 .(441) اياا أ ت  يف  لك التد لاإوتاع ق

__________ 

Evidence from Developing Countries, D. A. Ross, B. Dick and J. Ferguson, eds., WHO Technical Report 

Series No. 938 (Geneva, World Health Organization, 2006), pp. 151-204.. 

 .P.152املتج  نفسي   (443)
 (444) 

WHO and Pathfinder International, Evolution of the National Adolescent-Friendly Clinic Initiative in 

South Africa, Analytic Case Studies: Initiatives to Increase the Use of Health Services by Adolescents 

(Geneva, World Health Organization, 2009), pp. 6-7;   Analytic case studies: initiatives to increase the 

use of health services by adolescents, “Evolution of the National Adolescent-Friendly Clinic Initiative 

in South Africa”, 2009, p. 6-7.; Dick and others, , B, Ferguson, J, Chandra-Mouli, V, Brabi, L, 

Chatterjee, S, Ross, D.A, “Review of the evidence for interventions to increase young people’s use of 

health services in developing countries” نلتا منتمة الصـحة العامليـة  انـامل يلـى طلـب      4119. ويف يام  
مقــتلر  السياســاا ومــديت  الــ ام  يف البلــدان  االســتنتاجاا التفصــيلية لــمللك التقيــيم يف سلســلة           مــن

ــة    Analytic Case Studies: Initiatives to Increase the Use of Health Services byإصــداراما املعنون

Adolescents      اا الصـحية امللئمـة     هبدف مسايدة احلملوماا واملنتمـاا غـج احلملوميـة يلـى إيمـال اخلـدم
 للمتا قني والتوس  ايقا  ومسايدة األ صائيني الصحيني ين طتين  اويد م االديم التق  واملايل اللزم.

(441) Dick and others, “Review of the evidence for interventions to increase young people’s use of health 

services in developing. 
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ــام  - 115 ــة لللــباب       4117ويف ي ــة األوليــة امللئم ــامل  خلــدماا التياي ــ   قيــيم ي    ل
ــي    اســتقدف احــ   ــا ين ــو  يلي ــة    وصــول إىلالمــد  م ــن الصــحية امللئم اخلــدماا واملتاا

   إىل اســتنتاجاا أ ــت  الــأن احلاجــة إىل مــن اعاليــة واوائــد يلــى النتــائ  الصــحية  لللــباب
ــو  إجــتام  ــت   ــيم أأق ــاحل .مــنو قي ــدا واجا ا ــا جي ــ   ــول   املوملقــة  وميق  يون حصــولوال

األيلـة يلـى اعاليـة املبـايراا امللئمـة      أمـا  يلى اخلـدماا    نعـاجل يلـى اـو وـاممل  و      اللباب
ومـ  أن االسـتفاية مـن  لـك      قياسا فاايـا مقااـمل النتـائ  الصـحية لللـباب.     الم  نقم، لللباب 

د زايا يف فـثج مــن األحيــان  ال يوجـد إال القليــمل مــن األيلـة الوااــحة يلــى أن    اخلـدماا قــ 
االســتثماراا اللزمــة للقيــام اــمللك  قــد أســقما يف  اــمانجعــمل اخلــدماا ملئمــة لللــباب و

ــائ  الصــحية.   ــد لا      ســني النت ــام ات ــة إىل القي ــه الدراس ــة املنحــى ويي مة ومصــمَّ منقيي
بـايئ  املاايـاا و الإيمـا   إىل نتتمة  وإىل  د لا مـدف  م ااتقييمومقتتنة ا صميما جيدا  

الااياا  مبا ايقا الاايـاا املدرجـة يف    لك  استنايا إىل ايف يملية  صميمقا و قييم استتا يييام
 .(442)الصاير ين منتمة الصحة العاملية اخلدماا امللئمة لللباب اخلا، ات ويت ااطار
باب ومقــدم   ــدماا التيايــة الصــحية  أن  وينباــ  للــدول  االلــتافة مــ  اللــ  - 117

اجلنســية  واحلقــوإل  اــولل و اــ  السياســاا والقــوانني والــ ام  الــ   عتــتف االصــحة        
وينباـ  أن  قـدم مجيـ      الصحة مد  احلياة و ليلعقا و ميقـا. اواابااية لللباب واتعقم 

دماا ااحالـة إىل  ملتا قني واللباب  سوام يف املدرسـة أو  ارجقـا   ـ   دم اال ام  ال  خت
 نويية.وجيدة الاستلاراا و دماا يف لال الصحة اجلنسية واابااية موموإل هبا 

الـ   ـول يون    سياسـا ية وينبا  أن  ايمل الدول احلواجا القانونية والتنتيمية وال - 112
اللــباب يلــى  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة  وأن  ملفــمل اــت، املــتا قني وحصــول 

ــى  احل ــة       صــول يل ــتا  املنقول ــن األم ــة م ــ  احلمــمل  والوقاي ــاا من ــاا و ملنولوجي املعلوم
 لقـال واجوف نق  املناية البلتية و ل يصـقا ويلجقـا  مبـا يف ذلـك      ااال صال اجلنس 
ليم  البلت   و دماا ااحالة إىل اخلدماا ال   تعامـمل مـ  غـج ذلـك     اجوف الورم احُل

 العقلية. الصحة ملافمل من قبيملمن اللواغمل الصحية 
 
 التثقي  اللاممل الأن احلياة اجلنسية - 4 

وففالـة أن  عـاجل     ثقيـ  اللـباب ااحليـاة اجلنسـية     ييا اتنام  العمـمل احلملومـاا إىل   - 119
 ملل ال ام  موااي  حمدية  منـقا العلقـاا واملسـاواة اـني اجلنسـني  والعنـ  اـد املـتا قني          

__________ 

(442) Tylee and others, “Youth-friendly primary-care services: how are we doing and what more needs to be 

done?”. 
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ــ  احلمــمل  واحل   ــة   والســلوع اجلنســ  املســرول  ومن ــاة األســتية  واألمــتا  املنقول  ااال صــالي
ــتاا       اجلنســ  ــدز )الفق ــة البلــتية وااي ــ  املناي ــجوف نق ــن ااصــااة اف ــة م   49-2   والوقاي

 .(446)(27-7 و 23-7 و 17-7 و
 

 النتائ  املست لصة مر تا من  قييماا اتام  التثقي  اجلنس  اللاممل )أ( 
ــيم التثقيــ  اجلنســ .  استعتااــاا يديــدة ل 3992جتيــه منــمل يــام  أُ - 121 دراســاا  قي
نيه  ملل التقييماا اال ام  املقدمـة يف اجملتمعـاا احملليـة واملـدارف يف فـمل مـن البلـدان        ين وقد

النامية والبلدان املتقدمة النمو. و لج األيلة املسـتمدة مـن  ـملل االستعتااـاا إىل يـدة نتـائ        
 ويروف  يلى النحو التايل:

مية إىل احلـد مـن امل ـاطت اجلنسـية ال  ـري  إىل  ـبملج       التد لا اللاملة التا )أ( 
  (445)اال صال اجلنس  أو زياية  وا تل

معتم اتام  التثقي  اجلنس   بني حدومب زيـاية يف املعتاـة ويـبني مـا يقـتب       )ب( 
  (447)ملثيقا وجوي اعض اآلمار ااجيااية يلى السلوع من

بـ  النتـائ  الصـحية اايـة قيـاف      من اني اتام  التثقي  اجلنس  اللاممل ال   تت ) ( 
األمت  ال يملاي يوجد أمـت قااـمل للقيـاف يلـى معـدالا ااصـااة افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية           

 واألمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  واحلممل غج املتغوب 

__________ 

 اام(. -  الفصمل األول E/2011/25) 4133/3انتت أياا قتار جلنة السملان والتنمية  (446)
(445) S. M. Napierala Mavedzenge, A. M. Goyle and D. A. Ross, “HIV prevention in young people in sub-

Saharan Africa: a systematic review”, Journal of Adolescent Health, vol. 49, No. 6 (2011), pp. 568-586; 

D. Kirby, Emerging Answers 2007: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy and 

Sexually Transmitted Diseases (Washington, D.C., National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 

2007); K. Michielsen and others, “Effectiveness of HIV prevention for youth in sub-Saharan Africa: a 

systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized trials”, AIDS, vol. 24, No. 8 

(2012), pp. 1193-1202; H. B. Chin and others, “The effectiveness of group-based comprehensive risk-

reduction and abstinence education interventions to prevent or reduce the risk of adolescent pregnancy, 

human immunodeficiency virus, and sexually transmitted infections: two systematic reviews for the 

guide to community preventive services”, American Journal of Preventive Medicine, vol. 42, No. 3 

(2012), pp. 272-294. 

(447) Kirby, Emerging Answers 2007: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy and Sexually 

Transmitted Diseases. 
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ونجد أن اجلقوي التامية إىل راط نتائ  ال ام  خبصائ  اتنالية حمدية  فتقـت   )ي( 
 .(442) واان اآلرام إىل اال ساإل أو

إال أن يــدة استعتااــاا حــديا ينصــتين متصــلني ا ــتإل التــدري،  ــا: أن الــ ام  الفعالــة  
غالبا ما  تامن انام املقـاراا  ال سـيما مقـاراا اسـت دام الواقيـاا الملفتيـة واألنثويـة  وأن        

 .(449)األنل ة التفايلية  سايد ال لب يلى راط املعلوماا  يامم الل صية
أوصى القائمون ااالستعتا  ااست دام نتائ  الصـحة البيولوجيـة اايتبار ـا مقياسـا     و - 123

. و لـ  اسـتعتا    (411)لملفامة ال ام  يفوإل السلوع اجلنس  املبلا ذا يا موموقية  ومواـويية 
ــت      ُأ ــاف لألمـ ــحية فمقيـ ــائ  الصـ ــت دم النتـ ــ   سـ ــاا الـ ــى الدراسـ ــت يلـ ــر تا  اقتصـ ــت  مـ جـ

ا ااصـــااة اـــاألمتا  املنقولـــة ااال صـــال اجلنســـ  و/أو  احتمـــاالا اخنفـــا  معـــدال أن إىل
حدومب محمل غج متغوب  ملون يف حالة است دام منا   التثقي  اجلنس  اللاممل الـ   رفـد   

اجلن، والـتمملني أرجـق الـململ ملحـوظ منـقا يف حالـة اسـت دام املنـا   الدراسـية           نوم يلى
ــوم اجلــن،  ة أ ــت  الــأن قيمــة معاجلــة  . و تلــااي  ــملل النتييــة مــ  أيلــ  (413)الــ   تيا ــمل ن

األيتاف املتعلقة انوم اجلن، وييناميملية العلقـاا يف إطـار التثقيـ  اجلنسـ  اللـاممل. ويلـى       
سبيمل املثال   لصه الدراساا إىل أن النسام والتجال الملين  تسم  وجقامم اقـدر أفـ  مـن    

ائمل منـ  احلمـمل   اانصاف ايما يتعلن انوم اجلن، يتجق ادرجة أف  املثج أن يست دموا وسـ 
وأن حيصلوا يلى رياية يف متحلة مـا قبـمل الـوالية وأن  لـد النسـام يف متاـن        (414)و/أو واقياا

__________ 

 Napierala Mavedzenge, Goyle and Ross, “HIV prevention in young people in sub-Saharanاملتجـ  نفسـي.    (442)

Africa: a systematic review”; M. Jukes, S. Simmons and D. Bundy, “Education and vulnerability: the 

role of schools in protecting young women and girls from HIV in southern Africa”, AIDS, vol. 22, No. 4 

(2008), pp. S41-S56. 

(449) V. A. Paul-Ebhohimhen, A. Poobalan and E. R. van Teijlingen, “A systematic review of school-based sexual 

health interventions to prevent STI/HIV in sub-Saharan Africa”, BMC Public Health, vol. 8, No. 4 (2008). 
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ــا      . ويف(411)لألمومــة مخســة مــن البلــدان الــ   ت فــ  ايقــا معــدالا اخلصــواة يف وــتإل أاتيقي
فانــه لــد  التجــال الــملين يريــدون يــدم املســاواة اــني اجلنســني   لعــاا أيلــى مــن حيــت     

 .(412)التعليم أو الد مل أو الدين ااض النتت ين اخلصواة
ــي، فــمل       - 124 ــي ل ــاا اــتور  لملــثج مــن اللــباب  ألن وامــتلع مقــاراا يف لــال العلق

األطفال  تاوا يلى معاملة اآل تين املتامة واحتتام ويون اييـا  وميملـن أن  ـوات املـدارف نويـا      
وينباــ  أن  اــمن قــاا اانســانية. مــن التعلــيم املســتند إىل القــيم يملــون مــن وــأني  ســني العل

ــام     الــدول للصــبية والفتيــاا واملــتا قني واللــباب الفــت، والتوجيــي واملقــاراا اللزمــة لبن
يلقاا اجتمايية سليمة  والتعاي  اانسـيام  والتمتـ   يـاة  اليـة مـن العنـ   مـن  ـلل         

واألسـت  ويلـي    االستتا ييياا املتعدية الق اياا والتعليم المل  يلتع مجاياا األقـتان  
 .التسامق و قديت التنوم واملساواة اني اجلنسني واحتتام الملاا وحمل العاياا والسلم

والقــاية الوطنيــون يلــى أراــ  املســتوياا  وقــاية اجملتمعــاا احملليــة  واملرسســاا    - 121
الدينيــة  وقــاية الفملــت اآل ــتون  مــديوون للقيــام اصــورة مبديــة ويلنيــة  واالتعــاون مــ    

لبية للقوالــب    اللــباب  امنلــام وســائط إيلميــة وا صــاالا  عــاجل اآلمــار االجتماييــة الســ
النم يــة اجلنســانية  و عــاز القـــيم واملمارســاا املتعلقــة ااملســـاواة اــني اجلنســني  و نمل ـــ         

 .الملفورة ال   نبمل العن 
الـدان يف جنـوب    31يف  4134ويلج استعتا  للمنا   الدراسـية أجـت  يف يـام     - 122
أاتيقيا إىل أن التفملج النقد  الأن نوم اجلـن، واحلقـوإل ال يـاال غـج مـدر  االقـدر        ووتإل

 .(416)الملايف يف اتام  التثقي  اجلنس  اللاممل والتثقي  يف لال اجوف نق  املناية البلتية
واينـــه الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة وجـــوي  بـــاين وـــديد يف الـــديم املقـــدم مـــن   - 126

لصحة اجلنسية واابااية لللباب. اف  أاتيقيا  قتصـت نسـبة البلـدان الـ      احلملوماا خلدماا ا
__________ 
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 صدا ملسألة ففالة حصول املتا قني واللباب يلـى املعلومـاا واخلـدماا املتصـلة االصـحة      
يف املائـة    62اجلنسية واابااية ال   امن و تتم اخلصوصية والستية واملوااقة املستنجة يلى 

 يف املائة آلسيا. 21يف املائة ألورواا و  91املائة لبلدان األمتيملتني و  يف 95مقارنة انسبة 
وم   اايد األيلة الأن حـدومب  ـول من ـ  ااجتـال الـ ام  الـ   رفـد يلـى الـتفملج           - 125

النقد  الأن النـوم اجلنسـاو والقـوة  ينلـأ سـرال يـن مـد   نفيـمل ذلـك يف الوقـه احلـايل.            
من احلملوماا اأني جيـت  حاليـا معاجلـة    يف املائة  71عاملية  أاايا الدراسة االستقصائية ال ويف

  إال أنـي    ملـن   “ نقـيق حمتويـاا املنـا   الدراسـية لايـاية متايـاة املنتـور اجلنسـاو        ”مسألة 
 نــاع أســيلة الــأن يمــار ذلــك اجملقــوي أو مــد  يولــي. وقــد وــديا االستعتااــاا والنتــائ   

ــة  صــميم و نفيــ   ــى أ ي ــة يل ــة للتثقيــ  اجلنســ  اللــاممل  عــاجل العناصــت    ااقليمي ــتام  اعال مل ا
 التئيسية ال   تاط التفائا املواايعية اخلم، للستعتا  العمل .

وينبا  أن  درع الـدول أن التثقيـ  اجلنسـ  اللـاممل  املتسـن مـ    ـور قـدراا          - 127
ـــ     ــن محاي ــقم مـ ــتور  لتمملينـ ــا  اـ ــة و ارجقـ ــباب يف املدرسـ ــمل  اللـ ــن احلمـ ــقم مـ ة أنفسـ

املتغــوب وااصــااة افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا  املنقولــة ااال صــال          غــج
اجلنسـ   ولتعايـا قــيم التسـامق واالحتــتام املتبـايل ونبـمل العنــ  يف العلقـاا  ولت  ــيط       
حيــامم. وينباــ  أن  قــوم الــدول اواــ  و نفيــمل اــتام  للتثقيــ  اجلنســ  اللــاممل  تايــ     

ــتند إىل  ــانية و سـ ــاراا اجلنسـ ــاراا احليا االيتبـ ــمل    املقـ ــة   أ ـ ــاا يقيقـ ــوات معلومـ ــة و ـ يـ
ايتبار ا البياناا واأليلة العلمية الـأن اجلوانـب اجلنسـية لإلنسـان  مبـا يف ذلـك النمـو         يف

والت ور والتلتيق ووظائ  األياام  والتناسمل واحلممل والوالية  ومن  احلممل  واـجوف  
جلنسـ   واحليــاة األسـتية والعلقــاا   نقـ  املنايـة البلــتية واألمـتا  املنقولــة ااال صـال ا    

الل صــية  والثقااــة واحليــاة اجلنســية  ومحايــة حقــوإل اانســان وإيماهلــا واملينــقا  ويــدم  
التمييا واملساواة وأيوار اجلنسـني  والسـلوع اجلنسـ   واالنتـقاع اجلنسـ  والعنـ  القـائم        

اب مـدف إىل  يلى نوم اجلن، واملمارساا الاارة  إىل جانب وا  اـتام  مناسـبة لللـب   
 قصـــ  القـــيم واملواقـــ  واأليـــتاف املتعلقـــة االعلقـــاا اجلنســـية واالجتماييـــة  و عايـــا   
افتساب املقاراا و ليي  اللـباب يلـى  مـمل مسـرولية سـلوفقم اخلـا، هبـم واحتـتام         
حقوإل اآل ـتين  و اويـد اللـباب ااملعـارف واملقـاراا والملفـامة اللزمـة الختـاذ قـتاراا          

 .م اجلنسيةمستنجة الأن حيام
 
 



 A/69/62 

 

164/394 14-00069 

 

 
 التفصيل  حلقوإل اانسان منمل انعقاي املرات الدويل للسملان والتنمية التناول
 32ااطار 

 التثقي  اجلنس  اللاممل
ــة  ــبجو   : الصــملوع امللام ــة ااي ــت اال فاقي ــباب )    - ق ــوإل الل ــة الــأن حق   4116أمتيملي

 “ التثقيـ  اجلنسـ   امن أياا احلن يفاحلن يف التعليم يت”( اأن 4112نفاذ ا يف يام  ادأ
 .“ دري، اتام  التثقي  اجلنس  يف مجي  متاحمل التعليم”وااتورة 

ــتا  ييــاا معا ــداا حقــوإل    : الصــملوع القانونيــة األ ــت  غــج امللامــة     اانســان أق
... احلصـول يلـى التوييـة     املقوماا األساسية للصـحة  مثـمل  ”احلن يف الصحة يلممل  اأن

  “منـقا االصـحة اجلنسـية وااباايـة     يف ذلك ما يتصمل واملعلوماا ايما يتصمل االصحة  مبا
وأفـدا أياـا    . (415)وفمللك احلن يف التماف املعلوماا الصـحية واحلصـول يليقـا ونقلـقا    

أن  ملفــمل حصــول مجيــ  املــتا قني  ييــاا رصــد  نفيــمل املعا ــداا يلــى أنــي ينباــ  للــدول 
ــة  ســوام يف املدرســة أ    يلــى و يف أمــافن أ ــت   معلومــاا يــن الصــحة اجلنســية واابااي

 .(417)للمتا قني غج امللتحقني ااملدارف
    
 

__________ 

ــم        (415) ــام رق ــن الع ــة  التعلي ــة والثقااي ــاحلقوإل االقتصــايية واالجتمايي ــة ا ــة املعني ( الــأن احلــن  4111) 32اللين
مــن العقــد الــدويل اخلــا،   34التمتــ  اــأيلى مســتو  ميملــن الوغــي مــن الصــحة البدنيــة والعقليــة )املــاية     يف

 .‘2’)ب(  34و  33  املتان التاا (  الفقت انE/2001/22) (ااحلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقااية

( الـأن صـحة املـتا قني ومنـائقم يف إطـار ا فاقيـة حقـوإل        4111) 2جلنة حقـوإل ال فـمل  التعليـن العـام رقـم       (417)
ــان  A/59/41ال فــمل )انتــت  ــة حقــوإل ال فــمل  42و  45  املتاــن العاوــت  الفقت  (  وامللحتــاا اخلتاميــة للين

(  57  الفقـــتة CRC/C/AUS/CO/4تيـــت الـــدور  التااـــ  املقـــدم مـــن أســـتتاليا )     نتـــت اللينـــة يف التق  اعـــد
وامللحتــاا اخلتاميــة للينــة املعنيــة اــاحلقوإل االقتصــايية واالجتماييــة والثقاايــة اعــد نتــت اللينــة يف التقتيــت    

اـام يلـى   (  واللينـة املعنيـة االق  11  الفقـتة  E/C.12/RUS/CO/5الدور  اخلام، املقدم من اال اي التوس  )
مـن ا فاقيـة القاـام يلـى مجيـ  أوـملال التمييـا اـد          34الـأن املـاية    42التمييا اد املـتأة  التوصـية العامـة    

  اجلــام األول  A/54/38/Rev.1املــتأة الــأن املــتأة والصــحة  الــ  ايتمــدما اللينــة يف يورمــا العلــتين )انتــت  
مية للينـة املعنيـة االقاـام يلـى التمييـا اـد املـتأة        (  وامللحتاا اخلتا41أل   الفقتة  الفصمل األول  الفتم
  CEDAW/C/TKM/CO/2التقتيـت اجلامـ  للتقتيـتين األويل والـدور  الثـاو لتتفمانسـتان )     اعد نتت اللينة يف

  وامللحتـاا اخلتاميـة للينـة حقـوإل ال فـمل اعـد نتـت اللينـة يف التقتيـت الـدور  الثـاو            13 و 11الفقت ان 
(  وامللحتـــاا اخلتاميــة للينـــة املعنيــة اـــاحلقوإل   64   الفقــتة CRC/C/URY/CO/2وا  )أوروغـــ املقــدم مــن  

االقتصــايية واالجتماييــة والثقاايــة اعــد نتــت اللينــة يف التقتيــت اجلــام  للتقتيــتين الــدوريني التااــ  واخلــام،     
 .(47  الفقتة E/C.12/NDL/CO/4-5هلولندا )
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 اخلصواة ووسائمل من  احلممل و نتيم األستة - 1 
يف املائـــة يف الفتـــتة  41اخنفاـــه معـــدالا اخلصـــواة يلـــى مســـتو  العـــا  انســـبة   - 122
عــا  اخنفــا  اخلصــواة ادرجــة فــبجة إىل التغبــة يف      . وين(412)4131و  3991يــام   اــني
ــأمت      ملــوي ــة احلصــول يلــى وســائمل منــ  احلمــمل. و ت ن أســت صــاجة  إىل جانــب  ســن إمملاني

الت لعاا اتملوين أست صاجة املثج من العواممل  من اينقا  سن ات، اقام األطفال يلى قيـد  
احلياة و وس  الفت، أمام النسـام  ال سـيما ايمـا يتعلـن اـالتعليم. ويف أاتيقيـا فملـمل  ومن قـة         

ام الملـ   اوجـي  ـا،  اخنفاـه معـدالا اخلصـواة اـو جة أا ـأ مـن          أاتيقيا جنوب الصحت
 .(419)املناطن األ ت   وال  اال أيلى من أ  من قة أ ت  يف العا 

وار ف  يلى مستو  العا  انتلار وسائمل من  احلمـمل للنسـام املتاوجـاا أو املعاو ـتاا      - 129
دمن يف الوقــه الــتا ن   ســنة ويســت   29إىل  36اــدون زوا  الــل   تــتاول أيمــار ن مــن     

ــن     أ  ــ  احلمــمل  م ــن وســائمل من ــام   6252وســيلة م ــة يف ي ــة  5155إىل  3992يف املائ يف املائ
. ويف حـــني زاي اســـت دام وســـائمل (421)يف املائـــة 31  و ـــ  زيـــاية اثـــمل اـــو 4134يـــام  يف
إىل  21احلممل اـو جة أسـتم يلـى مـد   لـك الفتـتة يف البلـدان الناميـة )يـدا الصـني( )مـن             من 
است دامقا يف البلدان الناميـة أقـمل املـثج منـي يف البلـدان املتقدمـة النمـو          ظمل يف املائة(  اقد 62

ملتاوجـــاا أو املعاوـــتاا اـــدون يف املائـــة مـــن النســـام ا 74حيـــت يســـت دم مـــا يقـــتب مـــن  
ــتم يف      زوا  ــو جة أســ ــمل اــ ــائمل منــــ  احلمــ ــت دام وســ ــمل. وقــــد زاي اســ ــ  احلمــ ــائمل منــ وســ
معدل است دامقا يف يدي من البلدان الفقـجة للاايـة أقـمل     د األ ج  وظملمقارنة االعق عينااالتس
 .(423)يف املائة 31من 
 

__________ 

 4131و  3991مل  ااســت دام  قــديتاا النقــاق للعــامني    حســب اخنفــا  معــدل اخلصــواة المللــ  العــا     ين (412)
 .(ST/ESA/SER.A/336) 3133الموقع ل السن ن،ة الع مت،ةو تيق،ح ع م  من

(419) J. G. Cleland, R. P. Ndugwa and E. M. Zulu, “Family planning in sub-Saharan Africa: progress or 

stagnation?”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 89, No. 2011 (2010),  

pp. 137-143. 

(421) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Contraceptive 

Use 2012 (POP/DB/CP/Rev2012); available from www.unpopulation.org. 

(423) N. Ortayli and S. Malarcher, “Equity analysis: identifying who benefits from family planning 

programs”, Studies in Family Planning, vol. 41, No. 2 (2010), pp. 101-108; L. Alkema and others, 

“National, regional, and global rates and trends in contraceptive prevalence and unmet need for family 

planning between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive analysis”, The Lancet, vol. 381, No. 

9878 (2013), pp. 1642-1652. 
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 41اللململ   
اجتا ــاا يف معــدل انتلــار وســائمل منــ  احلمــمل احلديثــة يف يــال وغــتب أاتيقيــا حســب    

 اللتحية اخُلمسية لثتام األست املعيلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــاا االستقصـــــائي  :امتص ع  ــحية  الدراســـ   املتاحـــــة اـــــاملوق   Demographic and Health Surveysة الدمياتاايـــــة والصـــ

www.measuredhs.com  (  والدراساا االستقصائية جملموياا املروتاا 4131حايتان/يونيي  36)ل الد ول إليي يف
 http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlاملتاحــة اـــاملوق    Multiple Indicator Cluster Surveysاملتعــدية  

 (  مجي  البلدان ال   تواات ينقا اياناا ملدة نق تني زمنيتني يلى األقمل.4131حايتان/يونيي  36الد ول إليي يف  )ل
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 42اللململ   
اجتا اا يف معدل انتلار وسـائمل منـ  احلمـمل احلديثـة يف وـتإل وجنـوب ووسـط أاتيقيـا           

 املعيليةحسب اللتحية اخُلمسية لثتام األست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ــحية     :متص عا  ــاا االستقصـــــائية الدمياتاايـــــة والصـــ   املتاحـــــة اـــــاملوق   Demographic and Health Surveysالدراســـ

www.measuredhs.com  (  والدراساا االستقصائية جملموياا املروتاا 4131حايتان/يونيي  36)ل الد ول إليي يف
 http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlاملتاحــة اـــاملوق    Multiple Indicator Cluster Surveysاملتعــدية  

 (  مجي  البلدان ال   تواات ينقا اياناا ملدة نق تني زمنيتني يلى األقمل.4131حايتان/يونيي  36الد ول إليي يف  )ل
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 46اللململ   
ــة يف األ     مــتيملتني حســب اللــتحية  اجتا ــاا يف معــدل انتلــار وســائمل منــ  احلمــمل احلديث

 اخُلمسية لثتام األست املعيلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ــحية     :متص عا  ــاا االستقصـــــائية الدمياتاايـــــة والصـــ   املتاحـــــة اـــــاملوق   Demographic and Health Surveysالدراســـ

www.measuredhs.com  ملروتاا (  والدراساا االستقصائية جملموياا ا4131حايتان/يونيي  36)ل الد ول إليي يف
 http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlاملتاحــة اـــاملوق    Multiple Indicator Cluster Surveysاملتعــدية  

 (  مجي  البلدان ال   تواات ينقا اياناا ملدة نق تني زمنيتني يلى األقمل.4131حايتان/يونيي  36الد ول إليي يف  )ل
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 45اللململ   
يسـيا حسـب اللـتحية اخُلمسـية        اجتا اا يف مع   دل انتلار وسائمل منـ  احلمـمل احلديثـة يف 

 لثتام األست املعيلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ــحية     :ص عامت  ــاا االستقصـــــائية الدمياتاايـــــة والصـــ   املتاحـــــة اـــــاملوق   Demographic and Health Surveysالدراســـ

www.measuredhs.com  (  والدراساا االستقصائية جملموياا املروتاا 4131حايتان/يونيي  36)ل الد ول إليي يف
 http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlاملتاحــة اـــاملوق    Multiple Indicator Cluster Surveysاملتعــدية  

 األقمل. (  مجي  البلدان ال   تواات ينقا اياناا ملدة نق تني زمنيتني يلى4131حايتان/يونيي  36الد ول إليي يف  )ل
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و تاجــ  االحتيــا  غــج امللــا مــن الوســائمل احلديثــة ملنــ  احلمــمل يلــى الصــعيد العــامل    - 161
. (424)4134يف املائــة يف يــام  3256إىل  3992يف املائــة يف يــام  4157اصــورة طفيفــة مــن 

يف املائة من النسام الل  لديقن احتياجاا غج ملباة من وسائمل من  احلمـمل   91ويعي  حاليا 
 الــدان ناميــة  ويملــون  ــملا االحتيــا  أفــ  مــا يملــون االنســبة للنســام والتجــال يف أاتيقيــا.  يف
ــدان غــتب       42 ويف ــ  ال ــا جنــوب الصــحتام الملــ    مبــا يف ذلــك مجي الــدا يف من قــة أاتيقي

أاتيقيـــا  إال الـــدا واحـــدا   بلـــا نســـبة النســـام يف يمـــت اابـــاب الـــل  يســـت دمن وســـائمل  
ــ  ــمل  من ــج امللبــاة نســبة ال  قــمل يــن         46 مــن احلمــمل أق ــوغ االحتياجــاا غ ــة  مــ  ال يف املائ
 .(421)املائة يف 15
الدان  صدا ملسـألة   31من  2و لج نتائ  الدراسة االستقصائية العاملية إىل أن او  - 163

يف  22زياية إمملانية حصول املتأة يلى املعلوماا وامللورة الأن الصحة اجلنسية وااباايـة ) 
لة زيــاية إمملانيــة حصــول التجــمل يلــى معلومــاا وملــورة و ــدماا يف لــال    املائــة( ومســأ

يف املائــة(  ــلل الســنواا اخلمــ، املااــية. وااملثــمل  أاــايا  72الصــحة اجلنســية وااباايــة )
يف املائـة( واملـتا قني    24الدان أوا ياجله مسـألة زيـاية إمملانيـة حصـول النسـام )      31من  2
لة يف لــال الصــحة اجلنســية وااباايــة. إال أن  ــملل النســبة يف املائــة( يلــى  ــدماا وــام 72)

امليويــة  تنــاق  يف حالــة  ــواج  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة لألوــ ا، ذو  ااياقــة   
 يف املائة(. 54يف املائة( وأانام اللعوب األصلية واألقلياا الثقااية ) 66)
 

 ت الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل انعقاي املرا
 36ااطار 

 املعلوماا واخلدماا املتعلقة مبن  احلممل
مـن ا فاقيـة القاـام يلـى مجيـ        34 ـن  املـاية   : الصملوع القانونية األ ت  غـج امللامـة  

ــتأة  )    ــا اــد امل ــا يف  3979أوــملال التميي ــدأ نفاذ  ــى أن 3923  ا ــدول  ”( يل  ت ــمل ال
تأة يف ميـدان التيايـة الصـحية    للقاـام يلـى التمييـا اـد املـ     األطتاف مجي  التدااج املناسـبة  

أجمل أن  امن هلا  يلى أساف  ساو  التجمل واملتأة  احلصول يلى  ـدماا التيايـة    من
ــتة    ــيم[ األســ ــة ]اتنتــ ــدماا املتعلقــ ــك اخلــ ــا يف ذلــ ــحية  مبــ ــك    .“الصــ ــااة إىل ذلــ إاــ

ة والـعور مـن املسـرولية    أن  قتر  تي”( ) ـ( يلى محاية حن املتأة يف 3) 35 املاية  ن 
__________ 

(424) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, World Contraceptive Use 2012. 

(421) J. Cleland and I. Shah, “The contraceptive revolution: focused efforts are still needed”, The Lancet, vol. 

381, No. 9878 (2013), pp. 1604-1606; Alkema and others, “National, regional, and global rates and trends 

in contraceptive prevalence and unmet need for family planning between 1990 and 2015”. 
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ــتة اــني إبــاب طفــمل وي ــت  ويف احلصــول يلــى املعلومــاا والتثقيــ       يــدي أطفاهلــا والفت
واستنايا إىل  ملل املعايج  وم  التسـليم    ملا احلن.“ والوسائمل الملفيلة اتمملينقا من هارسة

 فـام معـدالا   االعلقة املتبايلة اني االحتياجاا غج امللباة يف لال وسائمل من  احلممل  وار
ــأن ا    ــاا األمومــة  وا ــني املتا قــاا  وااجقــا   وواي ــ   ــول يون  احلمــمل ا حلــواجا ال

وســائمل منــ  احلمــمل  ــرمت الــململ جــائت يلــى ايــاا ســملانية معينــة  حثــه   احلصــول يلــى
الــدول يلــى ففالــة إ احــة األيويــة الــوارية يف   3992 ييــاا رصــد املعا ــداا منــمل يــام  

منـ  احلمـمل اهلتمونيـة    مـة الصـحة العامليـة  مبـا يف ذلـك وسـائمل       قائمة األيوية األساسـية ملنت 
ــة. ويف ــاية      والعاجل ــدول مبوجــب امل ــاا ال ــدويل اخلــا،     34 فصــيمل التاام ــد ال ــن العق م

ــاحلقوإل االقتصــايية        ــة ا ــة املعني ــه اللين ــة  حث ــة والثقااي ــاحلقوإل االقتصــايية واالجتمايي ا
لأن احلن يف التمت  اـأيلى مسـتو  ميملـن    ا 32التعلين العام رقم  ثقااية يفواالجتمايية وال

ل إىل وسـائمل منـ    أن اتنـ  يـن  قيــيد الوصـو    ”( الـدول يلـى   4111الوغي مـن الصـحة )  
وسـائمل احلفـاظ يلـى الصـحة اجلنسـية وااباايـة  ويـن هارسـة التقااـة           احلممل وغج ا مـن 

ــ  اجلنســ         ــك التثقي ــا يف ذل ــة االصــحة  مب ــاا املتعلق ــى املعلوم ــاا ايل ــية  واملعلوم جلنس
املعلومــاا أو  تيفقــا يمــدا  وفــمللك احليلولــة يون ملــارفة النــاف يف  حيـــب  لــك أو

الـأن حـن    36. ويلوة  يلى ذلك  ين  التعلين العام رقم “املسائمل ذاا الصلة االصحة
تمد ــي جلنــة ( الــمل  اي4131ال فـمل يف التمتــ  اــأيلى مســتو  ميملــن الوغـي مــن الصــحة )  

ا   ـواج وسـائمل منـ  احلمـمل القصـجة األجـمل اسـقولة ويسـت         ينب”أني  حقوإل ال فمل  يلى
ــة والوســائمل العاجلــة ملنــ      للمــتا قني النلــ ني جنســيا  مثــمل التاــاالا والوســائمل اهلتموني

 “.احلممل. وينبا  أياا   واج وسائمل ملن  احلممل طويلة األجمل ويائمة
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 ماي  وسائمل من  احلممل )أ( 
ملااــية  وــقد التنــوم يف مــاي  وســائمل منــ  احلمــمل  يلــى مــد  الســنواا العلــتين ا  - 164

ــ   يســت         ــا  واجتقــه االاتملــاراا يف املنتيــاا اــو االاتملــاراا ال ــأف هب ــاية ال ا ــة زي احلديث
إال أن التلمليلة احلاليـة مـن    .(422)التتفيب )واازالة(  و قلمل اجلتياا  وختفض اآلمار اجلانبية

من  احلممل ومـن اآلمـار اجلانبيـة الـ  يملـون       منتياا من  احلممل ال ختلو من  اطت اا فاإل يف
اعاقا   جا   و وجد لد  فثتة مـن النسـام موانـ  إفلينيمليـة  ـول يون اسـتعماهلن وسـائمل        
معينة. ونتـتا  ألن العمـلم خيتلفـون مـن حيـت الوسـيلة الـ  يفاـلووا ومـن جقـة احتياجـامم            

وجـوي لمويـة مـن أنـوام وسـائمل       اافلينيملية  مبا يف ذلك يلى مدار حيـامم  ـم ذامـم  اـمن    
من  احلممل املتماياة من السماا الدالة يلى  واات السلمة واجلوية يف  ـدماا  نتـيم األسـتة    
القائمة يلى حقوإل اانسان  فما أن  واات  يـاراا إاـااية يف الوسـائمل املتاحـة يفاـ  يـاية       

 إىل زياية انتلار استعماهلا اوجي يام.  
ه وســيلتا  عقــيم اانــامب واللوالــب يلــى مــاي  وســائمل منــ       غلبــ3992ويف يــام  - 161

يف املائة  يلى التوايل  من إمجايل وسائمل من  احلمـمل   42 و 13احلممل العامل   إذ ومللتا نسبة 
واعـد   .(426)يف املائـة مـن االسـت دام العـامل      32املست دمة  و لتقما أقتا، من  احلممل انسـبة  

صاحبقا قـدر أفـ  مـن التنـوم      مل الثلمب سائدة  إمناما  يلتين ياما   ما زاله  ملل الوسائ
يف الوسائمل األنثوية  يلممل زياية يف است دام الوسائمل ال   ر مل اـاحلقن أو الـ   ـارم  ـه     
اجللد  وزياية يف اسـت دام التاـاالا الملفتيـة. ومـا زالـه الوسـائمل الوحيـدة الـ  فانـه  ـ            

__________ 

(422) V. Brache and A. Faundes, “Contraceptive vaginal rings: a review”, Contraception 2010,  

vol. 82, No. 5 (2010), pp. 418-427; Reproductive Health Supplies Coalition, “Caucus on new and 

underused reproductive health technologies: contraceptive implants”, July 2013, available from 

http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/rhsc-brief-contraceptive-implants_A4.pdf; L. 

Bahamondes, “Subdermal implantable contraceptives versus other forms of reversible contraceptives or 

other implants as effective methods of preventing pregnancy”, RHL commentary, in The WHO 

Reproductive Health Library (Geneva, World Health Organization, last revised 1 December 2008); 

available from http://apps.who.int/rhl/fertility/contraception/CD001326_bahamondesl_com/en/; A. 

Nelson, “New low-dose extended-cycle pills with levonorgestrel and ethinyl estradiol: an evolutionary 

step in birth control”, International Journal of Women’s Health, vol. 2 (2010), pp. 99-106. 

(426) A. Biddlecom and V. Kantorova, “Global trends in contraceptive method mix and implications for 

meeting the demand for family planning”      ــامل ــة والعلــتين للمــرات الع ــدورة الثاني ــة إىل ال ــة مقدم   ورق
  و سـتند التقـديتاا املنمملجـة    4131للسملان التاا  لل اي الدويل للدراسة العلمية للسملان  يب/أغسـ ،  

 Alkema and others, “National, regional, and global rates and trends in contraceptiveىل مصـاير منـقا   إ

prevalence and unmet need for family planning between 1990 and 2015”     ااسـت دام يمليـاا حسـاب
 .World Contraceptive Use 2012ماي  وسائمل من  احلممل ااالستناي إىل 
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ملااــ  ســائدة أياــا يف الوقــه احلااــت )انتــت  الســائدة يف الــدان  تــارة يف  ســعينياا القــتن ا
(  ها يلج إىل حمدويية املنتياا املتاحة لل تيار من اينـقا و/أو حمدوييـة قـدراا    47اللململ 

 .(425)مقدم  اخلدماا يف  ملل البلدان
 

   47اللململ   
ســنة   ســب وســيلة منــ    29إىل  36 وزيــ  النســبة امليويــة للنســام مــن الفيــة العمتيــة    

 السائدة يف الدان  تارة ست دمة  م  إاتاز وسائمل من  احلممل الوحيدةاحلممل امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  فينيا  االستقصاماا الدمياتاايـة  4112-4111جنوب أاتيقيا  االستقصاماا الدمياتااية والصحية  التقتيت النقائ    :امتص ع 

  الصــني  4116  الثالــت يلــت لل صــواة    اليااــان  االستقصــام الــوط4119-4112والصــحية  التقتيــت النــقائ   
  اهلنـد  استقصـام األسـت املعيلـية واملتااـن يلـى مسـتو         4115االستقصام الوط  لتنتـيم األسـتة والصـحة ااباايـة      

المل  ميملن االطـلم   World Contraceptive Use 2011  ننقمل ينقا يف منلور األمم املتحدة 4112-4117املقاطعاا  
ــ   ــي يف املوق ــمل   www.un.org/esa/population/publications/contraceptive2011/contraceptive2011.htm: يلي )جــت   عي

 (.4131أيلول/سبتم   6البياناا و ليلقا يف 

__________ 

ــقائ        ج (425) ــت الن ــة والصــحية  التقتي ــا  االستقصــاماا الدمياتااي ــوب أاتيقي ــا  قياســاا  4112-4111ن   فيني
  اليااــان  االستقصــام الــوط  الثالــت 4119-4112االستقصــاماا الدمياتاايــة والصــحية  التقتيــت النــقائ    

ــوط   4116يلــت لل صــواة    ــة  تنتــيم األســتة والصــحة اابا ل  الصــني  االستقصــام ال ــد  4115اي   اهلن
 ننق ــمل ينــقا يف   4117-4112  (DLHS-3استقصــام األســت املعيلــية واملتااــن يلــى مســتو  املقاطعــاا )      

World Contraceptive Use 2011   (.4131أيلول/سبتم   6و ليلي يف  عيلي )جت 

 حقن
 رااالا ذفتية
 لوالب
  عقيم اانامب
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 أقتا،
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وقد  عمل، ال ام  ال   الب يليقا وسيلة وحيدة ملن  احلمـمل إرمب سياسـاا  نتـيم     - 162
ا ألسـباب ا تيـار اجلمقـور هلـا و/أو  واات ـا      األستة ال   فتاـقا الدولـة  ويسـتمت اسـت دامق    

وااض النتت ين سـبب   .(427)فسلعة منتتمة أو ااياز املوريين هلا أو  واج  دريب ا  الأوا
وجوي ال ام  الـ  يالـب يليقـا اسـت دام وسـيلة وحيـدة ملنـ  احلمـمل  اـمن  ـملل الـ ام  غـج             

علن اتأجيمل اابـاب واملبايـدة اـني احلمـمل     قايرة يلى  لبية االحتياجاا امل تلفة للنسام ايما يت
واآل ت والتوق  ين ااباب  أو االحتياجـاا املتنويـة للنسـام مـن  ملنولوجيـاا منـ  احلمـمل        
ــة هيــاة لملــمل وســيلة يف      امل تلفــة ألســباب صــحية  أو  فاــيلا املســتعملني مــن  ــوا، اني

املسـتعممل  والوسـائمل الـ      تل  متاحمل حيامم  من قبيمل استعمال الوسائمل ال  يتحملم ايقـا  
 ميملن يمل، مفعوهلا  امن وسائمل أ ت .  

ومن معايج اتام   نتيم األسـتة العاليـة اجلـوية أن  تـواات لمويـة مـن الوسـائمل الـ           - 166
 تسم اسماا إفلينيملية متمياة ميملـن  واج ـا اأمـان للعمـلم اأسـعار يف املتنـاول. أمـا اهليمنـة         

البلـدان اتنـ  ز املفااـلة الـ  جتتيقـا الـ ام  الق تيـة اـني  ـواج           املستمتة لوسيلة وحيدة يا ـمل 
وسيلة مألواـة يلـى ن ـاإل واسـ   مقااـمل اـخ اسـتثماراا يف املنتومـة الصـحية هبـدف  نويـ             
الســل  األساســية واــمان  ــواات اخلــ ة اللزمــة لــد  املــوريين ايصــال الوســائمل الــململ يمــن 

 لموية من الوسائمل.وففالة  واات امللورة املستنجة الأن 
 

 الوسائمل العاجلة ملن  احلممل )ب( 
ُأير جاه الوسائمل العاجلة ملن  احلممل اايتبار ا جاما  من قائمة منتمـة الصـحة العامليـة     - 165

  و ـ  مدرجـة يف املعـايج وال و وفـوالا     3996منـمل يـام    (422)النموذجية لأليوية األساسـية 
ي الـدويل ألمـتا  النسـام والتوليـد  ومسـيلة يف غالبيـة       واملبايئ التوجيقية الصايرة ين اال ـا 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية  ومسيلة فمنت  ميملن صتاي ادون أمـت ال بيـب يف أفثـت مـن     
__________ 

(427) E. E. Seiber, J. T. Betrand and T. M. Sullivan, “Changes in contraceptive method mix in developing 

countries”, International Family Planning Perspectives, vol. 33, No. 3 (2007); J. J. Brown, L. Bohua 

and S. S. Padmadas, “A multilevel analysis of the effects of a reproductive health programme that 

encouraged informed choice of contraceptive method rather than use of officially preferred methods, 

China 2003-2005”, Population Studies, vol. 62, No. 2 (2010)  ــي يف ــمل ين  Changing China’s“  ننق

contraceptive policy”, International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, vol. 36, No. 4 

(December 2010); D. R. Mishell, Jr., “Intrauterine contraception: an under-utilized method of family 

planning”, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol. 12, No. 1 (March 

2007). 

(422) WHO, WHO Model List of Essential Medicines, 18th ed. (Geneva, April 2013)    ميملـن االطـلم يليقـا يف  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf. 
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وم  ذلك  امن يدم ففاية املعارف واملعلومـاا املتـوااتة يـن الوسـائمل العاجلـة       .(429)الدا  61
مقا يف غالبيـة البلـدان. و وصـله إحـد  الليـان      ملن  احلممل يلململ يوائن  ـول يون اسـت دا  

( إىل أني حيثما  ملون الوسائمل العاجلة ملنـ  احلمـمل غـج مسـيلة  يملـون ذلـك       4134مر تا  )
يموما  اسبب سياساا  قتن الوسائمل العاجلة ملن  احلمـمل اااجقـا   واسـبب معاراـة منـ       

ــة احلصــول يل   .(461)احلمــمل اوجــي يــام  ــد إمملاني ــا يعــوي إىل   وأوــارا إىل أن  قيي يقــا فــثجا  م
زالـه   اوتتاطاا ال يام هلا اصتاقا اأمت طبيب أو اسبب يدم  واات ا يف الق ام العـام  ومـا  

 الوسائمل العاجلة ملن  احلممل غج معتواة جيدا  لد  مقدم  التياية الصحية.
 

  عقيم الملفور ) ( 
يثمـا  ملـون ااصـااة    االتغم من أن يدي التجال الملين يست دمون التاـاالا يـاياي ح   - 167

افجوف نق  املناية البلـتية مصـدرا  للقلـن  اـمن ملـارفة الـملفور يف جقـوي  نتـيم األسـتة          
  و   نبل ا إال قلة قليلـة مـن البلـدان يـن زيـاياا      3992احلديثة  قدمه  قدما  اييل  منمل يام 

 يف  عقيم الملفور يلى مد  العلتين ياما  املااية.  
لديـي نق تـا قيـاف للنسـبة الـ   لـمللقا وسـيلة  عقـيم الـملفور مـن            الدا  94ومن أصمل  - 162

ولديي نق ة قياف واحدة يلى األقمل مسيلة منـمل يـام     (463)إمجايل وسائمل من  احلممل املست دمة
يملـن   يف املائة( اعدم است دام وسيلة  عقـيم للـملفور  و    23الدا  ) 12أو  للي  أالا  4116

يف املائة من وسـائمل منـ  احلمـمل السـائدة إال يف أراعـة       31لى  عقيم الملفور يسقم انسبة  ايد ي
يف املائــة(  والواليــاا املتحــدة  37يف املائــة(  ومجقوريــة فوريــا ) 43الــدان )املململــة املتحــدة )

ــة(. ووـــــقد  31يف املائـــــة(  واو ـــــان ) 32األمتيمليـــــة ) ــة(  يف 49الـــــدا  ) 47يف املائـــ املائـــ
ــا  ــي  يف اخنفااــ ــيب لتعقــ ــت دام النســ ــام  االســ ــمل يــ ــملفور منــ ــت  3992م الــ ــقا ســ ــا  منــ  النملــ

يف املائــة(   352-يف املائــة(  وميامنــار )  4-يف املائــة(  و ايلنــد )  4-يف املائــة(  واهلنــد )  2-)
__________ 

(429) International Consortium for Emergency Contraception, Emergency Contraception in National Essential 

Medicines Lists (December 2013)    ميملــــن االطــــلم يليقــــا يف  www.cecinfo.org/custom-content/ 

uploads/2014/01/ICEC_EC-in-EMLs_Dec-2013.pdf. 

يراســة حالــة إاتاييــة أيــدا مــن أجــمل جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة االســل  األساســية املنقــملة ألروال النســام      (461)
ــا يف    ــلم يليقـــــــــــــ ــن االطـــــــــــــ ــال  ميملـــــــــــــ  /www.everywomaneverychild.org/resourcesواألطفـــــــــــــ

un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities/emergency-contraception. 

 3992أيـلل(. نق ـة القيـاف األوىل أقـتب إىل يـام       421)احلاوـية   World Contraceptive Use 2012انتـت   (463)
فنق ـة انتـقام. وفـان يـدي البلـدان       4116يام    م  است دام4134ونق ة القياف األ ت  أقتب إىل يام 

الدا ألني   يملن لديـي إال نق ـة قيـاف     11الدا لنق  البياناا  واستبعد  45. واستبعد منقا 392يف األصمل 
 .4116الدا ألن ي ت نق ة قياف االنسبة لي فانه قبمل يام  21واحدة  واستبعد 
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يف املائــة(  هــا يلــج إىل إمــا حــدومب اخنفــا  م لــن يف   156-املتحــدة األمتيمليــة ) والواليــاا
ــاية االيتمــاي يلــ    ــملفور أو إىل زي ــيم ال ــة إىل    اســت دام  عق ــ  احلمــمل )أنثوي ى وســائمل أ ــت  ملن

 .(464)فبج( حد
مليــون امــتأة يلــى وســيلة  عقــيم اانــامب  مقارنــة   321  ايتمــدا 4114ويف يــام  - 169

ويعـد  ـملا التفـاوا ملفتـا  اصـفة  اصـة        .(461)مليون رجمل ايتمدوا يلى  عقيم الملفور 21 اـ
صـحية أفـ  وال ميملـن التجـوم     االنتت إىل أن  عقيم اانامب أفثت فلفـة وين ـو  يلـى  ـاطت     

زال التقـدم   ايي  اعمل، ااجتام املتب  م  الملفور اآلمن نسبيا  الـمل  ميملـن التجـوم ينـي. ومـا     
 .(462)ا ييا  يف لال البحومب املتعلقة اوسائمل من  احلممل اهلتمونية للملفور

وجيب يلى الدول  يلى سبيمل االستعيال  أن  وات يلـى ن ـاإل واسـ  معلومـاا      - 151
اياا يالية اجلـوية يـن اوائـد و ـاطت لمويـة فاملـة مـن وسـائمل منـ  احلمـمل ياليـة            وإرو

اجلوية الـ  يسـقمل احلصـول يليقـا اأسـعار يف املتنـاول  مـ  إيـلم ا تمـام  ـا، امملانيـة            
ــالنتت إىل اســتمتار   ــت ااصــااة         ــملفور ا ــامب أو ال ــاالا اان ــن را اســت دام وســيلتني م

س  واجوف نقـ  املنايـة البلـتية  وجيـب يليقـا فـمللك       ااألمتا  املنقولة ااال صال اجلن
أن  ملفمل إمملانية احلصول يلى املعارف املتعلقة اوسائمل من  احلممل ويلى الوسائمل نفسـقا   

 اصتف النتت ين احلالة الاواجية.  
 

 ااجقا  - 2 
يعملــ، الليــوم إىل ااجقــا  ظتواــا  يديــدة قــد يصــعب يلــى املــتأة أن  ــول يون   - 153

مثمل إ فاإل الوسيلة يف من  احلممل  واجلقمل مبسألة اتتة اخلصـواة أو اسـبمل اسـت دام    حدومقا  
وسائمل من  احلمـمل  وصـعواة احلصـول يلـى وسـائمل منـ  احلمـمل أو يـدم ميسـوريتقا  أو  اـج           
الت لعاا اابااية  واال تلف يلى التغبة يف احلممل اـني امـتأة مـا ومنعاوـت ا  واخلـوف مـن       

ــيلة مل   ــت دام وسـ ــب اسـ ــبن      طلـ ــيط مسـ ــن، يون خت ـ ــة اجلـ ــت  وهارسـ ــمل إىل املعاوـ ــ  احلمـ نـ
 (465)(3 وختتل  معدالا ااجقـا  اـني البلـدان ا تلاـا  فـبجا  )انتـت اجلـدول        .(466)قستا  أو

__________ 

(464) J. E. Darroch, “Male fertility control: where are the men?”, Contraception, vol. 78, No. 4 (2008),  
pp. S7-S17. 

(461) EngenderHealth, Contraceptive Sterilization: Global Issues and Trends (New York, 2002), chap. 2. 

(462) J. K. Amory and W. J. Bremner, “Newer agents for hormonal contraception in the male”, Trends in 

Endocrinology and Metabolism, vol. 11, No. 2 (2000), pp. 61-66. 

(466) Gilda Sedgh and others, “Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008”, The 

Lancet, vol. 379, No. 9816 (18 February 2012), pp. 625-632. 
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و لــج التقــديتاا األ ــجة إىل حــدومب اخنفــا  يف معــدالا ااجقــا  ويف حــاالا الواــاة    
 املتصلة اااجقا   و بني االجتا اا التالية:

ــبب       )أ(  ــاة اسـ ــت الواـ ــ    ـ ــامل  وااقليمـ ــعيدين العـ ــى الصـ ــا يلـ ــاق  حاليـ يتنـ
ــأمون   ــج املـ ــا  غـ ــايفاا ااجقـ ــني     .(467)ماـ ــبج إىل  سـ ــدر فـ ــن اقـ ــملا التحسـ ــا   ـ ويعـ

التملنولوجيــاا  وزيــاية   بيــن مبــايئ منتمــة الصــحة العامليــة التوجيقيــة املتعلقــة اااجقــا    
 لى إجتام إجقا  مأمون املأمون والتياية اعد ااجقا   وزياية القدرة ي

زالــه معــدالا الواــاة النامجــة يــن ااجقــا  مت فعــة ار فايــا  مــمل ل  يف   مــا )ب( 
يمليـــة  311 111واـــاة  يلـــى التـــوايل  لملـــمل  351 و 251أاتيقيـــا ويســـيا حيـــت الاـــه 

  (467)إجقا  غج مأمونة
لـة  حا 16اخنفض املعدل اامجايل حلاالا ااجقا  يلى الصعيد العامل  مـن   ) ( 

يف  42  إىل 3996سـنة يف يـام    22و  36امتأة يتـتاول يمت ـا اـني     3 111إجقا  لململ 
    (466)4112يف األل  يف يام  49  ة ظمل مااتا  يند نسبة 4111األل  يف يام 

مليــون يف  2655اخنفاــه األرقــام امل لقــة لعمليــاا ااجقــا  املقــدرة مــن   )ي( 
ــام ــون يف يـــــام   2355إىل  3996 يـــ ــه إىل (466)4111مليـــ مليـــــون يف  2152  وار فعـــ
إىل  4111. و عا   ملل الاياية إىل مجوي معدالا ااجقـا  يف الفتـتة مـن يـام     4112 يام
   مقتتنة االنمو السملاو م  متور الوقه 4112يام 

فانه  وجد أيلى معدالا لإلجقا  يلى الصـعيد يون ااقليمـ  يف وـتإل     ) ـ( 
ــا ) ــا ) 19ة البحــت الملــارييب ) امــتأة(  ومن قــ  3 111لملــمل  21أوروا (  12(  ووــتإل أاتيقي

ــا  يلــى الصــعيد يون      15وجنــوب وــتإل يســيا )   (  وفانــه  وجــد أيىن معــدالا ااجق
  (466)(34ااقليم  يف أورواا الاتاية )

يف املائــة مــن لمــوم حــاالا ااجقــا  يف العــا   25جــتا نســبة  قــدر اـــ  )و( 
 ا متاحة للطلم يليقا.    و و ي ت يام لي  قديتا4112النام  يف يام 

وقد التامه احلملوماا يف اتنام  العمـمل ويف ااجـتاماا األساسـية املقـترة ملواصـلة        - 154
 نفيـملل امي ــام أولويـة قصــو  ملنـ  حــاالا احلمـمل غــج املتغـوب ايــي  ومـن ة التامــه ابــملل       

__________ 

 ,”Gilda Sedgh and others, “Legal abortion worldwide: incidence and recent trendsبيانـاا مـن   مجعـه ال  (465)

International Family Planning Perspectives, vol. 33, No. 3 (September 2007), pp. 106-116. 

(467) WHO, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and 

Associated Mortality in 2008, 6th ed. (Geneva, 2011). 
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ا التئيسـية  . و تمثـمل املت لبـا  “فااة اجلقوي للقاـام يلـى احلاجـة إىل الليـوم إىل ااجقـا      ”
ــواات املعــارف العامــة الســليمة ايمــا يتعلــن مب ــاطت احلمــمل        ــاام يف ففالــة   للواــام اــمللك االلت
وإرسام معايج قويـة للمسـاواة اـني اجلنسـني  و يسـج احلصـول يلـى لمويـة مـن وسـائمل منـ             

مـن  احلممل املأمونة وذاا اخلصائ  امل تلفة اأسعار ميسورة مبا ميملـن غالبيـة النسـام والتجـال     
إجيــاي وســيلة  توااــن مــ  احتياجــامم ومــ  مــا لــديقم مــن موانــ  للســتعمال. وقــد يتتااــن مــ   
الايـــاية يف اســـت دام وســـائمل منـــ  احلمـــمل أحيانـــا  اخنفـــا ف مباوـــت يف معـــدالا ااجقـــا    

ورغـم أن التفايـمل    .(462) (42يامـا  )انتـت اللـململ     41لوحظ يف إي اليا يلى مدار اتـتة   فما
ــا     ــدل ااجق ــني مع ــمل        ا ــمل أ ــت   مث ــأمت اعوام ــة يت ــمل احلديث ــ  احلم ــائمل من واســت دام وس

الت لعاا اابااية  يندما  ثبه معدالا اخلصواة يلـى مـت الوقـه  اـمن الايـاية يف اسـت دام       
 .(469)وسائمل من  احلممل احلديثة الفعالة يقاالقا اخنفا  يف معدالا ااجقا 

 
   42اللململ   

 دام أقــتا، منــ  احلمــمل اــني النســام يف ســن اابــاب  إي اليــا   معــدالا ااوــام املتعمــد للحمــمل واســت  
 4114-3972الفتتة 

 
 
 
 
 
 
    
 ,Women and Children’s Health: Evidence of Impact of Human Rights (Geneva, 2013)منتمـة الصـحة العامليـة     امتص عو 

figure 2D.4ميملن االطلم يليي يف . http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84203/1/9789241505420_eng.pdf. 
 

__________ 

(462) Bustreo and others, Women’s and Children’s Health: Evidence of Impact of Human Rights (see 

footnote 183 above); G. Benagiano, C. Bastianelli and M. Farris, “Contraception: a social revolution”, 

European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol. 12, No. 1 (2007), pp. 3-12. 

(469) C. Marston and J. Cleland, “Relationships between contraception and abortion: a review of the 

evidence”, International Family Planning Perspectives, vol. 29, No. 1 (2003), pp. 6-13. 

 ممل )نسبة ميوية( معدل است دام أقتا، من  احل

 معدل ااوام املتعمد للحممل )نسبة ميوية(
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وميملن أن  رمت املساواة اني اجلنسني يلى  اطت ااجقا  اسبمل متنوية  يلى سـبيمل   - 151
ــ          ــني األزوا  الــأن من ــاا ا ــاية احملايم ــة اــو زي ــائ  االجتمايي ــن  اــيج ال ب ــال  يــن طتي املث

بيـمل قـانون إ  ـار الـاو  أو اسـتيملاني       وين طتيـن إلاـام القـوانني التمييايـة مـن ق       (451)احلممل
من  لل ايتماي قوانني أفثت صتامة  ـدل مـن  ـاطت التعـت  للعنـ  مـن جانـب اللـتيك          أو

 .(453)احلميم
واالتغم ها ونقد من اخنفا  يف معدالا ااجقا  يف مجي  منـاطن العـا  يف الفتـتة     - 152

(  49اللـململ   )انتـت  (466)ا  اـمن أفـ  اخنفـا  حـدمب يف أورواـ     4111 و 3995اني يام  
  واخنفااـا  حـايا    3995ها يعمل، معدالا إجقا  مت فعة نسبيا  يف أورواا اللتقية يف يـام  

. وفانه معدالا ااجقا  أقـمل فـثجا  ومسـتقتة نسـبيا      4111يف  لك املعدالا  لول يام 
 يلى مت الامن يف أورواا الاتاية.  

أورواـا الاتايـة انتلـار سـبمل احلصـول يلـى       ويعمل، اخنفا  معـدالا ااجقـا  يف    - 156
املعارف املتعلقة اوسائمل من  احلممل ويلى الوسائمل نفسقا  مبا يلممل التثقي  اجلنسـ  اللـاممل   
ــة          ــة موا ي ــمل ايي ــأا  ــملل العوام ــد  ي ــني اجلنســني. وق ــام مســتو  املســاواة ا لللــباب  وار ف

 الست دام وسائمل من  احلممل  ولتتاج  معدالا ااجقا .  
__________ 

(451) M. Do and N. Kurimoto, “Women’s empowerment and choice of contraceptive methods in selected 

African countries”, International Perspectives on Sexual and Reproductive Health,  

vol. 38, No. 1 (2012), pp. 23-33; I. H. Mosha and R. Ruben, “Communication, knowledge, social 

network and family planning utilization among couples in Mwanza, Tanzania”, African Journal of 

Reproductive Health, vol. 17, No. 3 (2013), pp. 57-69; A. A. Bawah, “Spousal communication and 

family planning behavior in Navrongo: a longitudinal assessment”, Studies in Family Planning, vol. 33, 

No. 2 (2002), pp. 185-194; W. I. De Silva, “Husband-wife communication and contraceptive behaviour 

in Sri Lanka”, Journal of Family Welfare, vol. 40, No. 2 (1994), pp. 1-13. 
(453) G. E. Ely and M. D. Otis, “An examination of intimate partner violence and psychological stressors in adult 

abortion patients”, Journal of Interpersonal Violence, vol. 26, No. 16 (2011), p. 3248; D. K. Kaye and 

others, “Domestic violence as risk factor for unwanted pregnancy and induced abortion in Mulago 

Hospital, Kampala, Uganda”, Tropical Medicine and International Health, vol. 11, No. 1 (2006), pp. 90-

101; T. W. Leung and others, “A comparison of the prevalence of domestic violence between patients 

seeking termination of pregnancy and other general gynecology patients”, International Journal of 

Gynecology and Obstetrics, vol. 77, No. 1 (2002), pp. 47-54; D. Kaye, “Domestic violence among women 

seeking post-abortion care”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 75, No. 3 (2001), 

pp. 323-325; IPAS, “Youth perspectives reveal abortion stigma and gender inequity are barriers to 

education on safe abortion”, available from www.ipas.org/en/News/2013/October/Youth-perspectives-

reveal-abortion-stigma-and-gender-inequity-are-barriers-to-education-on.aspx. 
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ويلى الدول أن  سعى جا دة للقاـام يلـى يوايـ  ااجقـا  يـن طتيـن إ احـة         - 155
حصــول اجلميــ  يلــى الثقااــة اجلنســية اللــاملة ااتــدامل مــن ســن املتا قــة  ويلــى  ــدماا    
ــ          ــا جلمي ــة  و واج  ــ  احلمــمل احلديث ــك وســائمل من ــا يف ذل ــة  مب الصــحة اجلنســية واابااي

ــن إ     ــاجون إليقــا  ويــن طتي ــملين حيت ــة   األوــ ا، ال ــاا الملفتي ــى الواقي احــة احلصــول يل
واألنثويــة اأســعار ميســورة يلــى ن ــاإل واســ   وإ احــة احلصــول يلــى وســائمل منــ  احلمــمل   
العاجلة ستا ويف الوقه املناسب  وين طتين  نفيـمل اـتام  مدرسـية وإيلميـة  عـاز القـيم       

العلقـاا  ال   ساو  اني اجلنسني و لي  التفاو  اـني األزوا  الـأن املسـائمل املتعلقـة ا    
ــاذ        ــقا و عايا ــا  مــن  ــلل إنف ــاحتتام حقــوإل اانســان ومحايت ــ  احلمــمل  وا اجلنســية ومن
 القوانني ال   تيق للنسام والفتياا العي  يون التعت  للعن  القائم يلى نوم اجلن،.  

 
 49اللململ   

يامـا   التقـديتاا    22 و 36ول يمت ـا اـني   اامتأة يتـت  3111حاالا ااجقا  لململ   
   4112 و 4111 و 3996مية املتجحة لأليوام ااقلي
 
 
 
 
 
 
     
 G. Sedgh and others, “Induced abortion: incidence and سـتند األرقـام إىل البيانـاا الـوارية يف      امتص عو 

trends worldwide from 1995 to 2008”, The Lancet, vol. 379, No. 9816 (18 February 2012). 
 

 أاتيقيا
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 11اللململ   
ســنة   22و  36امــتأة  تــتاول أيمــار ن اــني   3 111يــدي حــاالا ااجقــا  لملــمل    

لموية  تارة من البلدان األورواية حيت ااجقا  متالف قانونا  للفتـتة املمتـدة اـني     يف
 4111و  3995يام  

 
 
 
 
 
 
   
 Gilda Sedgh and others “Induced abortion: Incidence and يستند اللململ يلى البيانـاا الـوارية يف مقالـة    :امتص ع 

trends worldwide from 1995-2008; The Lancet vol. 379, No 9816 (18 February 2012). 
 

 3اجلدول 
يــدي حــاالا ااجقــا  القــانوو يف البلــدان الــ  ينبللــا ايقــا يــن فــمل احلــاالا  قتيبــا       

 4115-4113للفتتة 
 

 ع م آخر تق ير مم ح المل /اإلقل، 

الل اإلج،ر   لنر    ع   ح 
امررررررررررأ  تمرررررررررراوح  3 111

 سية 11و  35أعة ع   سيف 
عرر   حرر الل اإلج،رر     

 مولو  حم 311لن  
 319 67 4112 فواا    

 312 26 4111 اال اي التوس 
 24 15 4111 إستونيا
 93 16 4111 ايلروف
 59 49 4111 ال فيا
 67 45 4111  نااريا
 64 44 4111 الااريا

 13 43 4111 تحدة األمتيمليةالوالياا امل
 11 43 4111 نيوزيلندا

 اال اي التوس 

 إستونيا

 الااريا

 ال فيا

 الييملا

  ولندا

 انلندا
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 ع م آخر تق ير مم ح المل /اإلقل، 

الل اإلج،ر   لنر    ع   ح 
امررررررررررأ  تمرررررررررراوح  3 111

 سية 11و  35أعة ع   سيف 
عرر   حرر الل اإلج،رر     

 مولو  حم 311لن  
 12 41 4111 أستتاليا    

 12 41 4111 السويد
 42 32 4113 اور وريملو

 49 37 4111 إنمللتتا وويلا
 45 37 4111 اتنسا

 21 35 4111 سلواينيا
 12 36 4111 ليتوانيا
 42 36 4111 الدامنتع
 46 36 4111 النتوي 
 13 36 4111 فندا

 13 36 4111 سناااورة
 32 32 4111 إستائيمل

 49 31 4111 اجلمقورية التليملية
 13 31 4111 سلواافيا
 41 34 4111 اسملتلندا
 46 33 4111 إي اليا
 39 33 4111 انلندا
 32 9 4111  ولندا
 32 2 4111 أملانيا

 32 2 4111 الييملا
 36 7 4111 سويستا
 9 7 4111  ون،

 5 5 4111 جنوب أاتيقيا
  2 6 4115 نيبال
ــة  :امتص ع   G. Sedgh and others, “Induced abortion: incidence and trends البيانــاا لملعــة مــن مقال

worldwide from 1995 to 2008”, The Lancet, vol. 379, No. 9816 (18 February 2012). 
  

ــا اللــت  ي - 157 ــواات واســت دام  بــيلن االخنفــا  يف معــدالا ااجقــا  يف أوروا ــاية   قية زي
اخلــدماا والســل  األساســية احلديثــة املت ب ــة اتنتــيم األســتة اعــد  فملــك اال ــاي الســوايا .   

-4113ذلــك  اــمن اســتمتار االر فــام النســيب يف معــدالا ااجقــا  املقــدلرة للفتــتة     ومــ 
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 ( 16(  واـــيلروف )15امــتأة(  وإســـتونيا )  3 111لملـــمل  26)اال ــاي التوســـ  )  4116
ــا ) ــا )45والااري ــ  احلمــمل    (465)((49(  وال في ــاامن مــ  معــدالا الســت دام وســائمل من   املت

احلديثة وبيقة اتلك السائدة يف أورواا الاتاية )معدالا انتلـار وسـائمل منـ  احلمـمل أل  سـنة      
يف  5255 ــ  فمــا يلــ : اال ــاي التوســ  ) 4115إىل يــام  4111 يــام متاحــة  للفتــتة مــن
يف املائـة(    6759سـنة(  وإسـتونيا )   29و  36الـل   تـتاول أيمـار ن اـني     املائة من النسـام  

   ـوح   (454)يف املائـة((  6656يف املائة(  وال فيا ) 2153املائة(  والااريا ) يف 65وايلروف )
اتأ لت هملن يف است دام وسائمل من  احلممل است داما اعاال أو المل  لك الوسائمل. و ـة  بـاين   

حالـة   67ا  حيـت معـدلل ااجقـا   ـو مـن أيلـى املعـدالا يف العـا  )        هاممل وااق يف فواـ 
ــني     3 111 لملــمل ــار ن ا ــتاول أيم ــتأة  ت ــنة( 22و  36ام ــااي     (465) س ــن  ل ــتغم م ــى ال يل

املعدالا العالية املبللا ينـقا السـت دام وسـائمل منـ  احلمـمل احلديثـة  حيـت الـا معـدل انتلـار           
ــة يف يــام  7355  و 4111ام يف املائــة يف يــ 7453وســائمل منــ  احلمــمل هبــا    (4115يف املائ

احلاالا يلى أن احلصـول يلـى وسـائمل منـ  احلمـمل أمـت اـتور   إال أنـي          . و رفلد  ملل(454)
قـد ال يملــون فاايـا للحــد مـن حــاالا ااجقــا   وأن سـلوفياا مقاايــة أ ـت  قــد  ت لــب      

مل منــ  احلمــمل يف ذلــك املاــا  االجتمــاي  والتمــا  الســت دام وســائ يف  فقلمــا و ــد لل  مبــا
اعض العلقاا  وقوايد التواصمل اني اللتفام  والتوقعاا االجتماييـة للممارسـاا اجلنسـية     

 واملفقوم احملل  املت بط اااجقا   و  ت اجلن، القست .
وقـــد  قلقـــه مملاســـب  امـــة يف لـــال احلـــد مـــن الوايـــاا النامجـــة يـــن ااجقـــا    - 152
ــام    غــج ــمل ي ــأمون من ــة       وال ســيما 3992امل ــيجاا وــاملة و ملميلي ــ  أجــتا  ا ــدان ال يف البل
قوانينــقا وهارســاما للتعامــمل مــ  ااجقــا  اوصــفي وــاغل صــحيا يامــا )انتــت يراســة حالــة   يف

األوروغوا  أينال(. وم  ذلك  ظملل يدي الواياا املتصلة اااجقـا  مااتـا يف األيـوام األ ـجة      
   سـبلب ااجقـا    4112حـا يـام   مومـا. و حا م  استمتار التتاجـ  يف الوايـاا النفاسـية ي   

ــام   غــج ــأمون اا  ــام     27 111امل ــا  يــن ي ــاة نفاســية  ااخنف ــة وا ــارب   3991حال ــا ق حينم
ــاا  يـــدي ــة 59 111الوايـ ــا    (451)حالـ ــة يـــن ااجقـ ــاا النامجـ ــا أن يـــدي الوايـ ــن مبـ . ولملـ
ــاا النفاســية اامجــ     غــج ــاا ايل  يبــدو أن يملاملــأمون قــد اخنفــض اــبطم أفــ  مــن يــدي الواي ي

__________ 

استمدا البياناا ين معدل انتلار وسائمل من  احلممل مـن قايـدة ايانـاا مروـتاا األ ـداف اامنائيـة لأللفيـة         (454)
 .mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspxاملتاحة يلى التااط التايل: 

(451) Ahman, E and Shah, I, New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality, International 

Journal of Gynecology and Obstetrics, vol. 115, No. 2 (2011), pp. 121-126. 
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ــاا النفاســية يلــى الصــعيد      ااجقــا  غــج املــأمون  ــ  ســبب وجــوي نســبة متاايــدة مــن الواي
 .(452)العامل 

 
 يراسة حالة إاتايية: القاام يلى الواياا النفاسية النامجة ين ااجقا  غج املأمون

 األوروغوا 
  حقلقه األوروغـوا   قـدما  امـا يف احلـد مـن الوايـاا النفاسـية        4113منمل يام  

ــة          ــوا  للوقاي ــوذ  األوروغ ــمل من ــن  ــلل  نفي ــأمون م ــج امل ــا  غ ــن ااجق النامجــة ي
. ويقـوم  Modelo Uruguayo de Prevención de Riesgo y Dañoامل ـاطت واألاـتار    مـن 

ــة        ــدويل للســملان والتنمي ــرات ال ــام  يمــمل امل ــمل اتن ــى التاامــاا لتنفي  ــملا النمــوذ  يل
مــتا  النامجــة يــن ااجقــا  غــج      (. ويقــدف إىل احلــد مــن امل ــاطت واأل   3992)

  4113يف املائــة مــن الوايــاا النفاســية يف يــام  24املــأمون  الــ  ينايــه إليقــا نســبة 
 .4111يف املائة يف يام  66  و 4114يف املائة يف يام  42و 
ــو   الســتية          ــتأة  و  ــتار امل ــتام ق ــ : احت ــلمب رفــائا    ــوذ  إىل م ويســتند النم

امللتامـة  وايتبـار حـاالا ااجقـا  قاـية مـن قاـايا الصـحة         واملمارسة املقنية ال بية 
العامة ال قاية قانونية أو جنائية. و تى مجي  النسام  مبـن اـيقن املتا قـاا  اممملانيـة     
الوصــــول إىل اتيــــن متعــــدي الت صصــــاا مــــن أطبــــام أمــــتا  النســــام والقــــاالا  

ن يقــــدمون واأل صـــائيني النفســـيني واملمتاــــاا واأل صـــائيني االجتمــــاييني الـــملي    
ااجقا  وما اعـدل  ااااـااة إىل امللـورة والتيايـة  مبـا يف       قبمل املعلوماا ملتحل  ما
ادائمل ااجقا   وأساليب ااجقا  املتاحـة و اطت ـا  يف إطـار وـ       ذلك معلوماا ين

ريايــة صــحية وــاممل يتاــملن أياــا معاجلــة املاــايفاا  وإيــاية التأ يــمل  و ــواج إمملانيــة   
ائمل منـ  احلمـمل. ومفتـال بـال النمـوذ   ـو أن مجيـ  املقنـيني يف لـال          وسـ  احلصول يلـى 

 .الصحة اجلنسية واابااية خياعون للتدريب لتقدمي امللورة ملا قبمل ااجقا  وما اعدل
ــتة        ــمل النمــوذ . ويف الفت ــائ  ملــيعة اعــد وقــه قصــج مــن  نفي وقــد لوحتــه نت
النفاســية مــن ااجقــا         يتعــدل يــدي الوايــاا  4117إىل يــام   4112يــام  مــن
ــج ــام      غ ــن ي ــوا  حــالتني  وم ــأمون يف األوروغ ــام  4112امل    تــولف  4133إىل ي
امتأة اسبب ااجقا  غج املـأمون. وواقـا ملنتمـة الصـحة العامليـة  ميملـن  ملييـ          أ 
 .النموذ  و ملتارل يف الدان أ ت   ملا
 ينيـة اعـد فواـا      أصـبحه األوروغـوا  مالـت الـد يف أمتيملـا الل     4134ويف يام  

وغيانا يلا  جتتمي ااجقا  من  لل سن قانون ااوام ال وي  للحممل الـمل  يملفـمل   
__________ 

يتان/يونيــي )حا 4132انتــت وميقــة املعلومــاا األساســية املقدلمــة إىل اســتعتا  يمــمل ال نــام  ملــا اعــد يــام    (452)
4131 )Ringheim K. “Sexual and Reproductive Health and Rights Thematic Report”. 
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حن املتأة يف ااجقا  املأمون  لل األسااي  االم  يلت األوىل مـن احلمـمل  و ـلل    
ألراعــة يلــت أســبويا يف حالــة االغتصــاب. و ــد مل املتا قــاا يف إطــار  ــملا القــانون  ا

ــوم   مــن ــدرجي  اال” ــلل مفق ــملا  الت ــاية  “ســتقلل ال ــانون   2  اســتنايا إىل امل ــن ق م
ــة  نميــة القــدراا املت ــورة لملــمل اــتي حــا      األطفــال واملــتا قني الــمل  يلــج إىل يملي

 .يتممللن من التمتل  املاممل حقوقي
و ملل املبايراا  جنبا إىل جنب م  القانون املتعلن  ماية احلن يف التيايـة الصـحية    

الق ـايني   (  المل  يقتا  من مقـدم  التيايـة الصـحية مـن    4112اية )اجلنسية واابا
ذلـك  قـدمي    يف العام واخلا،  قدمي اخلـدماا الصـحية اجلنسـية وااباايـة اللـاملة  مبـا      
احلمــمل اجليــدة  امللــورة اخلاصــة والســتية  وإمملانيــة احلصــول لانــا يلــى وســائمل منــ    

(  الـمل  ياـف  طااعـا    4119نسـ  ) النويية يف اخلـدماا العامـة  وقـانون التثقيـ  اجل    
ريـا  األطفـال    مرسسيا يلى التثقي  اجلنس  يف مجي  مستوياا التعليم النتام   من

إىل  دريب املعلمـني  قـد سـا ه يف  قيـن أوروغـوا  أيىن معـدل وايـاا نفاسـية يف         
  و ـو ي ـت يــام   4134أمتيملـا الل ينيـة ومالـت أيىن معـدلل يف األمــتيملتني. ويف يـام      

 111لملـمل   3151ا ايي البياناا  الـا معـدل الوايـاا النفاسـية يف األوروغـوا        والت
 .مولوي ح  311
    
ــقا )  - 159 ــا فل ــة(   97ويف أاتيقي ــا اجلنواي ــتثنام أاتيقي ــة( )ااس وفــمللك يف أمتيملــا    يف املائ

. ولملـن  ـملا الـتقم    (466)الوس ى واجلنواية  ال  اال مجي  حاالا ااجقا   قتيبا غج مأمونة
ــد نســبتي         ــمل   اي ــاة اســبب ااجقــا   ال ــاطن يف   ــت الوا ــني املن ــة ا ــاا  ائل خيفــ  ا تلا

. وفمللك  أاتيقيـا  (451)يلتة متلة يف أاتيقيا ين أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب مخ،
املن قــة الــ  وــقدا أقــمل اخنفــا  يف يــدي الوايــاا النامجــة يــن ااجقــا  غــج املــأمون    ــ 
ــمل ــام  من ــاا النامجــة      (456)3991ي ــديت  يف الواي ــا  التق ــمن االخنف ــة ا ــ  أمتيملــا الل يني . اف
حالـة إجقـا      311 111يف املائـة لملـمل    11إىل  21ااجقا  غـج املـأمون فـان مـن      ين
حالـة   251حالة وااة إىل  521حني  تاج  يدي الواياا يف أاتيقيا من العدي اهلائمل البالا  يف

حالـة إجقـا     311 111حالة وااة لملـمل   641ىل حالة إجقا  )وإ 311 111وااة لململ 
 .(456) يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل  (

وايتتف اتنام  العممل اأن ااجقا  غج املأمون  و ملـمللة صـحية يامـة رئيسـية       - 171
ــد ااجقــا .          ــا اع ــة م ــاي يف متحل ــواج التيايــة واارو ــمل مســرولية   ــاا  تحم وأن احلملوم

__________ 

 World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance forمنتمـة الصـحة العامليـة     (456)

Health Systems, 2nd ed. (Geneva, 2012). 



 A/69/62 

 

186/394 14-00069 

 

الصــحة العامليــة  وصــياا  قنيــة لتحســني نوييــة اخلــدماا    واــعه منتمــة 3996 يــام ويف
املتعلقــة اااجقــا  حيثمــا يملــون  قــدمي  لــك اخلــدماا قانونيــا  ولتحســني  ــدماا التيايــة   
ــة للنســام اللــوا  يصــلن إىل املتافــا الصــحية ويعــانني ماــايفاا مــا اعــد ااجقــا         العاجل

. (455)يملون ايقا ااجقـا  غـج قـانوو    ويملتس   ملا األمت األ ج أ ية  اصة يف البلدان ال 
  يند استعتا  اخلم، سنواا ل نام  العممل  ادأا منتمة الصـحة العامليـة   3999ويف يام 

 Safe Abortion: Technical and Policyسلســلة مــن امللــاوراا أيلا إىل إصــدار منلــور:   

Guidance for Health Systems ية للـــنتم )ااجقـــا  املـــأمون: إروـــاياا  قنيـــة وسياســـا 
ــي    ــة   4111الصــحية(  واــه املوااقــة يلــى  ــملا املنلــور يف اوز/يولي وأصــدر االلاــاا التاي

ملنتمة الصحة العاملية ولااا يديدة غج راية. ويعاو العديد من الوفـاالا االخنفـا  الـمل     
ــوارية يف    حــــدمب ــاياا الــ ــت دام ااروــ ــة اااجقــــا  إىل اســ مــــر تا يف الوايــــاا املت ب ــ

 ر.املنلو  ملا
وينبا  للدول أن  ت مل  دااج ملموسة لإلستام ااحلد مـن املاـايفاا والوايـاا     - 173

ــت، احل    ــاية ا ــن   املتصــلة اااجقــا  يــ  زي ــد ااجقــا   م ــة اع ــى التياي يون  صــول يل
مان أن  نفلــمل جلميــ  النســام الــل  يعــانني ماــايفاا ااجقــا  غــج املــأمون  واــ    اييــا 
ااروـــاياا الـــوارية يف منلــور منتمـــة الصـــحة العامليـــة  اجلقـــاا املقدمـــة للتيايــة   فااــة 

Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems   ااجقــا(
املأمون: إرواياا  قنية وسياسا ية للنتم الصـحية(  لتقـدمي ريايـة جيـدة  وإزالـة العقبـاا       

عوائـن القانونيـة الـ  انـ  النسـام      القانونية أمام  قدمي اخلدماا. وينباـ  للـدول أن  ايـمل ال   
والفتياا من احلصول يلى ااجقا  املأمون  مبـا يف ذلـك  نقـيق القيـوي املنصـو، يليقـا       
يف قــوانني ااجقــا  الســارية  حلمايــة حيــاة النســام والفتيــاا  وحيثمــا يملــون ااجقــا    

 .قانونيا  ففالة إمملانية حصول مجي  النسام يلى  دماا إجقا  جيدة النويية
يف املائــة مــن البلــدان احســب ياجلــه  61ووجـدا الدراســة االستقصــائية العامليــة أن   - 174

 “ ــواج الوصــول إىل  ــدماا ااجقــا  املــأمون إىل احلــد الــمل  يســمق اــي القــانون   ”مســألة 
يف املائــة(  ياجلــه مســألة   56الســنواا اخلمــ، املااــية. ولملــن نســبة أفــ  مــن البلــدان )    يف
ــ ” ــج املــ   من ــا  غ ــي  ااجق ــة يلي ــار املتت ب ــ     “أمون وإيارة اآلم ــاا ال ــه نســبة احلملوم . وفان

يف املائـة   59املسـألة متناسـبة يملسـيا مـ  مـتام البلـدان. واالتـايل  يف حـني ياجلـه           ياجله  ملل
الد مل األيىن  ملل املسألة ين طتين واـ  السياسـاا العامـة وختصـي  أمـوال       من البلدان ذاا

يف املائـة مـن البلـدان     49لموسـة     قـم اـاألمت نفسـي إال نسـبة      من املياانيـة واختـاذ إجـتاماا م   
__________ 

(455) Paul F. A. Van Look, Jane Cottingham, “WHO’s Safe Abortion Guidance Document,” American 

Journal of Public Health, April 2013 (103)(4), pp. 593-6. 
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األغىن. وقد يعمل،  ملا ار فام معـدل انتلـار حـاالا ااجقـا  غـج املـأمون يف البلـدان ذاا        
 .الد مل املن فض

ــة احلصــول يلــى ااجقــا  املــأمون واخلــدماا املت ب ــة اــي وإيارة     - 171 و تفــاوا إمملاني
ــا فــبجا يــ   ــميارة ماــايفاا    ماــايفا ي ا تلا ــن ا ــقا. ويف مــا يتعل ــاطن ويا ل ــدان واملن   البل

ااجقا    رفلد األيلة القائمة يلـى ايانـاا الـتقم القياسـ  جلقـوي اتنـام  األمومـة واملواليـد         
أنـي يف معتـم البلـدان الناميـة  ملـون الفـت، املتاحـة أمـام النسـام الـل  يعلـن يف املنـاطن              يلى

 .(457)ماا أقمل املثج من غج نالتيفية للحصول يلى  ملل اخلد
ويند  صني  البلدان حسب قوانني ااجقا  السارية ايقـا )البلـدان األفثـت  قييـدا       - 172

اـمن نسـبة البلـدان الـ   عـاجل مسـألة         (452)وال   قمل ايقا القيوي اقدر ما  وأقـمل األقـمل  قييـدا(   
يف املائـــة(  74أليىن )فانـــه ا “منـــ  ااجقـــا  غـــج املـــأمون وإيارة اآلمـــار املتت بـــة يليـــي ”
يف املائة اقط مـن الـدان    22البلدان املصنلفة اأن لديقا القوانني األفثت  قييدا. وااملثمل  امن  اني

 ـواج الوصـول إىل  ـدماا ااجقـا  املـأمون إىل احلـد الـمل         ” ملل الفية قد ياجله مسـألة  
 .“يسمق اي القانون

 
 الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات 

 35ااطار 

 ااجقا 
 3992:   ورا معايج حقوإل اانسان منـمل يـام   صملوع قانونية غج ملامة أ ت   

ــعه ن اققــا. ويف سلســلة مــن          ــا  ووسل ــا يتعلــن اااجق ــاا الــدول يف م ــالزا التاام اع
م يلـى  الاـو  املعا داا الدولية حلقوإل اانسـان امللحتاا اخلتامية  سلل ه  يياا رصد 

وااجقـا  غـج    النفـاف   امالعلقة اني قوانني ااجقـا  التقييديـة  ووايـاا األمقـاا أمنـ     
ــأمون ــا    (459)امل ــن لإلجق ــ  امل ل ــه املن ــه  (471)  وأيان ــدااج     وحثل ــة الت ــى إزال ــدول يل ال
__________ 

ــام  األمومـــة واملواليـــد املتـــال يلـــى الـــتااط التـــايل:     (457)  ليـــمل يســـتند إىل ايانـــاا الـــتقم القياســـ  جلقـــوي اتنـ
http://www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfm. 

(452) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Abortion 

Policies 2013 :متال يلى التااط التايل  www.unpopulation.org. 

نتــت اللينــة يف التقتيــت الــدور   امللحتــاا اخلتاميــة للينــة املعنيــة االقاــام يلــى التمييــا اــد املــتأة  يقــب    (459)
(  والتقتيـت الـدور  التااـ  للـيل       CEDAW/C/PRY/CO/6)أ( مـن الوميقـة    13السايف للبـاراغوا  )الفقـتة   

ــة اــاحلقوإل االقتصــايية   CEDAW/C/CHI/CO/4مــن الوميقــة  41)الفقــتة  ــة املعني ــة للين (  وامللحتــاا اخلتامي
مـن الوميقـة    13التقتيت الدور  الثالت املقدم من الفلبني )الفقـتة   واالجتمايية والثقااية  يقب نتت اللينة يف

E/C.12/PHL/CO/4        ــت ــة يف التقتي ــت اللين ــب نت ــوإل اانســان  يق ــة  ق ــة املعني ــة للين (  وامللحتــاا اخلتامي
 .(CCPR/C/ZMB/CO/3من الوميقة 32الدور  الثالت املقدم من زامبيا )الفقتة 
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ــة ال    صــحية الــملين اــد النســام والفتيــاا الــل  جيــتين يمليــاا إجقــا  ومقــدم  التياي
. وااااااة إىل ذلك  أفلدا  يياا رصد املعا ـداا أنـي   (473)ااجقا  يقدمون  دماا

ينبا  للدول  فحد أيىن  إلاام جتتمي ااجقا  وففالة إمملانية احلصـول يلـى ااجقـا     
يندما يلمللمل احلممل   تا يلى حياة املتأة أو صحتقا  وينـد  لـولل اجلـنني  لـول ا حـايا       

. ومـ  ذلـك  اـمن اللينـة املعنيـة      (474)ل احملارمويندما يملون احلممل نتيية اغتصاب أو سفا
ــوإل         ــة حق ــة لملفال ــد ال  ملــون فااي ــملل االســتثناماا ق ــوإل اانســان أوــارا إىل أن    ق
اانســان للمــتأة  وأنــي يف البلــدان الــ  جتيــا قوانينــقا ااجقــا   جيــب أن  تــال  ــدماا    

. (471)ييــةون مقبولــة وأن  ملــون جيــدة النوااجقـا  وأن يســقمل احلصــول يليقــا وأن  ملــ 
وااــض النتــت يــن الواــ  القــانوو  أاــتزا  ييــاا رصــد املعا ــداا اــتورة أن  ملفــمل    

   .(472)الدول ستية ااجقا  والتياية امللئمة اعدل
__________ 

ــة   (471) ــة للين ــدم مــن نيملــاراغوا      امللحتــاا اخلتامي ــت األويل املق ــة يف التقتي منا اــة التعــمليب  يقــب نتــت اللين
(  وامللحتــــاا اخلتاميــــة للينــــة املعنيــــة  قــــوإل اانســــان  CAT/C/NIC/CO/1مــــن الوميقــــة  35 )الفقــــتة
ــة المــــن  31اللينــــة يف التقتيــــت الــــدور  الســــايف املقــــدم مــــن الســــلفايور )الفقــــتة    نتــــت يقــــب وميقــ

CCPR/C/SLC/CO/6 )     وامللحتـــاا اخلتاميـــة للينـــة املعنيـــة اـــاحلقوإل االقتصـــايية واالجتماييـــة والثقاايـــة
 .(E/C.12/1/Add.105من الوميقة  61و  45نتت اللينة يف التقتيت الدور  الثالت لليل  )الفقت ان  يقب

ــتأة  التوصــية العامــة      (473) ــا اــد امل ــى التميي ــة االقاــام يل ــة املعني ــاية   42اللين ــة القاــام  مــ 34الــأن امل ن ا فاقي
ــة يف يورمــا العلــتين        يلــى ــ  ايتمــدما اللين ــاملتأة والصــحة  ال ــتأة املتعلقــة ا ــا اــد امل ــ  أوــملال التميي مجي
  اجلام األول  الفصمل األول  اجلـام ألـ (  وامللحتـاا اخلتاميـة للينـة املعنيـة  قـوإل        A/54/38/Rev.1 )انتت

ــ  امل   ــت التااــ ــة يف التقتيــ ــت اللينــ ــب نتــ ــان يقــ ــتة  اانســ ــتاريملا )الفقــ ــن فوســ ــدم مــ ــة   33قــ ــن الوميقــ مــ
CCPR/C/79/Add.107        ــت ــة يف التقتي ــت اللين ــب نت ــمل يق ــوإل ال ف ــة  ق ــة املعني ــة للين (  وامللحتــاا اخلتامي

 .(CRC/C/NIC/CO/4)اام( من الوميقة  69الدور  التاا  املقدم من نيملاراغوا )الفقتة 

  مـن الوميقـة   11نتت اللينة يف التقتيت األويل لتلـاي  )الفقـتة   امللحتاا اخلتامية للينة حقوإل ال فمل يقب  (474)
CRC/C/15/Add.107  مــن الوميقــة 65(   والتقتيــت الــدور  الثالــت للــيل   )الفقــتة  CRC/C/CHL/CO/3   )

ــتة     ــ  لملوســتاريملا )الفق ــدور  التاا ــت ال ــة    52والتقتي ــن الوميق (  وامللحتــاا CRC/C/CRI/CO/4)جــيم( م
 41ملعنيـة  قـوإل اانسـان  يقـب نتـت اللينـة يف التقتيـت الـدور  الثالـت لاوا يمـاال )الفقـتة            اخلتامية للينة ا
ــة   ــة     CCRP/C/GTM/CO/3مــن الوميق ــاحلقوإل االقتصــايية واالجتمايي ــة ا ــة املعني ــة للين (  وامللحتــاا اخلتامي
ــة  ويف ــة     والثقااي ــة الدومينيملي ــدور  اخلــام، لليمقوري ــت ال ــة يف التقتي ــتة  أيقــاب نتــت اللين مــن  49)الفق

 .(E/C.12/1/Add.105من الوميقة  61(  والتقتيت الدور  الثالت لليل  )الفقتة E/C.12/DOM/CO/3الوميقة 

ــة يف التقتيــت الــدور  اخلــام، لبولنــدا       (471) ــة املعنيــة  قــوإل اانســان يقــب نتــت اللين ــة للين امللحتــاا اخلتامي
 .(CCPR/CO/82/POLمن الوميقة  2 )الفقتة

 التقتيــت لحتــاا اخلتاميــة للينــة املعنيــة اــاحلقوإل االقتصــايية واالجتماييــة والثقاايــة يقــب نتــت اللينــة يف  امل (472)
املعنيـة   (  وامللحتـاا اخلتاميـة للينـة   E/C.12/SVK/CO/2مـن الوميقـة    42الدور  الثـاو لسـلواافيا )الفقـتة    

مـن الوميقـة    41ر  التااـ  للـيل  )الفقـتة    االقاام يلى التمييا اد املتأة يقـب نتـت اللينـة يف التقتيـت الـدو     
CEDAW/C/CHI/CO/4). 
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 حاالا ااجقا  اني اللاااا  
سـنة   42و  36  الاه نسـبة اللـاااا الـل   تـتاول أيمـار ن اـني       4112يف يام  - 176
ــل    يف ــة وال ــدان النامي ــأمون    البل ــج م ــوم حــاالا     23 أجــتين إجقااــا غ ــن لم ــة م يف املائ

مليون حالـة إجقـا     154مليني حالة(  ومن  ملا العدي جتا  257ااجقا  غج املأمون )
. و تعـت  املتا قـاا الصـاجاا أفثـت مـن      (476)سـنة  39و  36لفتياا  تتاول أيمار ن اـني  

  الوايـاا النامجـة يـن ااجقـا      غج ن خل ت ماايفاا ااجقا  غج املأمون  وقتااة نص
. و لج الدالئمل إىل أن املتا قاا أفثـت يتاـة   (467) دمب للنسام يون سن اخلامسة والعلتين

الســع  للحصــول يلــى  ــدماا ااجقــا   وحــا يف البلــدان الــ  قــد يملــون           للتــأ لت يف
ــمون يليــأن إىل مقــدم   ــدماا ااجقــا  غــج املــأمون اســب      ــانوو ايقــا  ا ب ااجقــا  ق

 .(476)املعتاة واملواري املالية الملااية اخلوف واالاتقار إىل
 

يراسة حالة إاتايية: االستتا ييياا الفعالة لتنتيم األستة  ري  إىل معدالا إجقا  
 من فاة جدا

  ولندا
 قدم  ولندا مثاال هتازا يلى الد أي  ايي ا لبام و ت يمل  وواممل يف لال   

اني اللباب  إىل أحد أيىن معدالا ااجقا  يف مجي  أاام  نتيم األستة  ال سيما 
العا . ويقدلم أطبام األستة يف  ولندا  دماا  نتيم األستة منمل أوا ت ستيناا القتن 

  ي مل  نتيم األستة يف نتام التأمني الصح  العام الوط   3973املاا . ويف يام 
نس  متال لليمي  وواممل  وامللك  واتا وسائمل من  احلممل لانا. والتثقي  اجل
ملني املتأة مبلاا   يصمل إليي واستنايا إىل املروتاا امللتتفة لألمم املتحدة  قد الا ا

. ويعدل معدل است دام وسائمل من  احلممل من قبمل اللباب (475)أ  الد يف العا  يف
الناو ني جنسيا من أيلى املعدالا اني اياا السملان اللباب فللقا  ونتيية لمللك  

امتأة  3 111حاالا لململ  9و  6تتاول معدل حاالا ااجقا  يف  ولندا اني ي
سنة  و و أحد أيىن املعدالا يف العا . وااجقا  يف  ولندا  22و  36يمت   اني

   .(477)قانوو ومأمون ويسقمل الوصول إليي وناير احلدومب
__________ 

(476) Shah I., Ahman E, Unsafe abortion Differentials in 2008 by age and developing country region: High 

burden among young women: Reproductive Health Matters 2012;20(39):169–173. 

(475) The World’s Women 2010: Trends and Statistics (United Nations publication, Sales No. E.10.XVII.11). 

(477) Sexual and Reproductive Health: The Netherlands in International Perspective متاحـة يلـى     (2009) .
 .http://www.rutgerswpf.org/sites/default/files/Sexual-and-reproductive-health.pdfالتااط التايل: 
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ملنــ  حــاالا احلمــمل والتامــه احلملومــاا يف اتنــام  العمــمل اــميلم األولويــة القصــو   - 175
. وقـد  ـوالت   “اـملل فـمل جقـد ... ازالـة يوايـ  ااجقـا       ”املتغوب ايي  ها يع  االتـايل   غج

يراسة معملقـة للسياسـاا العامـة وهارسـاا ااجقـا  يف البلـدان الـ   ـن فض ايقـا معـدالا           
ن ااجقــا  مثــمل  ولنــدا يروســا قيلمــة للحــد مــن حــاالا احلمــمل غــج املتغــوب ايــي يف البلــدا    

 .األ ت 
 

 الواياا النفاسية - 6 
مـــن اـــني فـــمل مروـــتاا الصــــحة اجلنســـية وااباايـــة   قـــن الملســـب األفــــ           - 177
  فـان أفثـت مـن نصـ  مليـون      3992يف معدل الواياا النفاسية. اف  يـام   3992 يام منمل

ول امتأة مين فمل يام من أسباب مت ب ة ااحلممل والـوالية ميملـن ا لقاق ـا إىل حـد فـبج  و لـ      
حالة واـاة نفاسـية    211يف املائة  من  27  اخنفض معدل الواياا النفاسية انسبة 4131 يام
 .(472)حالة 431إىل  3991يام  من املواليد األحيام 311 111لململ 
امـتأة يف العـا  مـا زلـن ميـن يوميـا اسـبب املاـايفاا          211وم  ذلك  اـمن ز ـام     - 172

الفتإل حـايا اـني املنـاطن املتقدمـة النمـو واملنـاطن الناميـة.         املتصلة ااحلممل أو الوالية  وال ياال
ــا نصــيب البلــدان الناميــة    4131يــام  ويف يف املائــة مــن لمــوم الوايــاا النفاســية      99  ال
. اف  العا  املتقدم النمو  يبلا   ت  عتل  املتأة للموا مـن أسـباب   (472)الصعيد العامل  يلى

ــى مــد  يم   ــوالية يل ــا   1 211مــن  3ت ــا مت ب ــة ااحلمــمل وال ــة ايبل ــاطن النامي ــا يف املن   أم
مـــن  3  ويف أاتيقيـــا جنـــوب الصــحتام الملـــ   اـــمن املعــدل  ـــو   361مــن   3اخل ـــت   ــملا 
من األ داف اامنائية لأللفيـة    6. ويف حني    نيا اعد يامليا الااية أل  من اهلدف (472)19

الـدان حققـه    31  إال أن “مـة أراـام  ختفيض معدل الواياا النفاسية مبقدار مل”واملتمثلة يف 
الـــدان أ ـــت   ســـعى إىل  قيققـــا  لــــول      9  و نــــاع 4131الاايـــة  لـــول يـــام      لـــك 
  3991الـدا وـقدا زيـاية يف الوايـاا النفاسـية منـمل يـام         45. ولملـن  ـة   (479)4136 يـام 
اتيقيـا  عا  ذلك يف جام فبج مني إىل الواياا املتصلة افجوف نقـ  املنايـة البلـتية  ويف أ   وين

__________ 

(472) WHO and others, Trends in Maternal Mortality: 1990-2010 – WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank 

Estimates (World Health Organization, Geneva, 2012). 

  وفمبوييـا واييـه نـام      السـتوائية وغينيـا ا   والصـني ومجقورية الو الدميقتاطية اللـعبية     واناليي   إريتتيا (479)
 WHO, Every Woman, Every Child: From Commitments to Action—The First Report of the. ونيبـال   ومصـت 

Independent Expert Review Group) on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health 

(Geneva, 2012). 
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ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألســباب املت ب ــة ااحلمــمل         ــد ا ــوب الصــحتام الملــ    يع جن
 .(472)والوالية العاملني الاالبني امن أسباب الوااة املبملتة للمتأة

 
 13اللململ   
 4131معدلل الواياا النفاسية حسب البلدان    

 مولوي ح ل( 311 111)حاالا الوااة لململ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank :امتص ع 

Estimates (Geneva, WHO, 2012). 
. ومـن اـني  ـملل البلـدان  فـان املعـدل       4131الدا يام  21فان معدل الواياا النفاسية مت فعا يف  :مالحلة 

حالــة واــاة يلــى  3 111لــة واــاة و حا 331مت فعــا جــدا يف  لــاي والصــومال اقــط  حيــت الــا  
(  291(  وسـجاليون ) 291التوايل. أما أيلى  انية الـدان  اليـة اقـ : مجقوريـة أاتيقيـا الوسـ ى )      

(  والملـامجون  711(  والسـويان ) 771(   ولي يـا ) 791ايسـاو )  - (  وغينيـا 211واوروند  )
فاســية فــان مت فعــا يف معتــم (. ويلــى الــتغم مــن أن معــدل الوايــاا الن511(  ونييجيــا )511)

ــي قــد اخنفــض يف فــمل مــن موريلــيوف )     (  51البلــدان األاتيقيــة جنــوب الصــحتام الملــ    إال أن
(  ايما فان  ملا املعـدلل متوسـ ا يف او سـوانا    79(  والتأف األ ات )71 وم  واتينسييب ) وسان

(  وإريتتيا 421ائية )(  وغينيا االستو411(  وغااون )411(  وناميبيا )411(  وجيبو  )351)
(. و  يملن معـدل الوايـاا النفاسـية مت فعـا إال يف أراعـة الـدان  ـار         421(  ومدغلقت )421)

(  وأااانسـتان  271من قة أاتيقيا جنوب الصحتام المل      مجقوريـة الو الدميقتاطيـة اللـعبية )   
 (.111ليل  ) - (  و يمور161(  و اي  )251)

  
ان ذاا معدالا الواياا النفاسـية املت فعـة الـململ غـج مقبـول  تتفلـا       وال  اال البلد - 179
املناطن النامية  معتمقا يف أاتيقيا جنوب الصحتام الملـ    حيـت جتتمـ  يوامـمل يديـدة        يف
 .(472)يف ذلك الفقت والنتم الصحية اهللة  لتدمي ار فام معدالا الواياا النفاسية مبا

 نسمة    يدر  يف التقييم 311 111يدي السملان يقمل ين 
 ال ين بن
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للواياا النفاسية العف التـايل للـوالية  و سـمم النفـاف      ومن اني األسباب التئيسية  - 121
والوالية املتعستة  وماايفاا ااجقا  غج املـأمون  وار فـام اـاط الـدم  وفللقـا أسـباب       

. ويا مل البلدان  لة  فاو اا مجلة   لـممل  فاو ـاا مملانيـة ويف الثـتوة      (421)ميملن الوقاية منقا
ليديـــة املناســـبة يف حـــاالا ال ـــوارئ للتعامـــمل  اـــت، حصـــول النســـام يلـــى التيايـــة التو ويف
احلاالا  ها يبيلن يدم ففايـة اـت، وصـول العديـد مـن النسـام الفقـجاا  وال سـيما           ملل م 
 املناطن التيفية أو النائية  إىل مقدلم  اخلدماا املقتة واخلدماا الصحية اجليدة. يف

ن ياما املااية يف لـال اقـام   وميملن أن  نعا  اململاسب ال   ققه يلى مد  العلتي - 123
األمقاا يلـى قيـد احليـاة اعـد الـوالية  يف جانـب منـقا  إىل أوجـي التقـدم احملـتز يف اسـت دام            
التياية السااقة للوالية  والعناية املا تة أمنام الوالية  ورياية حاالا الوالية ال ارئـة  و نتـيم   

ك اـمن معتـم البلـدان الناميـة ليسـه      األستة اني لموية  تارة من ق اياا اجملتمـ   ومـ  ذلـ   
يلى املسار املري  إىل  قيـن اهلـدف اخلـام، مـن األ ـداف اامنائيـة لأللفيـة ) سـني الصـحة          
النفاسية( المل   تامن غايا ي ختفيض معـدل الوايـاا النفاسـية مبقـدار ملمـة أراـام والوصـول        

مــن من قــة  ــ ز ايقــا    ومــا 4136 عمــيم إ احــة  ــدماا الصــحة ااباايــة  لــول يــام    إىل
 .(423)اهلوة أمام الوغ  ملا اهلدف مثلما   ز يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل    ملل
وينبا  للدول القاام يلى الوايـاا واألمـتا  النفاسـية الـ  ميملـن الوقايـة منـقا         - 124

يف أستم وقه هملن اتعايا النتم الصحية  واالتـايل اـمان  عمـيم احلصـول يلـى التيايـة       
ة قبمل الوالية  و دماا القاالا املا تاا يند الوالية  وريايـة التوليـد يف حـاالا    اجليد

ال وارئ  و واج التيايـة اعـد الـوالية جلميـ  النسـام  مبـن اـيقن اللئـ  يعلـن يف املنـاطن           
 .التيفية والنائية

 

__________ 

(421) Patton, C, Coffey, C, Sawyer, S, Viner, R, Haller D, Bose, Vos, T, Ferguson, J and Mathers, C, Global patterns of 

mortality in young people: a systematic analysis of population health data. Lancet, 2009. 374:881-892. 
(423) Ahman, E and Shah, I, New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality,     أيـلل(    451)انتـت احلاوـية رقـم

 أيلل(. 472)انتت احلاوية رقم  World Health Organization and others, Trends in Maternal Mortality و
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 والتنمية للسملان الدويل املرات منمل اانسان حلقوإل التفصيل  التناول
 37 ااطار

 النفاسية الواياا دلمع
 للـ،  صـدر  اانسـان:  حقـوإل  لـال  يف الدوليـة  احلملوميـة  اهلييـاا  أيمال حمصلا
 حقــوإل  نتــقك النفاســية الوايــاا أن ايقــا أيلــن متعــدية قــتاراا اانســان حقــوإل
 الوقايـة  ميملـن  ال  النفاسية ا واألمت الواياا الأن 32/4 القتار اينقا ومن اانسان 

 أسـاف  يلـى  قائمـا    يـا   اـأن  اجمللـ،  ايـي  يسلم المل  ( 4133) اانسان وحقوإل منقا
  ـو  منـقا  الوقايـة  ميملـن  الـ   النفاسـية  واألمـتا   الوايـاا  يلى للقاام اانسان حقوإل
 نيوالـتممل  واللـفااية  وامللـارفة  املسـاملة  اينـقا  من املبايئ  من لموية إىل يستند و 

 املعنيـة  اجلقـاا  وسـائت  لـدول ” ايـي  يليل “ الدويل والتعاون التمييا ويدم واالستدامة
ــا املصــلحة  صــاحبة ــك يف مب ــة املرسســاا ذل ــوإل الوطني ــج واملنتمــاا اانســان حلق  غ

 األســباب ملعاجلــة املســتوياا مجيــ  يلــى إجــتاماا مــن يلــام مــا اختــاذ يلــى احلملوميــة 
 الاـارة  واملمارساا التاملية وسوم الفقت مثمل األمومة   وأمتا لواياا املتتاا ة اجلملرية
 املعلومـاا  ونقـ   الصـحية  التيايـة  لـال  يف املنـال  وسـقلة  ملئمـة   ـدماا   وات ويدم

 يلى للقاام  ا، ا تمام إيلم يلى يليعقا فما اجلنسني  اني املساواة ويدم والتعليم
 “.والبناا النسام يلى املسلط العن  أوملال مجي 

  
  التناسل  اجلقاز وستطاناا األمقاا يتللا ()أ 

 امـتأة  41 انحـو  يقـدر  مـا  يعـاو  ااحلمـمل   مت ب ـة  ألسباب اوا امتأة فمل مقاامل يف - 121
 واألسـباب . األمـد  وطويلـة    ـجة  ماايفاا ذلك يف مبا  (424)النفاس  االيتلل من أ تياا
 ومـن   (421)النفاسـية  الوايـاا  امور الملامنـة  األسـباب  نفـ،     النفاس  االيتلل ورام الملامنة
 ميملـن  الـوالية   ناسـور  ذلـك  يف مبـا  األسـباب    ـملل  ومعتم املا تة. التياية وانعدام الفقت اينقا
   .احلاجة يند ال ارئة التوليدية والتياية الوالية  يند املا تة االتياية ااما منقا الوقاية
ــوالية ناســور ويعــد - 122 ــمل ظــا تة ال ــا اجملتمــ  الــمل اث ــة يف مل الع  اجلنســية الصــحة محاي

 لـال  يف اللـاملة  اخلـدماا   وزيـ   يف اانصاف و قين  وحقوققن والفتياا للنسام واابااية
__________ 

(424) “Surviving childbirth but enduring chronic ill health UNFPA ي يف املوقــ  التــايل:   ميملــن االطــلم يليــ
www.unfpa.org/public/mothers/pid/4388. 

نيســان/  44االطــلم يليــي يف    لWHO, Maternal health. www.who.int/topics/maternal_health/en انتــت (421)
 .4131أاتيمل 

http://undocs.org/ar/A/RES/18/2
http://www.unfpa.org/public/mothers/pid/4388
http://www.unfpa.org/public/mothers/pid/4388
http://www.who.int/topics/maternal_health/en
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ــة  اجلنســية الصــحة  امــتأة مليــني 156 إىل مليــوو حــوايل ويوجــد إليقــا. والوصــول واابااي
 الملــ   الصــحتام جنــوب أاتيقيــا يف ومعتمقــن النــام   العــا  يف الــوالية اناســور مصــاااا
 يلـى  احلصول  إمملانية  ن فض وحيت أقصا ا  املتا قاا والية معدالا  بلا حيت ويسيا 
 يملــاي يــام. فــمل حالــة 311 111 و 61 111 اــني مــا ويســتيد ال ارئــة  التوليديــة التيايــة
 يلـى  يـرمت  زال مـا  ولملنـي  املتقـدم   العـا   يف اامـا  الـوالية  ناسـور  يلى القاام جت  قد يملون
 يف للمـواري  نقـ   أوـد   عـاو  الـ   املناطن اعض يف يعلن الل  والفتياا النسام الفقتام: تأاق

  ـلل  مـن  الـوالية  ناسـور  يلـى  القاـام  لاـمان   ـدااج   نفـمل  أن للدول وينبا  .(422)العا 
 إيمـا   وإيـاية  التأ يـمل  و ـواج  النسـام   جلمي  اجلوية يالية النفاسية الصحية التياية  واج
 .احمللية لتمعامن يف الناسور من ـفنيون الل 
 اجلنسـية  الصـحة   ـدماا  جوية يلى فمروت النفاس  االيتلل است دام وينبا  - 126

 .ال التدرجي  حلن املتأة يف الصحةواايم واابااية 
ــام   اــمن وقــد - 125  التناســل . اجلقــاز وســتطاناا العقــم مبعاجلــة التاامــاا العمــمل اتن

 قـدرة  يـدم  ولملـن   وحسـب  واألزوا  النسـام  من لملثج فبجة و صية نةحم العقم يلململ الو
 اــمل االجتمـاي   لإلقصــام مـدياة  العـا   مــن فـثجة  أجــاام يف يعـد  حـامل   صــبق أن يلـى  املـتأة 

 طتيــن يــن املنقولــة األمــتا  مــن والعــل  الوقايــة إىل العمــمل اتنــام  وييــا أحيانــا. وال ــلإل
 العقـم  يـل   إىل وفـمللك  الثـانو    العقـم  أسـباب  مـن  رئيسـ   سـبب  و   اجلنس   اال صال
 احلمــمل مــن العــا  يف النســام مــن املائــة يف امــنني حــوايل يــتمملن وال هملنــا. ذلــك فــان حيثمــا
 طفـمل  إبـاب  اعـد  ي ت ا فمل احلممل من املائة يف 33 من يقتب ما يتمملن وال األوَّيل(  )العقم
 العقـم  حيـدمب  مـا  غالبـا  املـن فض   الد مل ذاا البلدان ويف الثانو (. )العقم األقمل يلى واحد
ــوام اســبب ــة العــدو  أن ــن يــن املنقول  غــج ااجقــا  وماــايفاا اجلنســ   اال صــال طتي
 يف 42 إىل يصــمل )إذ يســيا جنــوب الــدان اعــض يف معدال ــي أيلــى العقــم ويبلــا .(426)املــأمون
ــة( ــا املائ ــوب وأاتيقي ــة(  يف 11 إىل يصــمل )إذ الملــ   الصــحتام جن  األوَّيل عقــمال ولملــن املائ
 الملـ  .  الصـحتام  جنـوب  أاتيقيـا  يف العقـم  نـوي   من فمل واخنفض يسيا  جنوب يف اخنفض

__________ 

(422) L. Wall and others, “The obstetric vesicovaginal fistula in the developing world”, Obstetrical and 

Gynecological Survey, vol. 60, No 7 (2005), pp. S1-S51; S. Bernstein and D. Hansen, Public Choices, 

Private Decisions: Sexual and Reproductive Health and the Millennium Development Goals (New York, 

Millennium Project, 2006); Campaign to end fistula (www.endfistula.org); B. Osotimehin, “Obstetric 

fistula: ending the health and human rights tragedy”, The Lancet, vol. 381, No. 9879 (18 May 2013), pp. 

1702-1703. 

(426) WHO, Women and Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda (Geneva,  2009). WHO, Women and 

Health, Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda (Geneva, 2009). 
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 24 مــن العــا  مســتو  يلــى اــالعقم املصــااني األزوا  يــدي ار فــ  الســملاو  النمــو واســبب
 .(425)4131 يام يف مليون 2256 إىل 3991 يام يف مليون
 أفثـت  مـاو  و ـو  الـتحم   ينـن  اسـتطان  اسـنوي  امـتأة  مليـون  نص  من أفثت ويصاب - 127
 أاـام  مجيـ   يف يامـا  22 و 36 اـني  أيمار م  تتاول الل  النسام اني ويويا الستطان أنوام
 منـقن  العتمـى  والاالبيـة  يـام   فـمل  املـت   هبـملا  امـتأة  476 111 يلى يتاو ما وميوا العا .

 أن وحيــت الملــ  . امالصــحت جنــوب أاتيقيــا يف و اصــة الناميــة  املنــاطن يف (424 111)
 البلـت   احلليمـ   الـورم  اـجوف  لقـال   ـأمج  إيراع قبمل ننـفملا قد العاملية االستقصائية الدراسة
 التملنولوجيـا   ـملل  اـمن  املواـوم    ـملا  حـول  أسيلة  تامن   اموا واالتايل واس   ن اإل يلى

 .(427)التحم ينن استطان ااصااة من احلد يف فبج أممل يلى  ن و  املتقدمة

 البلـدان  يف النسـام  اـني  وـيويا  السـتطان  أنوام أفثت اال ي وما الثد   ستطان وفان - 122
 ااصـااة  معـدل  ويبلـا  امتأة. 311 111 فمل من 71 حاليا يصيب و و املت ف   الد مل ذاا
 يلـى  احلصـول  اـت،  قلـة  اسـبب  ولملـن  املـن فض   الد مل ذاا البلدان يف النص  من أقمل اي

 املتقدمــة البلــدان يف ملعــدهلا هامــمل النــام  العــا  يف الوايــاا دلمعــ اــمن والعــل   التلــ ي 
 .(426)النمو
 املت ب ـة  التناسـل   اجلقـاز  سـتطاناا  من املتاايد االعبم  عتتف أن للدول وينبا  - 129

 يـن   واجقـي   وأن الـتحم   وينـن  الثد  ستطان و صوصا املتوق   العمت متوسط اار فام
ــن ــت الفحــ  يف االســتثمار طتي ــن يف و ي ال ــة متاا ــة  الصــحية التياي ــة األولي  إىل وااحال
 األيلى. التياية مستوياا يف الستطان يل  يف املقتة التياية مقدم 

 
 للوالية السااقة التياية (ب) 

 السـااقة  للتيايـة  األقـمل  يلـى  واحـدة  اايـارة  قمـن  الـل   احلواممل النسام نسبة وقدا - 191
 يـام  يف املائـة  يف 21 إىل 3991 يـام  يف املائـة  يف 51 مـن  مل  العـا  الصـعيد  يلى زياية للوالية
 اابـازاا   ـملل  اـمن  أ ت   ومتة املائة. يف 11 من  قتب انسبة ياما  سنا ميثمل ها  4131
 للـوالية  السـااقة  االتيايـة  92 انسـبة   ا يـة  أاتيقيا جنوب حققه إذ ااقليمية: الفوارإل ختف 

__________ 

(425) M. N. Mascarenhas and others, “National, regional, and global trends in infertility prevalence since 

1990: a systematic analysis of 277 health surveys”, PLoS Medicine, vol. 9, No. 12 (2012). 

(427) WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer, Human Papillomavirus and Related 

Cancers in World: Summary Report 2010, updated 15 November 2010; available from 

 www.Globocan.iarc.fr; and International Agency for Research on Cancer www.hpvcentre.net/

) www.iarc.fr(. 

http://www.globocan.iarc.fr/
http://www.hpvcentre.net/
http://www.iarc.fr/
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 اايـارة  احلوامـمل  النسـام  من اقط املائة يف 57 قامه تيقياأا غتب يف اينما  4131 يام  لول
 يقمـن  اآلن النسـام  مجيـ   اـمن  الل ينيـة   أمتيملا ويف للوالية. السااقة للتياية األقمل يلى واحدة
 اـأرا   يقمـن  املائـة  يف 22 و املائـة(  يف 95) للـوالية  السـااقة  للتيايـة  األقمل يلى واحدة اايارة
   .(422)األقمل يلى زياراا
 اـت، ” مسـألة  البلـدان  مـن  املائة يف 22  ناوله العاملية  االستقصائية للدراسة وواقا - 193

ــى احلصــول ــة يل ــوالية الســااقة التياي ــمن  ويف املتوســط املااــية. اخلمــ، الســنواا يف “لل  ا
   الـ   البلـدان  يف يمـا  النفاسـية  الوايـاا  مسـتوياا  هبا  ت ف  املسألة هلملل  تصد  ال  البلدان
  لــقد الــ  احلملومــاا قبــمل مــن اال تمــام  وجيــي إىل يلــج هــا املســألة  لتلــك صــديقاات  بلــا

 ويـلوة  االستقصـائية.  الدراسـة  إجـتام  وقـه  يف النفاسـية  الوايـاا  معدل مستوياا يف ار فايا
 معــدل يف حــاي اخنفــا  وحــدومب احلملومــاا ا تمــام ازييــاي اــني الــتاط ميملننــا ذلــك  يلــى

   املن فض. الد مل ذاا البلدان اني واوحا أفثت او يلى يبدو فما النفاسية  الواياا
 التيايـة  ملسـألة   تصـد   الـ   الـدول  مـن  مت فعـة  نسـبة  يـن  اااـلغ  مـن  التغم ويلى - 194

 و ـدااج  ومياانيـاا  سياسـاا  ايتمـدا  قـد  البلـدان  مـن  من فاـة  نسـبة  اـمن  للـوالية   السـااقة 
 الســنواا  ــلل املائــة( يف 73) “احلوامــمل للنســام الملــاايني والتامليــة الاــملام  ــواج” لـــ  نفيــمل
 االجتماييـة  احلمايـة   ـواج ” ملسـألة  التصـد   يـن  ذلـك  مـن  أقـمل  نسـبة  و بلـا  املااـية   اخلم،
 .املائة( يف 56) “احلواممل للمتا قاا ال يب والديم

 
 املا تاا القاالا  دماا ) ( 

 البلــدان يف ونمر لــ صــحيون يــاملون يليقــا يلــتف الــ  الــوالياا نســبة ار فعــه - 191
 مــن الــتغم ويلــى .4133 يــام يف املائــة يف 57 إىل 3991 يــام يف املائــة يف 65 مــن الناميــة

 للاايـة  متفاو ـا  زال مـا  اجليـدة  النفاسـية  الصـحية  التياية يلى احلصول امن ااجيااية  االجتا اا
 قـدر  أفـ   ويتقـت  .مـتام  واألفثت الفقجاا النسام اني ايما البلدان يا مل ويف املناطن  اني ايما
ــن ــاوا م ــاالا  ــدماا يف التف ــا تاا الق ــد امل ــوالية ين ــا ال ــتوة  واق ــا للث ــن يتاــق فم  م

 مـن  )األوـملال  الثـتوة   نــميساا  حسـب  مصفواة يف  ت يبقا يند البلدان يا مل املتباين التقدم
 (.16 حا 14

__________ 

(422) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and Partnership for Maternal, 

Newborn and Child Health, Eliminating Health Inequities: Every Women and Every Child Counts 

(Geneva, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2011)   ؛ تقريرر األ ر اف
 (E.12.I.4)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي   3133اإلمن ئ،ة لأللف،ة لع م 
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  وزيـ   أن 47 حـا  42 مـن  ااألوـملال  15 حا 14 من األوملال مقارنة و ملل  - 192
ــ  وســائمل وــيوم معــدل ـــميساا حســب احلمــمل من ــتوة  ن ــت يعــد الث ــ  مــن إنصــااا أفث   وزي

 احلمـمل  منـ    ـواج  اـمن  الواق   ويف الفقتام. إىل أف  قدر منقا يصمل حيت املا تاا  القاالا
  وزيـ   أن إذ املـا تاا   القـاالا   ـواج  مـن  الاعيفة الصحية النتم يف املثج أسقمل يمليا يعد

 للسـتيااة  املقـتة  الصحيني العاملني  واات يلى يعتمد ال الملفت  الواق  أو ملاحلم من  حبوب
 مـن  طويـمل  وقـه  قبـمل   لقائيا متاحة جعلقا وميملن  التياية إىل  اجة المتأة الستية وجي يلى

 القـدراا  يلـى  الاـوم  املـا تاا  القـاالا   ـدماا  يف التفـاوا  ويسـلط  إليقا. الفعلية احلاجة
 اجلنسـية  الصـحة  لـال  يف األساسية التياية  واج يلى القائمة الصحية نتمال من لملثج احملدوية
 .الفقجاا للنسام واابااية
 منصـفة  غـج  أياـا  والتيفيـة  احلاـتية  املنـاطن  يف النسـام  اني الوصول يف الفتوإل و عد - 196
 د لـ  املـثج  يقمل الوالية أمنام ما تاا قاالا وجوي احتمال أن حيت  للنتت الاه او يلى
 اللـديد  الـنق    ـو  جائيـا  ذلـك  يف السـبب  ويعـد  احلاـتية.  املناطن يف املتأة ين التيفية املتأة

 وإمجـاال  . النفاسـية  الوايـاا  مـن  املائـة  يف 93 نسبة ايقا  دمب الدا 62 يف الصحيني للعاملني
 يـتم  حيـت  فمن قـة   الصـحتام  جنوب أاتيقيا يف ما تاا قاالا وجوي يف اييمل  قدم  قن
 .(429)مدراني أاتاي أيد  يلى الوالياا لموم نص  ين مليق ما
 

__________ 

(429) UNFPA, The State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives (New York, 2011). 
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 14اللململ   
 الثتوة مخيساا حسب األمتيملتني يف الوالية يند املا تاا القاالا  دماا يف االجتا اا  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مــن مســتمدة زمنيـتني   نق ــتني يــن يقـمل  ال ملــا متاحـة  ايانــاا هلــا الـ   البلــدان مجيــ  والصـحية   الدمياتاايــة االستقصـاماا :امتص ع
www.measuredhs.com العنقوييـــة االستقصـــائية الدراســـاا  (4131 يـــام حايتان/يونيـــي 36 يف يليـــي االطـــلم )ل 

ــدية ــتاا  املتعـ ــتمدة املروـ ــن مسـ ــلم )ل http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html مـ ــي االطـ  36 يف يليـ
 (.4131 حايتان/يونيي

 

 الدومينيملية اجلمقورية بيافولوم

 اجو نيملاراغوا

 القومياا( املتعدية – )يولة اوليفيا

  اي  غيانا غوا يماال

 يف املائة 41أاقت 
 

 يف املائة الثانية 41الـ 
 

 يف املائة الوس ى 41الـ 
 

 يف املائة التااعة 41الـ 
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 11اللململ   
 الثتوة مخيساا حسب يسيا يف الوالية يند املا تاا القاالا  دماا يف االجتا اا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مر   مسرمة    لمي،رميفق  نقبرميف  عر   يقر   ال متر   مم حرة  س، نر ل  هل  اليت المل او مج،ي والصح،ةق ال ميغراا،ة السمقص فالا امتص عو 

www.measuredhs.com العيقو يرررة االسمقصررر ئ،ة ال عاسررر ل ؛(3131 عررر م حزيراو/يون،ررر  35   عل،ررر  االطرررالع )مت 
   عل،ررررر  االطرررررالع )مت http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html مررررر  مسرررررمة   امتالررررررالق امتمعررررر   

   (.3131 حزيراو/يون،  35
 
 
 

 اهلند فمبوييا اناليي  أرمينيا

 قجغياستان فازا ستان األرين إندونيسيا

 أوزاملستان الفلبني اافستان نيبال

 اليمن اييه نام
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 املائة يف 41 أاقت
 الثانية املائة يف 41 الـ
 لوس ىا املائة يف 41 الـ
 التااعة املائة يف 41 الـ

 املائة يف 41 أغىن
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 12اللململ   
 الثتوة مخيساا حسب أاتيقيا وغتب يال يف الوالية يند املا تاا لقاالاا  دماا يف االجتا اا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مـن  مسـتمدة  زمنيـتني   نق ـتني  يـن  يقـمل  ال ملـا  متاحـة  ايانـاا  هلا ال  البلدان مجي  والصحية  الدمياتااية االستقصاماا :امتص ع 

www.measuredhs.com العنقوييـــة االستقصـــائية الدراســـاا  (4131 يـــام حايتان/يونيـــي 36 يف يليـــي االطـــلم )ل 
 يف يليـــــي االطـــــلم )ل http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html مـــــن مســـــتمدة املروـــــتاا  املتعـــــدية

 (.4131 حايتان/يونيي 36
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 املائة يف 41 أاقت
 الثانية املائة يف 41 الـ
 الوس ى املائة يف 41 الـ
 التااعة املائة يف 41 الـ

 املائة يف 41 أغىن
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 16اللململ   
ــاالا  ــدماا يف االجتا ــاا   ــد املــا تاا الق ــوالية ين ــا ووســط وــتإل يف ال  ويف أاتيقي

 املعيلية لألست الثتوة مخيساا حسب اجلنواية تيقياأا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مـن  مسـتمدة  زمنيـتني   نق ـتني  يـن  يقـمل  ال ملـا  متاحـة  ايانـاا  هلا ال  البلدان مجي  والصحية  الدمياتااية الستقصامااا :امتص ع 

www.measuredhs.com العنقوييـــة االستقصـــائية الدراســـاا  (4131 يـــام حايتان/يونيـــي 36 يف يليـــي االطـــلم )ل 
 يف يليـــــي االطـــــلم )ل http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html مـــــن مســـــتمدة املروـــــتاا  املتعـــــدية

 (.4131 حايتان/يونيي 36
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 إريتتيا مجقورية الملوناو الدميقتاطية  لاي الملامجون اوروند 

 ماالو  مدغلقت ليسو و فينيا إميوايا

  عانيا سوازيلند رواندا ناميبيا موزامبين
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 يف املائة 41أاقت 
 يف املائة الثانية 41الـ 
 يف املائة الوس ى 41الـ 

 يف املائة التااعة 41الـ 
 يف املائة 41أغىن 
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 لـال  يف لعـاملني ا مـن  املقدمـة  الـوالية  يند املا تاا القاالا  دماا  واات ويامن - 195
 امـتأة   لملـمل  يمنة طبيعية والية يليقا  احلصول وسقولة فاايا   دريبا املدراني الصحية التياية
 التوليديـة  التيايـة  إىل احلاجـة  مـن  واالتـايل  الـوالية   ماـايفاا   ـاطت  مـن  فـبج  الـململ  واحلد

 مـن  اعـاال  لـي،  الـوالية  ينـد  املا تاا القاالا  دماا است دام امن السبب  وهلملا ال ارئة.
 إىل يلــج هــا الصــح   النتــام و  ــور لناــ  قــيم مروــت أياــا ولملنــي  اقــط التمللفــة حيــت
 وال لليميــ   االسـتيااة  يلــى النتـام  ةوقـدر  الصــح  النتـام   ـدماا  يلــى احلصـول  إمملانيـة 
   الفقتام. سيما
 

 ال وارئ حاالا يف التوليدية التياية )ي( 
 يف الـوالية  ماـايفاا   نلـأ   الـوالية  ينـد  ملـا تاا ا القاالا إوتاف سياإل يف حا - 197
 التيايـة  فانـه  إذا أغلبيتـقا  معاجلـة  وميملن احلممل  حاالا مجي  من املائة يف 36 من يقتب ما

 يـام  يف أنـي  غج .(491)استية إليقا الوصول النسام جلمي  وميملن متاحة اجليدة ال ارئة التوليدية
 مـن  املليـني  وأصـيبه  (493)احلمـمل  يفااماـا  اسبب امتأة 427 111 حوايل  وايه 4131
 يلــى احلصـول  اـت،  يف  ملــاار وجـوي  يـدم  يلــى يلـقد  هـا  - مامنــة متاـية   ـاالا  النسـام 
   .(494)للنسام ال ارئة الصحية التياية
 الـوالية   اعـد  مـا  نـاف  و ـ   - مجيعقا النفاسية للواياا اخلمسة التئيسية واألسباب - 192
 - املتعسـتة  والـوالية  الـدم   اـاط  ار فـام  وااـ تاااا  املأمون  غج وااجقا  الدم  و عفن
 لتقـدمي  الملااية ااملعداا واملاويون جيدا  دريبا املدراون املوظفون يتواات يندما معاجلتقا ميملن
 ال ارئـة  التوليديـة  للتيايـة  األساسية اخلدماا و لممل .(494)ةالاتوري ال ارئة التوليدية التياية
 وماـاياا  للـتحم   القاااـة  واأليويـة  الوريديـة  احليويـة  اياااملاـ  حقـن  يلـ :  ما يلى القدرة
 ومــا امللــيمة وإزالــة  النفــاف و ســمم النفــاف  ســمم قبــمل مــا ملتحلــة اــاحلقن املع ــاة الــتقل 
 األساســ  واانعــاش املقبليــة  الــوالية يلــى املســايدة و ــواج الــتحم  يف الــوالية يــن يت لــ 
 اجـتام  اجلتاحيـة  املقـاراا  أياـا  ال ارئـة  لتوليديـة ا للتيايـة  اللـاملة  اخلـدماا  و لممل للوليد.

 التوليديـة  للتيايـة  متااـن  مخسة ين يقمل ال مبا ويوصى. الدم نقمل ويملياا القيصتية العملياا

__________ 

ــت  (491)   UNFPA, “Emergency obstetric care checklist for planners”; available fromانتــ

www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/150_fileneame_checklist_MMU.pdf. 

(493) Millennium Development and Beyond, Fact sheet on target 5.A 

(www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml) 

(494) UNFPA, “Setting standards for emergency obstetric and newborn care”  (see 

www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4385  accessed 12 December 2013. 

http://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4385
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 لملــمل  اللــاملة   ال ارئــة  التوليديــة  للتيايــة  األقــمل  يلــى  واحــد  متاــن  ذلــك  يف مبــا  ال ارئــة 
 .(491)فااية  ا ية لتواج السملان  من 611 111
 املبــايراا يف رئيســيا ينصــتا ال ارئــة التوليديــة التيايــة أصــبحه 3992 يــام ومنــمل - 199
ــة ــاا مــن للحــد العاملي ــدان يف ولملــن  النفاســية. الواي ــة البل ــا النامي ــه م ــة زال ــة التا ي  االتياي
 ال ارئــة التوليديــة التيايــة متااــن مــن فــاف يــدي يوجــد ال إذ فاايــة  غــج ال ارئــة التوليديــة
 يلـى  ويـلوة  النفاسـية.  الوايـاا  مـن  ومتوسـ ة  ياليـة  مسـتوياا  هبـا  الـ   لبلدانا يف األساسية
 اخلـدماا  مجيـ    ـواج  يلـى  قـايرة  غج األمومة رياية  دماا  قدم ال  املنلآا غالبية ذلك 
 .ال ارئة التوليدية للتياية فمتان لتصنيفقا اللزمة

 
 15اللململ   
 النفاسية الواياا ومعدل مولوي 41 111 لململ ال ارئة ديةالتولي التياية متاان فثااة اني العلقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gabrysch S, Zanger P, Campbell OMR. (2012). Emergency contraceptive care availability: A critical assessment of :امتص ع 

the current indicator. Tropical Medicine and International Health, 17(1): 2-8. 
 ,Trends in Maternal Mortality 1990 to 2010: WHO, UNICEF مـن  ايانـاا  ااسـت دام  اللـململ   ـملا  املرلفـون  اـ   مالحلةو 

UNFPA and The World Bank Estimates (Geneva, WHO, 2012)  املنلـور   ذلـك  من مستمد النفاسية الواياا معدلو 
 UNICEF, Tracking Progress in Maternal, Newborn and إىل استنايا ال ارئة التوليدية التياية متان  قديتاا و سب

Child Survival: The 2008 Report and A. Paxton and others, “Global patterns in availability of emergency obstetric 

care”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, vol. 93 (2006)  واليـد اامجاليـة   امل معـدالا  ت دامااسـ
 لملــمل ال ارئــة التوليديــة للتيايــة متااــن مخــ، و ــو  القيــاف أســاف. وUNdata (http://data.un.org)م الوطنيــة مــن نتــا

  يموي . خبط هثمل  والية 41 111
__________ 

(491) WHO and others, Monitoring Emergency Obstetric Care: A Handbook (Geneva, World Health 

Organization, 2009) 

 النفاسية الواياا معدل
 القياف أساف
ــة متااــــن ــة التيايــ  التوليديــ
 41 111 لملـــــمل ال ارئــــة 
 والية

 الصومال  لاي

 النييت

 مايل  عانيا
 موريتانيا فامجون السويان غينيا وزامبينم

 السناال زامبيا
 نيبال اهلند غانا  انن   أوغندا مدغلقت

 اافستان جيبو 

 اليمن

  ندوراف

 اوليفيا

 السلفايور
 ستيلنملا

 غااون او ان اجو
 نيملاراغوا املاتب

 طاجيملستان

 )أزرإل( املعدل االادار  ط
 ال ارئة التوليدية التياية *52 - 711 = النفاسية االوايا معدل

   راا ة: وجوي اعدم القائلة العدم اتاية  دحض ال  اللوا د
P = 0.007 

 1522- = (r) االر باق منـعام ـمل
 

 رواندا

 مايل

 ليسو و
 ماالو 

 غامبيا

 اناليي 

http://data.un.org/
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ــى الاــوم 15 اللــململ ويســلط - 211 ــاا يل ــني العلق ــاا ا ــة نفاســيةال الواي ــن وفثاا  متاا
 التحليــمل  ــملا وااــعو يــتو و والية. 41 111 لملــمل قياســقا ينــد ال ارئــة التوليديــة التيايــة

   ال ارئة. التوليدية التياية لملثااة املقياف  ملا قيمةل
 أن ايبــدو النســام  مــن لملــثج متــواتة غــج ال ارئــة التوليديــة التيايــة أن حــني ويف - 213

 املـواري  مـن  متناسـبة  غـج  حصـة   سـتاتإل  طبيـا  اـتورية   ملـون  ال مبـا ر ال  القيصتية العملياا
ــى االقتصــايية ــامل   الصــعيد يل ــاا الع ــدة” القيصــتية وللعملي ــار “الاائ ــة ســلبية يم ــى  ام  يل
 قامـه  يراسـة  ووجـدا  سوام. حد يلى اينقا وايما البلدان يا مل الصح  اجملال يف اانصاف

 حـوايل  اثـمل  الـدا   317 يف أجتيه ال  القيصتية االعمليا يدي ين العاملية الصحة منتمة هبا
 وـقدا  الـدا  62 لمويـي  مـا  أن العـام   هلـملا  العـامل   الصـعيد  يلـى  الـوالياا  من املائة يف 96
 59 وـقدا  حـني  يف (  املائـة  يف 31 مـن  أقـمل  )معـدالا  القيصـتية  العمليـاا  إجتام يف نقصا
 احلـدين.   ـملين  اـني  الـدول  اقيـة   قـ   مااين املائة(  يف 36 اوإل )معدالا زائدا است داما الدا

 قيصــتية يمليــة مليــني 153 إىل  حاجــة  نــاع فانــه  4112 يــام يف أنــي الدراســة وقــدرا
  مللفـة  وقـدرا  هلا. لاوم ال قيصتية يملية مليني 554 أجتيه الوقه نف، يف اينما  إاااية

ــدة” القيصــتية العمليــاا ــون 451 انحــو العــامل  الصــعيد يلــى “الاائ   ملــالي  مــن الريو الي
 الاـه  العـامل   الصـعيد  يلـى  “اللزمة” القيصتية العملياا  مللفة أن حني يف الصحية  التياية
 .(492)يوالر مليون 214 او

 والثقاايـة   االجتماييـة  العوامـمل  اـمن  ال ارئـة   التوليديـة  التيايـة  متااـن   تـواات  وحيثما - 214
 سائمل املتعلقة انويية اخلدمة مـا وامل واملالية  ةاجلاتااي الناحيتني من التياية إىل الوصول وسقولة
 التيايـة  ملتااـن  املتملـاائ  غـج  التوزيـ   ويـري   .(494)ال ارئـة  التوليدية للتياية يوائن اثمل زاله

ــة ــة التوليدي ــة املنــاطن اــني ال ارئ ــقا  عــاو الــ  الفــوارإل  فــاقم إىل واحلاــتية التيفي  النســام من
 و مـمل  طويلـة  مسـاااا  ق ـ   إىل ياـ ترن  وأن املعل يف دنيل أن املتجق من الل  التيفياا

 النسـام  نسـبة  يـن  البيانـاا  اسـت دام  ميملنو .(496)ماايفاا هلن حدمه إذا ال تإل حالة سوم
 يلـى  الاـوم  تسـليط ل 4116 يـام  يف الـوالية  اعـد  مـا  ناف معاجلة  دماا هلن أ يحه الل 

__________ 

(492) L. Gibbons and others, “The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary 

Caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage”, background paper 

No. 30, prepared for The World Health Report (World Health Organization, 2010) 

(496) UNFPA,  “Urgent response: providing emergency obstetric and newborn care”; available from 

www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NKI0862B/www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf
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حـا   17 اللـململ  مـن  األوـملال  )انتـت  واحلاـتية  التيفيـة  املـتأة  اـني  الوصول يف الفوارإل  ملل
 .(495)البلدان اني املت ف  التباين ويلى (19 اللململ
و بني  ملل العقباا الملأيام والثاتاا يف التا ية حيـم االسـتثماراا امل لواـة لتـواج      - 211

 التياية الصحية اابااية ال   نقمل حياة النسام يف العديد من البلدان الناميـة اايـة  قـدمي التيايـة    
 املا تة و دماا التوليد يف حاالا ال وارئ للنسام احملتاجاا.

 
 17اللململ   
 ا ية  قديتية للنسام الل  اممملاون الوصول إىل  ـدماا وقـ  العيـ  اعـد الـوالية         

   4116يف املناطن احلاتية والتيفية  يف الدان  تارة من أاتيقيا لعام 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
    
ايانـاا مسـتقاة مـن مروـت اجلقـوي املبملولـة يف إطـار الـ ام  املعنيـة اـاألم واألطفـال حـديث  الـوالية                ليمل قـائم يلـى    :امتص ع 

 .http://www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfmومتاحة يف املوق  التايل: 

__________ 

ــتقم القياســ  جلقــوي  (495) ــام  األمومــة واملواليــد )  ال ــوات   MNPIاتن ــة  ي ( مقيــاف واــعتي لمويــة املســتقبمل الدولي
مروـتا لل دمـة الصـحية لألمقـاا واملواليـد  مـن أجـمل إجـتام  قيـيم           23الـدا ناميـا يـن     61اياناا من او 

ملنـاطن  مقارن جلوانب اخلدماا الصحية لألمقاا واملواليد  ومن اينقا: قدرة املتافـا الصـحية ومستلـفياا ا   
يلــى  ــواج اخلــدماا الصــحية النفاســية  وإمملانيــة الوصــول إىل اخلــدماا يف املنــاطن التيفيــة واحلاــتية           
ــواج  ــدماا  نتــيم األســتة  والسياســاا        ــد   و  ــ  حصــله يليقــا األمقــاا واملوالي ــة الصــحية ال والتياي

 و دماا الديم.
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   12اللململ   
ية   ا ية  قديتية للنسام الل  اممملاون الوصول إىل  ـدماا وقـ  العيـ  اعـد الـوال       

   4116يف املناطن احلاتية والتيفية  يف الدان  تارة من يسيا لعام 
 

 
 
 

 
 
 
  
 ليمل قائم يلى اياناا مسـتقاة مـن مروـت اجلقـوي املبملولـة يف إطـار الـ ام  املعنيـة اـاألم واألطفـال            :امتص ع 

 .www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfmحديث  الوالية  ومتاحة يف املوق  التايل: 
  

 19اللململ   
 ا ية  قديتية للنسام الل  اممملاون الوصول إىل  ـدماا وقـ  العيـ  اعـد الـوالية         

يف املنــاطن احلاــتية والتيفيــة  يف الــدان  تــارة مــن أمتيملــا الل ينيــة ومن قــة البحــت          
   4116الملارييب لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
جلقـوي املبملولـة يف إطـار الـ ام  املعنيـة اـاألم واألطفـال         ليمل قائم يلى اياناا مسـتقاة مـن مروـت ا    :امتص ع 

 .www.policyproject.com/pubs/mnpi/getmnpi.cfmحديث  الوالية  ومتاحة يف املوق  التايل: 
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يف املائــة مــن البلــدان أالاــه يف الدراســة االستقصــائية   79يلــى الــتغم مــن أن نســبة  - 212
اا ااحالـة إىل متااـن التيايـة التوليديـة األساسـية ويف       قـدمي  ـدم  ”العاملية ين معاجلة مسألة 

   تمل النسبة امليوية للبلدان املبلاة ين وجـوي مـا يملفـ  مـن متااـن التيايـة       “حاالا ال وارئ
يف املائة يف أاتيقيـا و   21التوليدية يف حاالا ال وارئ حسب التوزي  اجلاتايف  تتاول ما اني 

   تــمل ااجــتاماا غــج فاايــة يف الــنتم الصــحية األفثــت       يف املائــة يف أورواــا. واالتــايل   97
 لاوة  ويف البلـدان الـ   ملـون ايقـا أيـداي املـوظفني املقـتة غـج فاايـة أو غـج موزيـة يلـى             

 جيد.   او
ويـت بط  وزيـ   ـدماا التيايـة الصـحية ار باطـا وميقـا مبعـدالا الوايـاا النفاسـية             - 216

يف املائـة مـن البلـدان     95الدراسة االستقصائية العاملية اـأن  حيت  فيد التقاريت الوارية يف إطار 
ال   وجد ايقا أيىن معدالا للواياا النفاسية لديقا ما يملف  من متااـن التيايـة التوليديـة يف    

يف املائـة يف   49حاالا ال وارئ املوزية  وزيعا جاتاايا جيدا  لملن  ملل النسـبة  ـن فض إىل   
 أليلى للواياا النفاسية.  حالة البلدان ذاا املعدالا ا

 
 األمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  - 5 

وقدا ااصاااا اجلديدة ااألمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  زياية فـبج منـمل يـام     - 215
ــا إىل النمــو الســملاو يف أوســاق اللــباب يف منــاطن انتلــار    3992   األمــت الــمل  يعــوي جائي

منــاطن األمــتيملتني وأاتيقيــا جنــوب الصــحتام الملــ  . ااصــااة هبــملل األمــتا   مبــا يف ذلــك 
و وجد أيلى معدالا لإلصااة ااألمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  ياية اني التجـال والنسـام   

 16و  36يف املتحلة العمتية األيلى نلاطا من الناحيـة اجلنسـية الـملين  تـتاول أيمـار م اـني       
 .  (497)سنة ويعيلون يف املناطن احلاتية

ــة وجــوي   3996ويف يــام  - 217 ــة إصــااة   111  قــدرا منتمــة الصــحة العاملي مليــون حال
ااألمتا  األراعة التئيسية املنقولة ااال صال اجلنس  وال  ميملن اللـفام منـقا يف الفيـة العمتيـة     

ياما: و ى الا ت  والسـيلن والمللميـديا وااللتـقاب االحليلـ  غـج احملـدي.        29إىل  36من 
مليـون   299ار فـ   ـملا الـتقم إىل مـا يقـتب مـن نصـ  البليـون حالـة )           4112و لول يام 

ــاية اــ مة يف حــاالا ااصــااة          ــمل  يتجــ  ادرجــة فــبجة إىل حــدومب زي ــت ال ــة(  األم حال
ــن     ــج احملــدي م ــ  غ ــقاب االحليل ــبة     47552إىل  357اااللت ــاية انس ــة )زي ــون حال يف  56ملي

__________ 

(497) WHO, “Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted infections: overview and 

estimates”, document WHO/HIV_AIDS/2001.02; WHO, Prevalence and Incidence of Selected  
Sexually Transmitted Infections: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, syphilis and Trichomonas  

vaginalis — Methods and Results used by WHO to Generate 2005 Estimates (Geneva, 2011). 
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يف  73مليني حالـة )زيـاية انسـبة     315 إىل 54املائة(  وزياية حاالا ااصااة االا ت  من 
ــا  انســبة       ــ  اخنف ــاياا م ــملل الاي ــه   ــد  اامن ــة(. وق ــة يف حــاالا ااصــااة    34املائ يف املائ

 .(497)مليون حالة 3155إىل  34االا ت  من 
مليـني   31 اال الــ   ورغم حدومب اخنفا  ملحوظ يف حاالا ااصااة االا ت   ال - 212

فبجا يلى الصحة اابااية  اف  حالة إصااة احلوامـمل مبـت  الا ـت     حالة املتبقية  لململ يبيا 
(  ــري  4112مليــون حالــة يف يــام  351و تفــي اــدون يــل  )فمــا حــدمب يف مــا يقــدر اـــ  

يف املائة إىل وااة األطفـال   9يف املائة من احلاالا إىل والية أطفال ميتني  ويف  43ااصااة يف 
ــوالية  ــري  ااصــااة (492)حــديث  ال ــد مــن     . و  ــة ااال صــال اجلنســ  يف العدي ــاألمتا  املنقول ا

ــري  ااصــااة االســيلن        ــتأة والتجــمل  وميملــن أن   ــن امل ــدام  صــواة فــمل م احلــاالا إىل انع
والمللميديا إذا  تفه يون يل  إىل إصااة حديث  الوالية اأمتا    جة من اينقا العمـى.  

ااال صـال اجلنسـ  )مبـا يف ذلـك السـيلن      ااااااة إىل ذلـك  اـمن ااصـااة اـاألمتا  املنقولـة      
ــة ااصــااة يف الوقــه نفســي        ــد مــن قاالي ــجوف احلــأل البســيط(  اي ــديا والا ــت   وا والمللمي
افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  و ايــد ااملثــمل مــن قااليــة األوــ ا، املصــااني افــجوف نقــ    

سـبب األساسـ  لإلصـااة    املناية البلتية لنقمل العدو . واجوف الـورم احلليمـ  البلـت   ـو ال    
   عــي  نســبة امــتأة 455 111اســتطان ينــن الــتحم الــمل  يتســبب ســنويا يف واــاة حــوايل   

. ويــت بط اــجوف الــورم احلليمــ  البلــت   (499)يف املائــة منــقن يف الــدان  فتقــت إىل املــواري  26
 .  (111)أياا اااصااة استطاناا اللت  والفم واحلنيتة

ال  ننفملا لتلبية االحتياجاا الصحية اجلنسـية وااباايـة      قن مجي  االستثماراا  - 219
باحا. ووملله التد لا املن فاة التمللفـة لتلـ ي  األمـتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ        
لـد  النســام مبـايرة ل التــتوي  هلـا يلــى ن ـاإل واســ  ايـد أوــا حققـه باحــا حمــدويا  إال يف       

يمليـة التـتوي  الواسـ  الن ـاإل      ىااليتمـاي يلـ   يتعلن االا ت . وفمللك  ـبني يـدم إمملانيـة    ما
جملمويــة األيــتا  اللزمــة لتلــ ي  األمــتا  املنقولــة ااال صــال اجلنســ  اــني النســام الــل   
يعــانني مــن إاــتازاا مقبليــة  والــ  أيا اــدال مــن ذلــك إىل إاــتاق يف العــل   ايــد أن  ــملل     

__________ 

(492) WHO, Prevalence and Incidence of Selected Sexually Transmitted Infections. 

(499) GAVI Alliance, Human Papillomavirus factsheet; available from www.gavialliance.org/library/ 

publications/gavi-fact-sheets/factsheet--hpv-(human-papillomavirus). 
( )ل االطــلم يلــى املوقــ  يف www.cdc.gov/hpv/cancer.htmlانتــت متفــا مملااحــة األمــتا  والوقايــة منــقا ) (111)

 (.4131األول/ييسم فانون  41
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تــتا ألن أيــتا  األمــتا   . واصــفة يامــة  ون(113)الوســائمل فانــه أبــق املــثج مــ  التجــال  
ــمن الفحــ  التل يصــ          ــد  التجــال  ا ــت واــوحا ل ــة ااال صــال اجلنســ   ملــون أفث املنقول
والعل  يصبق وسيلة أفثت اعالية من حيـت التمللفـة حملاراـة  لـك األمـتا  االنسـبة للـملفور         

 .  (114)األمت المل  يستحن املايد من االستثمار
  املتسلسـمل إىل  سـني القـدرة يلـى  لـ ي       وأيا  ملنولوجياا التفايمل البوليمج - 231

األمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  ادرجة فبجة  لملـن  مللفتـقا حـدا مـن اسـت دامقا يلـى       
ن اإل واس . وميملن أن  سايد اال تباراا التل يصية السـتيعة والدقيقـة واملن فاـة التمللفـة     

 توات اعـد يلـى ن ـاإل واسـ       يف حالة اع  املواري  لملن اال تباراا التل يصية الستيعة  
ــد الت ــويت       ــديا قي ــاراا اخلاصــة مبــت  فلمي ــاال اال تب ــت  الا ــت  وال   ــة م . (111)يف حال

و لململ أنتمة امل ت اا اجملقاة جتقياا جيـدا مملونـا أساسـيا مـن مملونـاا الـنتم الصـحية يف        
يـة أ ـت  مـن    متحلة ااحالة  وهلا قيمتقا يف حالة األمتا  املنقولة ااال صال اجلنس   ولمو

احلــاالا ال بيــة  لــملا  تــا  إىل مايــد مــن االســتثماراا. وقــد مبــه أن لقــال اــجوف الــورم     
احلليم  البلت  يلى يرجة يالية من الفعالية  وين و  يلى إمملاناا فبجة للحـد مـن اعـض    

 سلالا الفجوف.  
احة ين األمـتا   و بملل منتمة الصحة العاملية جقويا ياملية جلم  أاامل البياناا املت - 233

املنقولة ااال صال اجلنس  مـن  تلـ  البلـدان  لملـن البيانـاا  عملـ، اـعفا واسـ  الن ـاإل يف          
يملياا املتاقبة  ار  لموية معينة من البلدان الانية  ومن ة جيب  و   احلملر ينـد  فسـج   

 البياناا العاملية املوجاة.  

__________ 

(113) WHO, “Sexually transmitted infections”, Factsheet No. 110 (November 2013); available from 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en; R. Snow and K. P. Bista, “International consultative 

workshop on STI case management in South Asia, Kathmandu, Nepal, July 2001”, meeting report 

(National Centre for AIDS and STD Control of Nepal and University of Heidelberg STI/HIV  
Control Project). 

(114) K. L. Dehne, R. Snow and K. R. O’Reilly, “Integration of prevention and care of sexually transmitted 

infections with family planning services: what is the evidence for public health benefits?”, Bulletin of the 

World Health Organization, vol. 78, No. 5 (2000). 

(111) WHO, Global Strategy for the Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections:  

2006-2015 — Breaking the Chain of Transmission (Geneva, 2007); WHO, “Sexually transmitted 

infections”, Factsheet No. 110 (November 2013). 
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يلـى اـع     (112) أجتممـا مـر تا  وقد أفدا منتمة الصـحة العامليـة يف استعتااـني    - 234
البياناا املتعلقة ااألمتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ  ويلـى ن اققـا احملـدوي. وال  وجـد نتـم         
ملتاقبة يملياا مجـ  البيانـاا يـن األمـتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ  يلـى الصـعيد العـامل .           

م لأليويــة يف التقتيــت حيــت يــتم مجــ  البيانــاا يــن الا ــت  وادرجــة أقــمل يــن الســيلن املقــاو
العــامل  يــن التقــدم يف مملااحــة اايــدز  و ــو  ــتة جقــد  عــاوو اــني منتمــة الصــحة العامليــة     

نـدرة البيانـاا املتاحـة     21واتنام  األمم املتحدة املعـ  ااايـدز واليونيسـي . ويـبني اللـململ      
   اايتبار ـا  ين الفحو، ال  جتت  للحواممل للملل  ين األمتا  املنقولة ااال صال اجلنسـ 

  وة أوىل اـتورية لتحديـد حـاالا ااصـااة ومعاجلتـقا  ويف الوقـه نفسـي  سـلط البيانـاا          
الاوم  يف حالة  واات ا  يلى اخنفا  معدالا الفحـ  ينـد الايـارة األوىل السـااقة للـوالية      
يف الدان يدة يف أاتيقيـا وأمتيملـا اجلنوايـة واللـتإل األوسـط ومنـاطن مـن الصـني. وميملـن أن          

عملــ، ذلــك يــدم ففايــة اخلــدماا الصــحية اجلنســية وااباايــة يف اعــض مــن  ــملل املنــاطن    ي
وجتدر ااوارة إىل أن اعض الدان أمتيملا اللمالية وأورواا لـديقا نتـم متاقبـة مسـتقلة وأفثـت      

  عقيدا ال  نعمل، يف  ملل البياناا.  
 

 21اللململ   
الـملين جتـت  هلـن احـو، للمللـ  يـن       النسبة امليوية ملتلقياا التيايـة السـااقة للـوالية      

   4116ااصااة االا ت  يف الايارة األوىل  أحدمب البياناا املتاحة منمل يام 
 

 

 

 

 

 

 

 

ــبمل   WHO, Global Health Observatory map gallery :امتص ع  ــ  اللـــــ ــن املوقـــــ   مـــــ
www.who.int/gho/map_gallery/en/index.html. 

 
__________ 

(112) WHO, Baseline Report on Global Sexually Transmitted Infection Surveillance 2012  (Geneva, 2013); 

available from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85376/1/9789241505895_eng.pdf. 
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 ديو منتمة الصحة العاملية والوفـاالا اللـتيملة هلـا     ويف اوم االحتياجاا التا نة  - 231
إىل  ااات اجلقوي العاملية ال  ا، احلاجة إليقا من أجـمل واـ  نتـام ملتاقبـة األمـتا  املنقولـة       
ااال صال اجلنس   مبا يف ذلـك إجـتام الفحـو، واملعاجلـة الفعالـة للحـاالا. والتعييـمل اتنفيـمل         

رينا  عايا نتم الصحة العامة ين طتين  سـني البيانـاا   مثمل  ملا املقتتل أمت اتور  إذا ما أ
التقديتية ين األمتا  املنقولة ااال صال اجلنسـ   ويف وايـة امل ـاف  فـض انتلـار األمـتا        

 .  (116)املنقولة ااال صال اجلنس  واحلد من األيتا  النامجة ينقا
ــاا     - 232 ــة االلت ــدول واللــتفام يف لــال الصــحة العاملي ــى ال ــتعني يل ــة  وي ــا متاقب م اتعاي

حـاالا ااصـااة اـاألمتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ  ومعـدالا انتلـار ا يلـى فـمل مـن            
الصــعيدين الــوط  والعــامل   وييــم   ــويت و وســي  ن ــاإل اســت دام اال تبــاراا الدقيقــة   
وامليســورة مــن حيــت التمللفــة لتلــ ي  األمــتا  املنقولــة ااال صــال اجلنســ   و لــيي    

ألو ا، يلى مستو  جيد من التل ي  والعـل  لألمـتا  املنقولـة    حصول املايد من ا
 ااال صال اجلنس   مبا يلممل التجال والفتيان. 

 
 الوقاية من اجوف نق  املناية البلتية - 7 

يف املائــة  11اخنفـض يــدي ااصــاااا اجلديــدة افــجوف نقـ  املنايــة البلــتية انســبة    - 236
مليــون حالــة يف يــام   451إىل  4113حالــة يف يــام  مليــني 152يلــى الصــعيد العــامل   مــن  

الدا من البلدان املن فاـة الـد مل    45. واخنفض يدي ااصاااا اجلديدة االفجوف يف 4134
. ويف أاتيقيــا 4134و  4113يف املائــة اــني يــام   61واملتوســ ة الــد مل انســبة  ايــد يلــى  
اصـاااا اجلديـدة  اخنفـض    يف املائـة مـن لمـوم ا    71جنوب الصـحتام الملـ    الـ   لـقد     

. وم  ذلـك  4113يف املائة منمل يام  12يدي ااصاااا اجلديدة االفجوف اني البالاني انسبة 
ار ف  يدي ااصاااا اجلديدة يف أورواا اللـتقية ويسـيا الوسـ ى يف السـنواا األ ـجة  رغـم       

اللـــتإل  حـــدومب اخنفـــا  يف أوفتانيـــا  واســـتمت يـــدي ااصـــاااا اجلديـــدة يف االر فـــام يف 
 .  (115)األوسط ويال أاتيقيا

ويعمل، اخنفا  يدي ااصاااا اجلديدة االفجوف اني البالاني إىل حد فـبج  تاجعـا    - 235
يف انتقــال الفــجوف جنســيا. ايــد أن اابــازاا الــ   ققــه يف لــال مملااحــة اــجوف نقــ    

ان وايمـا اينـقا. اعلـى    املناية البلتية يلى الصـعيد ااقليمـ  ختفـ   فاو ـاا  امـة يا ـمل البلـد       
__________ 

(116) WHO, “Sexually transmitted infections (STIs)”, document WHO/RHR/13.02; available from 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82207/1/WHO_RHR_13.02_eng.pdf. 

(115) UNAIDS, Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2013  أيلل(. 35)انتت احلاوية 
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اتيقيــا أســبيمل املثــال   ــدمب إصــاااا جديــدة افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  يف مجيــ  أاــام  
اجلنواية  رغم انتلار املعارف الأن املت  يلى ن اإل واس  وإمملانية احلصـول اسـقولة يلـى    

لإل مـن  الواق  الملفت . ويف جنوب أاتيقيا  و و البلد المل  يوجد اـي أفـ  يـدي يلـى ااطـ     
املصااني افجوف نق  املناية البلتية  اخنفض العدي السنو  لإلصاااا اجلديـدة اسـتية اعـد    

ــام    ــي يف ي ــام       3992أن وصــمل إىل ذرو  ــني ي ــتة ا ــا   باطــأا يف الفت ــجة االخنف   لملــن و 
ــا حــا اعــد         4112-4133 ــة البلــتية مت فع ــ  املناي ــدل ااصــااة افــجوف نق ــمل مع   ويت

 .  (117)4134إىل يام  4133لفتتة من يام االخنفا  الملبج يف ا
 قدر نسبة األو ا، الملين يتعاطون امل دراا يـن طتيـن احلقـن انسـبة     ”ويف حني  - 237

يف  31إىل  6يف املائة من سملان العا   اـموم يلـمللون  قتيبـا نسـبة      156و  154 تتاول اني 
ــا اللــتقية ويســيا  ويف .(115)“املائــة مــن مجيــ  املصــااني افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية     أوروا

الوس ى  اثمل وقاية متعاط  امل دراا يـن طتيـن احلقـن ووـتفائقم يف اال صـاالا اجلنسـية       
من ااصااة افجوف نق  املناية البلتية أولوية رئيسية  حيـت  صـمل نسـبة األوـ ا، الـملين      

ة يف يف املائــة مــن ااصــاااا اجلديــد 21يتعــاطون امل ــدراا يــن طتيــن احلقــن إىل أفثــت مــن  
اعض البلدان. ويف البلدان ال   ت بط ايقا معـدالا ااصـااة ار باطـا وميقـا اتعـاط  امل ـدراا       
ااحلقن الوريدية  ال ياال يتعني يلى احلملوماا أن  بـد  التاامـا سياسـيا قويـا يف  ـملا الصـدي       

 .  (115)فما أوا  فتقت إىل نتم فااية لتصد  فل  األواية
اـمن امللـتالني اـاجلن، مـن اانـامب والـملفور وماـايت  اهلويـة          ويلى الصعيد العامل   - 232

اجلنسانية معتاون أفثت من غج م خل ت ااصااة افجوف نق  املناية البلتية و تاايـد اـت،   
مـتة يـن النسـام األ تيـاا. ومـ  ذلـك يتـمل اويـمل          3156إصااة النسـام امللـتالا اـاجلن،    

ج متناســب مــ  اخل ــت الــمل  حييــن هبــم.  جقــوي وقايــة امللــتالني اــاجلن، من فاــا الــململ غــ 
ويتعــت  التجــال الــملين ميارســون اجلــن، مــ  التجــال أياــا اصــورة متاايــدة خل ــت ااصــااة     

يتناســب يــدي ااصــاااا اجلديــدة اينــقم مــ  ااصــاااا    افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  وال 
لـــتيون اجلديـــدة يف صـــفوف الفيـــاا األ ـــت  يف األمـــتيملتني ويســـيا  ويواجـــي التجـــال امل  

واللباب منقم االتحديد أيلى امل اطت يف أوساق التجال الملين ميارسون اجلن، مـ  التجـال    
زال امللــتالون اــاجلن، والتجــال الــملين ميارســون اجلــن، مــ  التجــال والفيــاا التئيســية   ومــا

األ ت  املعتاة اصورة متاايدة خل ت ااصااة افجوف نق  املناية البلتية يواجقون الوصـم  
ر والتمييا  ويف العديد مـن احلـاالا يقعـون  ـه طائلـة القـوانني العقاايـة الـ   فـاقم مـن           االعا

 .  (115)اعفقم و لململ يائقا أمام جقوي الوقاية والعل  والتياية والديم الاتورية
__________ 

(117) UNAIDS, AIDSinfo Online Database (www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx). 
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ويف  قتيــت يـــن الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة  أاــاي امنـــان و ســـعون يف املائـــة مـــن    - 239
زيـاية اـت، احلصـول يلـى  ـدماا الوقايـة       ”يف الدراسة مبعاجلة مسـألة  احلملوماا امللارفة 

والعل  والتياية الصـحية املتعلقـة اـاألمتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ /اجوف نقـ  املنايـة         
 ـلل السـنواا اخلمـ،     “البلتية للفياا الاـعيفة مـن السـملان والسـملان املعتاـني لل  ـت      

 يال.  املااية  لملن ادرجاا متفاو ة من الن
وإىل حد فبج يتوق  من  ااصاااا اجلديدة االفجوف يلى  ايج السـلوفياا. وقـد    - 241

 فاو ه اعالية النق  املتبعة يف إحدامب  ملا التايج من من قة إىل أ ت . افـ  يـدي مـن الـدان     
  مـ   4134إىل يـام   4111أاتيقيا  ازيايا السلوفياا اجلنسية اخل جة يف الفتتة مـن يـام   

يالئمل يلى حدومب زياياا فبجة يف يـدي اللـتفام اجلنسـيني املتاـترين )يف فـمل مـن        وجوي
ــدا        ــا  وروان ــوب أاتيقي ــا املتحــدة  وجن ــة  عاني ــا ااســو  ومجقوري ــدا  واورفين ــا  وأوغن إميواي
وزمبـااو   وغــااون  وغيانـا  وفــوا ييفــوار  والملوناـو(  ويلــى اخنفـا  يــدي مســت دم      

. إن اقــم (115)غنــدا  والســناال  وفــوا ييفــوار  والنييــت(  الــواق  الــملفت  )يف فــمل مــن أو 
ومعاجلة استمتار التعت  للم اطت اجلنسية مقاامل  اايد املعتاة وإمملانية احلصول يلـى الـواق    
الملفت  يلى ن اإل واس  وما لمللك من صلا ااملعايج اجلنسانية ويدم املساواة اهليمللـ   ـو   

 ة العامة  لل العقد القايم.  من التحدياا التئيسية ال   واجي الصح
و ة حاجة إىل أن  عقد األمم املتحدة اجتمايا فبجا للحملوماا واخلـ ام ومنتمـاا    - 243

اجملتم  املدو ملعاجلة  ملا التفاوا يف النيال  واا فـاإل يف  اـيج السـلوفياا يف اعـض أاـام      
لعديــد مــن البلــدان املعتاــة  العــا   حيــت  لــج الــدالئمل إىل  تاجــ  الســلوفياا الوقائيــة يف ا  

 فبج.   خل ت
ويتعني يلى الدول واللتفام يف لال الصـحة العامليـة معاجلـة التباينـاا احلـاية يف       - 244

بــال جقــوي الوقايــة مــن اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية يف  تلــ  أاــام العــا   وايمــا اــني  
نـة ورام التباينـاا  ـملل     اللتائق السملانية امل تلفـة  وإجـتام  ـومب لفقـم األسـباب الملام     

و بايل الدروف املستفاية الأن السياساا ال  أمبته جدوا ا من أجمل احلـد مـن حـاالا    
ااصااة افجوف نق  املناية البلتية اني وتائق السـملان املعتاـة أفثـت مـن غج ـا خل ـت       

 ااصااة اي. 
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 ميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتن
  32ااطار 

 اجوف نق  املناية البلتية واايدز
جتا منمل يام  - ما  لصه إليي اهليياا احلملومية الدولية ايما يتعلن  قوإل اانسان

مناقلاا فثجة  تعلن  ماية حقوإل اانسان من حيت صلتقا ااألو ا،  3992
لعامة ملمة إيلناا املصااني افجوف نق  املناية البلتية واايدز. وأصدرا اجلمعية ا

ين اجوف نق  املناية البلتية واايدز  مبا ايقا اايلن السياس  الأن اجوف نق  
املناية البلتية/اايدز:  ملثي  جقوينا من أجمل القاام يلى اجوف نق  املناية 

(  والمل  أفدا ايي اجلمعية من جديد 4133) 66/477البلتية/اايدز  املتان االقتار 
مال الملاممل حلقوإل اانسان واحلتياا األساسية لليمي  ينصت أساس  يف ااي”أن 

. واختملا جلنة حقوإل اانسان “التصد  العامل  لواام اجوف نق  املناية البلتية/اايدز
سلسلة من القتاراا الأن محاية حقوإل اانسان لألو ا، املصااني افجوف نق  

الأن محاية حقوإل اانسان يف سياإل  4116/22املناية البلتية مبا يف ذلك القتار 
 (.4116اجوف نق  املناية البلتية ومتلزمة نق  املناية اململتسب )اايدز( )

  واتا املبايئ التوجيقية 3997يف يام  - الصملوع القانونية األ ت  غج امللامة
 الدولية الأن اجوف نق  املناية البلتية واايدز وحقوإل اانسان إطار يممل لتعايا
حقوإل األو ا، املصااني افجوف نق  املناية البلتية واايدز. ومنمل املرات الدويل 
للسملان والتنمية  أصبحه اهليياا املنلأة مبوجب معا داا حقوإل اانسان  تناول يلى 
او متاايد حقوإل األو ا، املصااني افجوف نق  املناية البلتية  مبا يف ذلك  ناوهلا يف 

وامللحتاا اخلتامية. و لصه اهليياا املنلأة مبوجب معا داا إىل أني التعليقاا العامة 
يتعني يلى الدول أن  ملفمل املساواة يف ات  األو ا، املصااني افجوف نق  املناية 

  وأن يملون العل  املااي للفجوساا العملوسة (112)البلتية  قوإل اانسان اخلاصة هبم
. م  اختاذ إجتاماا من جانب الدول (119)ييمتاحا واتمللفة معقولة ويسقمل احلصول يل

__________ 

امللحتاا اخلتامية للينة القاام يلى التمييا اـد املـتأة يقـب نتـت اللينـة يف  قتيـت إميوايـا اللـاممل للتقتيـت           (112)
 .353  الفقتة 4 -لفصمل التاا   الفتم اام (  اA/51/38األويل والتقتيتين الدوريني الثاو والثالت )

( الـأن احلـن يف التمتـ  اـأيلى     4111) 32جلنة احلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقااية  التعلين العام رقم  (119)
مــن العقــد الــدويل اخلــا، اــاحلقوإل االقتصــايية واالجتماييــة   34مســتو  ميملــن الوغــي مــن الصــحة )املــاية  

  املتان التااـ (  وامللحتـاا اخلتاميـة للينـة احلقـوإل االقتصـايية واالجتماييـة        E/2001/22والثقااية( )الوميقة 
والثقااية يقب نتت اللينة يف التقتيـت الـدور  التااـ  للمململـة املتحـدة ل ي انيـا العتمـى وأيتلنـدا اللـمالية           

  21  الفقــــتة E/C.12/1/Add.79واألقــــاليم التااعــــة للتــــا  واألقــــاليم التااعــــة ايمــــا ورام البحــــار )الوميقــــة  
ــاا اخلتاميـــة للينـــة حقـــوإل اانســـان يقـــب نتـــت اللينـــة يف التقتيـــت الـــدور  الثـــاو لملينيـــا            وامللحتـ

 (.36  الفقتة CCPR/CO/83/KEN )الوميقة
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. وجيب ختصي  مواري فااية ل ام  (131)ازالة احلواجا ال   ول يون احلصول يليي
. والدول مديوة أياا إىل (134)  ومتاقبة اعاليتقا(133)اجوف نق  املناية البلتية واايدز

وف نق  املناية اختاذ إجتاماا من أجمل مملااحة الوصم االعار والتمييا املتصلني افج
. وينبا  للدول أن  ملفمل املن األو ا، املصااني افجوف نق  (131)البلتية واايدز

. وأوارا  يياا (132)املناية البلتية من اختاذ قتاراا طويية ومستنجة الأن ااباب
رصد  نفيمل املعا داا أياا يلى الدول اأن  توجي إىل وتائق معينة من السملان مثمل 

املناطن التيفية  واألقلياا العتقية  وفبار السن  وغج ا من اجلماياا  اللاااا  وسملان
 .(136)ال   عاو من أوجي اع 

 
  

 أوجي العل  والتياية والديم ذاا الصلة افجوف نق  املناية البلتية واايدز   - 2 
  يملــن ملمــق اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية الــمل  ســتيان مــا  ــول إىل واــام قــد    - 241

  3991. افـ  يـام   3992 احه ااما وقه انعقاي املرات الدويل للسملان والتنمية يف يـام  ا
__________ 

ــت        (131) ــة يف التقتيـ ــت اللينـ ــب نتـ ــة يقـ ــة والثقاايـ ــايية واالجتماييـ ــوإل االقتصـ ــة احلقـ ــة للينـ ــاا اخلتاميـ امللحتـ
(  والتقتيـــــــــت األويل لاامبيـــــــــا 27و  45  الفقت ـــــــــان E/C.12/1/Add.57اف )الوميقـــــــــة هلنـــــــــدور األويل
 (.11  الفقتة E/C.12/1/Add.106 )الوميقة

( الأن اجوف نق  املناية البلـتية/اايدز وحقـوإل ال فـمل    4111) 1جلنة حقوإل ال فمل  التعلين العام رقم  (133)
   املتان التاس (.A/59/41)انتت الوميقة 

ــة امل (134) ــة للينــــ ــاا اخلتاميــــ ــا     لحتــــ ــت األويل لاامبيــــ ــة يف التقتيــــ ــت اللينــــ ــب نتــــ ــمل يقــــ ــوإل ال فــــ حقــــ
 )ي((.63  الفقتة CRC/C/15/Add.206 )الوميقة

ــان     (131) ــة يف التقتيــــت الــــدور  الثــــاو لبو ــ امللحتــــاا اخلتاميــــة للينــــة حقــــوإل ال فــــمل يقــــب نتــــت اللينــ
ا ســـتان اللـــاممل للتقتيـــتين الـــدوريني الثـــاو  )ي((  و قتيـــت فاز 69  الفقـــتة CRC/C/BTN/CO/2 )الوميقـــة

 )ي((. 62  الفقتة CRC/C/KAZ/CO/3والثالت )الوميقة 

مـن ا فاقيـة القاـام يلـى مجيـ        34الـأن املـاية    42جلنة القاام يلى التمييا اد املتأة  التوصية العامـة رقـم    (132)
اللينــة يف يورمــا العلــتين )انتــت الوميقــة أوــملال التمييــا اــد املــتأة املتعلقــة اــاملتأة والصــحة  الــ  ايتمــدما 

A/54/38/Rev.1.) الفصمل األول  الفتم أل   

امللحتــاا اخلتاميــة للينــة القاــام يلــى التمييــا اــد املــتأة يقــب نتــت اللينــة يف التقتيــت اللــاممل للتقتيــتين   (136)
(  والتقتيـت األويل  13  الفقـتة  CEDAW/C/MDN/CO/3 الدوريني الثاو والثالـت جلمقوريـة مولـدواا )الوميقـة    

امللحتاا اخلتاميـة للينـة حقـوإل اانسـان       (95  الفصمل التاا   الفتم اام  الفقتة A/55/38مليامنار )الوميقة 
(  وامللحتـــاا 34  الفقـــتة CCPR/CO/80/LTUيقـــب نتـــت اللينـــة يف التقتيـــت الـــدور  الثـــاو لليتوانيـــا ) 

ة والثقاايـة  يقـب نتـت اللينـة يف التقتيـت األويل للصـني )مبـا يف        اخلتامية للينة احلقوإل االقتصايية واالجتمايي
وامللحتــاا اخلتاميــة للينــة القاــام يلــى  (  51  الفقــتة E/C.12/1/Add.107ذلــك  ونــا فونــا ومافــاو( ) 

التمييا اد املتأة يقب نتت اللينة يف التقتيـت اللـاممل لتقتيـتين الـدوريني اخلـام، والسـايف لاامبيـا )الوميقـة         
CEDAW/C/ZMB/CO/5-6 ــتة ــدا     15  الفقـ ــاا  ألوغنـ ــ  إىل السـ ــن التااـ ــاريت مـ ــاممل للتقـ ــت اللـ )أ((  والتقتيـ

 (.25  الفقتة CEDAW/C/UGA/CO/7)الوميقة 
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مليـون وـ   قـد أصـيبوا افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية. لملـن الواـام            32فان مـا يقـدر اــ    
(  فان مـا يقـدر   4111يتف  إال يف أيقاب املرات. ويف غاون يقد من الامان )حا يام   

. (135)   قد أصيبوا االفجوف  حيـت يقـيم ملمـة أراـايقم يف أاتيقيـا     مليني و 1357انحو 
و واله اعد ذلك اسـتيااة احلملومـاا ومرسسـاا املعونـة  لملـن ذلـك   حيـدمب إال اعـد أن         

ــدي وصــمل إىل      ــدز ذرومــا اع ــاا مــن ااي ــاة ســنويا يف يــام     451الاــه الواي ــة وا ــون حال ملي
   انتقمل الفجوف من املت بـة الثالثـة والـثلمني    . ويف ما يتعلن االعبم العامل  للمت(115)4116

إىل املت بـة   3991اني األسباب الـ   ـري  إىل اـيام سـنواا العمـت اسـبب ااياقـة يف سـنة         
. ورغم  تاج  أيداي الواياا اسبب اايدز  تاجعـا وـديدا لتصـمل إىل    4131اخلامسة يف سنة 

لململ السبب التئيسـ  للوايـاا اـني    . يتمل اايدز ي(115)4134مليون حالة وااة يف يام  355
ــ  أاــام العــا    29إىل  36النســام يف ســن اابــاب )  ــا( يف مجي ــوب  (137)يام ــا جن . ويف أاتيقي

الصحتام المل     لـململ حـاالا الواـاة اسـبب اايـدز وحـاالا الواـاة الناجتـة يـن ملـافمل           
 .  (132)نفاسية األسباب التئيسية لوااة النسام يف سن ااباب

  4131ر املبــايئ التوجيقيــة ملنتمــة الصــحة العامليــة املنقحــة حــديثا يف يــام  ويف إطــا - 242
 4134مليني و   الملين  لقوا العـل  املاـاي للفجوسـاا العملوسـة يف يـام       957ميثمل الـ 
. وقـد أجتيـه  اـيجاا يف    (115)يف املائة اقط من األو ا، املـر لني لتلقـ  العـل     12نسبة 

ــة للعــل    ــايئ التوجيقي ــدم العــل  مباــاياا      املب ــا ا ــى مااي ــدة يل ــة جدي ــى وروي أيل ــام يل ان
ــاريخ ال بيعــ  لإلصــااة افــجوف نقــ  املنايــة       الفجوســاا العملوســة يف وقــه مبملــت مــن الت
البلــتية. وانــام يلــى ذلــك  ويلــى الــتغم مــن زيــاية اــت، احلصــول يلــى العــل  مباــاياا    

عل  أقمل املـثج هـا نصـه يليـي     زاله نسبة األو ا، املستحقني لل الفجوساا العملوسة  ما
ــى العــل  املاــاي        ــ  يل ــة الــأن حصــول اجلمي ــة لأللفي ــة السايســة مــن األ ــداف اامنائي الااي

. ويف حـني بـق  نفيـمل اـتام  العـل  يف العديـد       (115)4136للفجوساا العملوسة  لول يام 
اــع  الــنتم يــاال  وصــيمل العــل  يلــململ  ــديا يف املنــاطن الــ   عــاو مــن    مــن البلــدان  ال

الصحية وقلة يدي موظفيقا  وحيثما يلململ الوصم يقبة أمام إجـتام الفحـ  و لقـ  التيايـة.     
وامللحظ أن ن اإل  ا يـة العـل  املاـاي للفجوسـاا العملوسـة يـمل يـديا أقـمل مـن األطفـال           

__________ 

يلــى  AIDSInfoاتنــام  األمــم املتحــدة امللــتتع املعــ  افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية/اايدز. قايــدة ايانــاا   (135)
ــه.) ــاا يف  http://www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspxاانتتنـــــ ــمل البيانـــــ (. ل  عيـــــ

 .4131فانون الثاو/ييسم   6

(137) WHO, “Women’s health”, Factsheet No. 334 (September 2013); available from www.who.int/ 

mediacentre/factsheets/fs334/en/. 

(132) WHO and others, Trends in Maternal Mortality  أيلل(.  472)انتت احلاوية 
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مل املر لني لتلق  العل  ااملقارنـة مـ  البـالاني يلـى الصـعيد العـامل   و واصـمل ففـة امليـاان امليـ          
 .  (115)لصا  البالاني

وقد ار فعه النسبة امليويـة للنسـام احلوامـمل املصـاااا افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية          - 246
الــل  حيصــلن يلــى العــل  مباــاياا الفجوســاا العملوســة الــململ ملحــوظ اســبب الايــاية   

ملائـة يلـى   يف ا 51املستمتة يف اتام  من  االنتقال التأس  للفجوف  حيت الـا ن ـاإل التا يـة    
. ومــ  ذلــك   نــاع  بــاين فــبج يف ن ــاإل  ا يــة منــ  انتقــال   4134الصــعيد العــامل  يف يــام 

العدو  افجوف نق  املناية البلتية من األم إىل ال فمل ايما اني منـاطن العـا   حيـت جتـاوز     
يف املائـة يف أورواـا الوسـ ى واللـتقية ومن قـة البحـت الملـارييب  وإن فـان          91ن اإل التا يـة  

يف املائة يف من قـة احملـيط اهلـايئ واللـتإل األوسـط ويـال أاتيقيـا. ومـن          41ياال أقمل من  ال
الـدا العـل  مباـاياا الفجوسـاا      31اني البلدان ال  ينتلـت ايقـا الواـام الـململ يـام  أ ـال       

يف املائة من النسـام احلوامـمل املصـاااا افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية          61العملوسة ألقمل من 
 الا ن اإل  ا ية من  انتقال العدو  افجوف نق  املناية البلـتية مـن األم إىل ال فـمل    يف حني

. ويبــدو أن التفاو ــاا يف ن ــاإل منــ  انتقــال العــدو  افــجوف   (115)يف املائــة 21الــدا  31يف 
نق  املناية البلتية من األم إىل ال فمل يف البلدان ال  ينتلت هبا الواـام ال  عملـ، اال تلاـاا    

السباب الملامنة ورام  فل  اجوف نق  املناية البلتية يلى الصعيد الوط  )انتت املتاـن  يف ا
 .  (139)(34األول  اللململ 

ويف حني أيا جقوي الوقاية مـن انتقـال العـدو  افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية مـن          - 245
 ــاال األم إىل ال فــمل إىل زيــاية اــت، احلصــول يلــى العــل  يف صــفوف النســام احلوامــمل  ال   

النسام من  ملل الفية يتلقني العـل  مباـاياا الفجوسـاا العملوسـة حفاظـا يلـى صـحتقن يف        
. ااااااة إىل ذلك  ال  ـاال  نـاع اـتوإل اـني اجلنسـني      (115)مستوياا أيىن من يامة السملان

  ااـل  (141)يف الوصول إىل  دماا الفح  وامللورة املتعلقـة افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية     

__________ 

يلــى  AIDSInfoاتنــام  األمــم املتحــدة امللــتتع املعــ  افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية/اايدز قايــدة ايانــاا     (139)
 .www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspxاانتتنه  وميملن االطلم يليقا يف املوق : 

(141) P. Glick and D. Sahn, “Changes in HIV/AIDS knowledge and testing behavior in Africa:  

how much and for whom?”, Journal of Population and Economics, vol. 20, No. 2 (2007),  

pp. 383-422; S. Mitchell and others, “Equity in HIV testing: evidence from a cross -sectional study in 

ten Southern African countries”, BMC International Health and Human Rights , vol. 10, No. 23 

(2010); R. C. Snow, M. Madalane and M. Poulsen, “Are men testing? Sex differentials  

in HIV testing in Mpumalanga Province, South Africa”, AIDS Care, vol. 22, No. 9 (2010),  

pp. 1060-1065; A. E. Yawson, P. Dako-Gyeke and R. Snow, “Sex differences in HIV testing in 

Ghana, and policy implications”, AIDS Care, vol. 24, No. 9 (2012), pp. 1181-1185. 
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. وقــد  تمجــه اململاســب الناجتــة يــن ا ســام ن ــاإل التا يــة مبنــ  انتقــال   (143)منــييــن العــل  
العــدو  افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية مــن األم إىل ال فــمل يف صــورة اخنفــا  يف معــدالا     

  الــا يــدي 4134انتقـال اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية مــن األمقــاا إىل األطفــال. ويف يــام  
ــال    ــني األطف ــدة ا ــدان    451 111ااصــاااا اجلدي ــد مل والبل ــدان املن فاــة ال إصــااة يف البل

 .  4119يف املائة منمل يام  16املتوس ة الد مل  و و ما ميثمل اخنفااا انسبة 
ــاا والتثقيــ          - 247 ــى  ــدماا املعلوم ــدول أن  ملفــمل حصــول اجلميــ  يل ــ  لل وينبا

تية وامللــورة املتعلقــة افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  مبــا يف ذلــك  ــدماا الفحــ  الســ  
وال ويية املتعلقة االفجوف مـ  التتفيـا الـململ  ـا، يلـى اللـباب واألوـ ا، األفثـت         
يتاة لإلصااة افجوف نقـ  املنايـة البلـتية  وأن  لتـام  يف أقـتب وقـه هملـن  اتـواج         
اــت، احلصــول يلــى العــل  املاــاي للفجوســاا العملوســة لليميــ  هبــدف احليلولــة يون  

ايـة البلـتية مـن األم إىل ال فـمل  وففالـة متااعـة التاـ         انتقال العدو  افجوف نقـ  املن 
املعتاــني لفــجوف نقــ  املنايــة البلــتية  و ســني نوييــة احليــاة والعمــت املتوقــ  لألمقــاا 
ومجي  األو ا، املصااني ااايدز  ومحاية مجي  األوـ ا، املصـااني افـجوف نقـ  املنايـة      

 البلتية من الوصم والتمييا والعن .
 ااحليلولة يون انتقال اجوف نق  املناية البلـتية مـن األم إىل ال فـمل   ”ا يتعلن ويف م - 242

   لـج الدراسـة   “و لق  العـل  مـن أجـمل إطالـة العمـت املتوقـ  لألمقـاا املصـاااا اـالفجوف         
يف املائــة مــن البلــدان أاــايا اأوــا ياجلــه  ــملل املســألة   25االستقصــائية العامليــة إىل أن نســبة 

الــدا حــدي ا اتنــام  األمــم املتحــدة املعــ   12خلمــ، املااــية  ومــن أصــمل  ــلل الســنواا ا
افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية      “معـدالا ياليـة لإلصـااة   ”ااايدز يلى ايتبار أوـا  عـاو مـن    

يف املائــة منــقا مبعاجلـة  ــملل املســألة  ــلل الفتـتة الامنيــة نفســقا. ويلــى    97واايـدز  أاــايا  
ــة يف    الــتغم مــن أن األ ــداف      ــا أفــ  لليقــوي املبملول تحقــن اعــد   لــج األرقــام إىل  تفي

 البلدان األود احتياجا.
 

__________ 

(143) P. Braitstein and others, “Gender and the use of antiretroviral treatment in resource-constrained 

settings: findings from a multicenter collaboration”, Journal of Women’s Health, vol. 17, No. 1 

(2008), pp. 47-55; P. Dako-Gyeke, R. Snow and A. E. Yawson, “Who is utilizing anti-retroviral 

therapy in Ghana: an analysis of ART service utilization”, International Journal for Equity in Health , 

vol. 11, No. 62 (2012); A. S. Muula and others, “Gender distribution of adult patients on highly 

active antiretroviral therapy (HAART) in Southern Africa: a systematic review”, BMC Public Health, 

vol. 7, April 2007. 
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 األمتا  غج املعدية - ام  
منــمل انعقــاي املــرات الــدويل للســملان والتنميــة  أصــبحه أ يــة األمــتا  غــج املعديــة     - 249

امل   حـدمه زيـاية   االنسبة إىل يبم املـت  يف العـا  النـام  أفثـت اـتوزا. ويلـى الصـعيد العـ        
يف املائـة يف يـدي الوايـاا املتصـلة اـاألمتا  غـج املعديـة )وأاتز ـا أمـتا  القلـب            11انسبة 

واألوييـة الدمويـة  والسـتطان  واألمـتا  التنفســية املامنـة  والسـملت ( يف الفتـتة اـني يــام          
نامجـة يـن   . ويف مجي  املناطن ااستثنام أاتيقيـا  يتيـاوز يـدي الوايـاا ال    (144)4131 و 3991

األمــتا  غــج املعديــة  لــك الــ   ســببقا االاــ تاااا النفاســية وامل ااــية واألمــتا  املعديــة  
. ومعـدالا وايـاا اسـبب األمـتا  غـج املعديـة أفـ  يف        (141)واالا تاااا التاملوية لتمعـة 

املناطن األفثت منوا   اصة يف أورواا اللتقية  حيت ميثمل فبار السن نسبة أف  مـن السـملان.   
غج أن املعدالا املعياريـة حسـب السـن للوايـاا النامجـة يـن األمـتا  غـج املعديـة  تقـت أن           
األو ا، الملين يعيلون يف أاتيقيا أفثت  عتاا خل ت املوا اسبب األمتا  غج املعديـة منـي   

. ومـن املتوقـ  أن يـاياي يـدي الوايـاا اسـبب األمـتا  غـج املعديـة          (142)يف أ  من قة أ ـت  
ــني يــام   يف  22انســبة  ــة ا ــ  أاــام العــا   حيــت يصــمل يــبم    4111و  4112املائ يف مجي

املت  أيلى مستو  لي لد  البلدان املن فاة واملتوس ة الد مل ال   ت ف  هبا معدالا النمـو  
 .(141)السملاو وياياي طول العمت

وميملــن أن يعــا  حــوايل نصــ  مجيــ  األمــتا  غــج املعديــة إىل ار فــام اــاط الــدم  - 211
يف املائـة(  وار فـام مسـتوياا     31-9يف املائة من الواياا يف العا (  واست دام التبـا )  31)

ــوز )  ــدو )   5الملولســتتول والالوف ــول الب ــة(  واخلم ــة )  7-5يف املائ ــة(  والبدان  7-6يف املائ
. ولـمللك مـن املقـم التواصـمل مـ  اللـباب يف وقـه مبملـت مـن احليـاة يـن طتيــن            (146)املائـة(  يف

ني واللباب واآلاام واألمقـاا الـأن أ يـة ا بـام نتـام غـملائ  صـح  وهارسـة          ثقي  املتا ق
 التمارين التيااية  و اطت  عاط  الملحول الاار والتد ني.

 
__________ 

(144) R. Lozano and others, “Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 

1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010”, The Lancet, vol. 

380, No. 9859 (15 December 2012), pp. 2095-2128. 

(141) WHO, Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010 (Geneva, 2011). 

(142) United Nations, “Population ageing and the non-communicable diseases” Population Facts,  

No. 2012/1.. 

(146) S. Sawyer and others, “Adolescence: a foundation for future health”, The Lancet, vol. 379,  

No. 9826 (2012), pp. 1630-1640; WHO, Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010. 



 A/69/62 

 

220/394 14-00069 

 

 األمتا  غج املعدية ويدم اانصاف - 3 
لين فانـه السـلوفياا املتصـلة اـاألمتا  غـج املعديـة ويوامـمل اخل ـت  ـت بط يـاية            - 213

يوملــة أمنــاق احليــاة غــج    ”عيلــون يف البلــدان املت فعــة الــد مل  جتــت      ااألوــ ا، الــملين ي 
. اعلى سبيمل املثال   ااي  انتلار السمنة يلى ن اإل العـا   قتيبـا اـني يـام      (145)“الصحية
  و ــو مت فــ  يف البلــدان املتقدمــة واملنــاطن األقــمل منــوا يلــى حــد ســوام          4112و  3921
 (.23اللململ  )انتت
  

 23اللململ 
مـا ومـا اـوإل  املعـدالا املعياريـة حسـب       اي 41البدانة  لد  البالاني مـن العمـت   انتلار   

 4112السن  فل اجلنسني  يف يام 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 /WHO, Global Health Observatory map gallery, available from www.who.int/gho/map_gallery/en :امتص ع

index.html (accessed 25 October 2013). 
  

. وازيايا (147)ويتجق انتلار السمنة اني النسام أفثـت مـن التجـال يف مجيـ  املنـاطن      - 214
السمنة لد  األطفال الصاار يف مجي  املناطن  ولملنقا  اياي استية أف  يف البلـدان املن فاـة   

ــام    ــام   4136واملتوســـ ة الـــد مل  حيـــت ينتوقـــ  أن  بلـــا  لـــول يـ ــتوا ا يف يـ اـــع  مسـ
__________ 

(145) D. Bloom and others, The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases (Geneva, World 

Economic Forum, 2011). 

(147) WHO, World Health Statistics 2012 (Geneva, 2012). 

 انتلار البدانة )نسبة ميوية(
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قــتام أفثــت يتاــة لألمــتا  غــج املعديــة النامجــة يــن يوامــمل        . وقــد يملــون الف (142)3991
اخنفـا  الــوزن ينـد الـوالية  وســوم التامليـة أمنــام ال فولـة  والتعـت  لــد ان التبـا غــج         مثـمل 

املباوت. واألمتا  غج املعدية    أمتا  مامنـة إىل حـد فـبج  ـرمت يف املواظبـة يلـى العمـمل         
ــا اقتصــاييا مــن حيــت اقــدان    و ــري  إىل ســحب اللــ   مــن القــوة العاملــة    و مللــ  يبي

 اانتاجية االقتصايية وفمللك من حيت  ملالي  التياية الصحية.
ويف العا  النام   حيدمب املت  والوايـاا النامجـة يـن األمـتا  غـج املعديـة يف سـن         - 211

. (149)مبملـتة أفثـت  ويـرمت ذلـك يلـى البـالاني يف أفثـت سـنواا حيـامم املـدرة للـد مل نلـاطا            
مب نسبة أف  املثج من الوايـاا املت ب ـة اـاألمتا  غـج املعديـة لـد  األوـ ا، الـملين         و د

يف املائــة( مقارنــة  49ســنة يف البلــدان املن فاــة واملتوســ ة الــد مل )  51 قــمل أيمــار م يــن 
يف املائة(  والفقتام أفثت يتاة للمـوا قبـمل األوان هـن  ـم      31االدول ذاا الد مل املت ف  )

 .(141)أحسن حاال
 

 املت  العقل  - 4 
املت  العقل   و أحد األمتا  غج املعدية التئيسـية الـ   صـيب ميـاا املليـني مـن        - 212

الناف يف العا   و ـو السـبب التئيسـ  لسـنواا العمـت املعدلـة حسـب ااياقـة املفقـوية جـتام           
ــة   صــيب . واثــمل ااــ تاااا االفتيــاب اــو ملــت  ــملل اخلســائت  و  (145)األمــتا  غــج املعدي

مليون و   يلى مستو  العا   و ـ  أفثـت وـيويا لـد  النسـام  و اصـة اللـاااا         362
ــاع       ــأن  ن ــة لآلز ــاميت ا ــد املنتمــة الدولي ــن   22الــململ ميملــن قياســي. و في ــون وــ   م ملي

. 4161مليــون وــ    لــول يــام  316املصــااني اــاملت  حاليــا  وســج ف   ــملا العــدي إىل 
يف املائة من احلـاالا يف البلـدان املن فاـة     73  ستملون 4161وإاااة إىل ذلك   لول يام 

 .(111)واملتوس ة الد مل
ــد مــن التعــت        ويعــاز - 216 املــت  النفســ  والفقــت اعاــقما اعاــا: اتــتوف الفقــت  اي

لإلجقاي وسوم التاملية والعن  واالسـتبعاي االجتمـاي   يف حـني أن املـت  النفسـ  يايـد مـن        

__________ 

(142) WHO, Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010, p. 24. 

(149) W. Baldwin and L. Amato, “Global burden of noncommunicable diseases”, Factsheet (Washington, 

D.C., Population Reference Bureau, July 2012). 

(111) Alzheimer’s Disease International, “Policy brief for Heads of Government: the global impact of dementia 

2013-2050” (London, December 2013); available from www.alz.co.uk/research/G8-policy-brief. 
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. واثــمل حــاالا الصــحة النفســية  إىل جانــب أمــتا  (113)قــجااحتمــال ااتقــار املــتم أو اقائــي ا
يف املائة مـن أسـباب اـيام النـا   االقتصـاي   ومـن املتوقـ  أن         71القلب واألويية الدموية  

يتاــاي  العــبم االقتصــاي  العــامل  النــاجم يــن األمــتا  غــج املعديــة يف الفتــتة اــني يــام    
خلســائت االقتصــايية ســتحدمب يف البلــدان  . ويلــى الــتغم مــن أن أفــ  ا (145)4111 و 4131

املت فعة الد مل  جيب أن يملون  سني الصحة النفسية يف البلدان املن فاة واملتوسـ ة الـد مل   
 .(114)من أولوياا التنمية

 
 الوقاية من األمتا  غج املعدية: البدم يف متحلة املتا قة - 1 

ائـة مـن الوايـاا املبملـتة لـد       يف امل 71يت بط معتـم األمـتا  غـج املعديـة وحـوايل       - 215
البالاني ار باطا وميقا اأراعة من أوملال السـلوع  بـدأ أو  تعـاز يف متحلـة املتا قـة  أال و ـ :       

. (111)التد ني و عاط  الملحول الاار  واخلمول  واااـتاق يف  نـاول ال عـام أو سـوم التامليـة     
يم ينـي واحـدة مـن أصـمل فـمل      اعلى سبيمل املثال  يبدأ التد ني يـاية يف متحلـة املتا قـة  و ـن    

. ومـن وـأن  فـض فـمل مـن العـت  وال لـب        (112)سه واياا مت ب ة ااألمتا  غج املعدية
الـدا مـن البلـدان املن فاـة      41سنواا يف  31مليني وااة  لل  656او   يلى التبا  فاي

 . ويـلوة يلـى ذلـك    (112)واملتوس ة الد مل ال   نوم اعبم اـايل مـن األمـتا  غـج املعديـة     
 لج األيلة املسـتمدة مـن أورواـا والبلـدان املن فاـة واملتوسـ ة الـد مل إىل ار فـام اسـتقلع          

 .(116)الملحول لد  اللباب  ااتدام من سن مبملتة
وجيــب أن يبــدأ التثقيــ  الصــح  الــمل  يــدوم مــد  احليــاة االلــباب  اــمن املنــا    - 217

إن العديـد مـن يـاياا احليـاة     الدراسية واالتاامن م   ثقي  جنس  واممل يلى السوام  حيـت  
ــدأ و تملــون يف الصــات  و ــ   تلــااك مــ  جوانــب       ــمل  ب املتعلقــة االصــحة يلــى املــد  ال وي

  لمليمل اهلوية والت لعاا يف متحلة البلوغ.

__________ 

(113) C. Lund and others, “Poverty and mental disorders: breaking the cycle in low-income and middle-

income countries”, The Lancet, vol. 378, No. 9801 (2011), pp. 1502-1514. 

(114) “Mental health care: the economic imperative”, The Lancet, vol. 378, No. 9801 (2011), p. 1440. 

(111) M. D. Resnick and others, “Seizing the opportunities of adolescent health”, The Lancet, vol. 376, No. 

9826 (2012), pp. 1564-1567. 

(112) R. Beaglehole and others, “Priority actions for the non-communicable disease crisis”, The Lancet, vol. 

377, No. 9775 (2011), pp. 1438-1447. 

 (116) 
R. Beaglehole and others, “Measuring progress on the NCDs: one goal and five targets”, The Lancet, 

vol. 380, No. 9850 (2012), pp. 1283-1285. 
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وينبا  للدول أن  عممل يلى احلد من يواممل التعـت  لألمـتا  غـج املعديـة يـن       - 212
ال واملــتا قني مــن  ــلل الــ ام     طتيــن  عايــا أوــملال الســلوع الصــحية لــد  األطفــ      

املدرسية  ووسائمل اايـلم  ويف إطـار  ثقيـ  جنسـ  وـاممل  مبـا يلـممل املقـاراا اللزمـة          
ملقاومـــة  عـــاط  التبـــا و عـــاط  امل ـــدراا األ ـــت   و نـــاول ال عـــام الصـــح  والتامليـــة  

اج الصحية  واحلتفة وهارسة التمـارين التيااـية  والسـي تة يلـى ااجقـاي العصـيب  و ـو       
 التياية الصحية العقلية.

 
  ايج أمناق العمت املتوق  -واو  

يلى املستو  العـامل   ار فـ  متوسـط العمـت املتوقـ  ينـد الـوالية لملـل اجلنسـني مـن            - 219
  و ـــ  4136-4131ســـنة  لــول الفتــتة    71إىل  3996-3991ســنة يف الفتــتة    5252

ئة يلـى العمـت املتوقـ  لإلنـامب ينـد املـيلي       سنواا ها يعمل، التاجاا ال ار 654زياية قدر ا 
ــن  ــن   7451إىل  5753مـ ــنة  ومـ ــبة    5752إىل  5456سـ ــقا االنسـ ــتة نفسـ ــلل الفتـ ــنة  ـ سـ

 .(115)للتجال
ووقدا مجي  مناطن العا  مملاسب يف متوسـط العمـت املتوقـ  وفـان التقـدم م ـتيا        - 221

ازييـاي متوسـط العمـت املتوقـ       يف مجيعقا  قتيبـا  مـا يـدا أاتيقيـا وأورواـا. افـ  أاتيقيـا  فـان        
التسعيناا  حيت ار ف  معدل الواياا يف يـدة الـدان ار فايـا فـبجا اسـبب اـجوف        ا ييا يف

ــي اســتعاي زمخــي يف الســنواا األوىل مــن  ــملل      نقــ  املنايــة البلــتية/اايدز والعايــاا  ولملن
توســط العمــت ســنواا يف م 556األلفيــة. ولــمللك فســبه أاتيقيــا   ــلل العقــدين املااــيني   

اا  ينأورواا فمللك  فانه الاياية يف متوسط العمـت املتوقـ  ا ييـة  ـلل التسـع      املتوق . ويف
ويتجــ  ذلــك إىل ار فــام معــدل الوايــاا يف يــدي مــن الــدول الــ   لفــه اال ــاي الســوايا    
الساان  ولملنقا  ساريه من جديد أياـا يف السـنواا األوىل مـن القـتن احلـاي  والعلـتين.       

يامـا    65الوقه التا ن   لقد أاتيقيا جنوب الصحتام أيىن متوسط للعمت املتوق  و ـو  ويف 
ياما. ويف الواق   امن مجي  الدان العا  الـ  يقـمل ايقـا     32أ  أقمل من املتوسط العامل  مبقدار 

الـدا(  قـ  يف أاتيقيـا  مـن اينـقا سـتة        11ياما )أ  ما لمويـي   51متوسط العمت املتوق  ين 
يامـــا و ـــ : ســـجاليون واو ســـوانا وســـوازيلند وليســـو و   61 قـــمل مســـتوياما يـــن  الـــدان

 .(115)ومجقورية الملوناو الدميقتاطية ومجقورية أاتيقيا الوس ى
ورغم أن التحليمل الملل  ي ز التأ  امللقور الـمل  مفـايل أن املـتأة  عـي  أطـول مـن        - 223

دين الـوط  ويون الـوط  ومـن  ليـمل     التجال يف املتوسـط  يتـبني مـن التحلـيلا يلـى الصـعي      
__________ 

(115) World Population Prospects: The 2012 Revision (ST/ESA/SER.A/336). 
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االجتا اا أن  ملا النمط لي، مااتا إال ايما ندر  م   فاوا الفيوة اني اجلنسني  فاو ـا فـبجا   
. و لـقد البلـدان يف املتاحـمل املبملـتة     (117)اني السملان  وأوا ما انفمله  تاج مـ  مـتور الـامن   
سـنواا. ويف   1-4توق  لصا  املـتأة  ـوايل   من  والما الدمياتااية والواائية اتوقا يف العمت امل

 ملل السياقاا   تسبب امليال غج النقية وااللتقاااا ويدم ففاية التاملية ويـدم احلصـول يلـى    
التيايـة الصــحية والتـتوف اهليملليــة األ ــت   يف ار فـام معــدل الوايــاا لـد  مجيــ  الفيــاا     

ا  عـت  النسـام لل  ـت أمنـام     العمتية  و اصة  لل متحلـة ال فولـة. و ـملل التـتوف نفسـق     
احلممل والـوالية  و ـري  إىل ار فـام معـدالا اخلصـواة فوسـيلة للحمايـة مـن ار فـام معـدل           
واياا التا  واألطفال  ها يايـد اـدورل مـن   ـت  عـت  املـتأة للواـاة النفاسـية يلـى مـد            

 .(117)العمت
إىل يملـ، اململاسـب الـ      وأي  االنتلار املتاايد لواام اـجوف نقـ  املنايـة البلـتية     - 224

  (112)وـــقدما العديـــد مـــن البلـــدان األاتيقيـــة يف متوســـط العمـــت املتوقـــ   ـــلل الســـبعيناا   
حــدومب  ــأمج أفــ  يلــى النســام. ويتجــ  ذلــك جائيــا إىل ار فــام معــدل وايــاا النســام    مــ 

  املت ب ة ااايدز  ها يعمل، ار فام   ت إصـااة املـتأة اـالفجوف يـن طتيـن اال صـال اجلنسـ       
اســـبب ار فـــام امل ـــاطت البيولوجيـــة لـــديقا  ااـــل يـــن اـــعفقا االجتمـــاي  يف العلقـــاا   

اعض الدان أاتيقيـا  يايـد متوسـط العمـت املتوقـ  ينـد التجـال يلـى مـا  ـو            . ويف(119)اجلنسية
 .(117)النسام يليي لد 

( سـنواا أو أفثـت   31وللمتأة مياة ملحوظة يلى التجال يف متوسط العمـت املتوقـ  )   - 221
  السـاان  حيـت  عـازا  لـك امليـاة مـ   تاجـ  العمـت املتوقـ           امجقورياا اال اي السوايي يف

ــعيناا     ــة التس ــاا واداي ــت الثمانين ــملفور يف أوا  ــد     (121)لل ــ  ل ــت املتوق . وازياي متوســط العم
الملفور ازييايا طفيفا  ولملني ظمل يلى ما  و يليي منمل ذلك احلـني. وأسـباب  نـاق  متوسـط     

__________ 

(117) A. T. Geronimus and R. C. Snow, “The mutability of women’s health with age: the sometimes rapid and 

often enduring, health consequences of injustice”, in Women and Health, 2nd ed., M. B. Goldman, R. 

Troisi and K. M. Rexrode, eds. (London, Academic Press, 2013). 

(112) J. Adetunji and E. R. Bos, “Levels and trends in mortality in sub-Saharan Africa: an overview”, in 

Disease and Mortality in Sub-Saharan Africa, 2nd ed., D. T. Jamison and others, eds. (Washington, 

D.C., World Bank, 2006). 

(119) J. A. Higgins, S. Hoffman and S. L. Dworkin, “Rethinking gender, heterosexual men, and women’s 

vulnerability to HIV/AIDS”, American Journal of Public Health, vol. 100, No. 3 (2010), pp. 435-445. 

(121) V. Shkolnikov, M. McKee and D. A. Leon, “Changes in life expectancy in Russia in the mid-1990s”, The 

Lancet, vol. 357, No. 9260 (2001), pp. 917-921; D. A. Leon and others, “Huge variation in Russian 

mortality rates 1984-94: artefact, alcohol or what?”, The Lancet, vol. 350, No. 9075 (1997), pp. 383-388. 
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ــ   لــد  التجــال قاالــة للنقــاش  ولملنــي يعــا  جائيــا إىل  اايــد ااجقــاي العصــيب     العمــت املتوق
ــ تاااا     ــلة ااالاـ ــول ذاا الصـ ــاط  الملحـ ــة اتعـ ــاة املت ب ـ ــباب الواـ وأمـــتا  القلـــب  وأسـ
السياسية. و واق  ملل التاجاا يف متوسط العمت املتوق   أمج السياإل االجتمـاي  والسياسـ    

 .(117)يلى الصحة وطول العمت
 7-2ومتوسط العمـت املتوقـ  للمـتأة يف البلـدان املت فعـة الـد مل والبلـدان الصـنايية )         - 222

سنواا( أف  من متوسط التجمل. والاه  ـملل الفـوارإل اـني اجلنسـني ذرومـا يف السـبعيناا        
ويتجـ  ذلــك ادرجــة فــبجة إىل ار فــام معـدالا التــد ني لــد  التجــال يف العقــوي الســااقة.   

اــني اجلنســني الــمل  وــقد ي الســنواا األ ــجة  جائيــا  إىل اخنفــا     ويعــا   قلــ  الفيــوة  
 .(123)التد ني لد  الملفور  لل السنواا العلتين املااية

والتفاو اا يف متوسط العمـت املتوقـ  غـج مااتـة  اقـ   ـتاج مـ  مـتور الوقـه يا ـمل            - 226
تصـايية والواائيـة. وألن   الفياا السملانية وايما اينقا  ها يعمل،  اج السياقاا السياسـية واالق 

أحد االلتااماا التئيسية للدولـة  ـو احتـتام و عايـا ومحايـة حقـوإل اانسـان للـعبقا  يلـململ          
العمت املتوق  مروـتا إمجاليـا ملـد  واـام الـدول هبـملا االلتـاام  واسـتثمار ا يلـى اـو فـاٍف يف            

 قدراا مواطنيقا وصحتقم ومحايتقم االجتمايية وقدرمم يلى التحممل.
 

 يدم افتمال   ة  عايا النتم الصحية -  زا 

رغم متور يقوي من أوجي التقـدم ال ـيب واالاتملـاراا يف لـال التيايـة الصـحية الـ          - 225
يسبن هلا مثيمل  ال  اال  وجـد  فاو ـاا صـار ة يف إمملانيـة االسـتفاية مـن الـنتم الصـحية           

اتيقيـا جنـوب الصـحتام الملـ        ونوييتقا اني البلدان ويا لقا. ال  اال  وجـد يف مـن ق  أ  
وادرجة أقمل يف وجنـوب يسـيا  اعـضف مـن الـنتم الصـحية األقـمل قـدرة يلـى إ احـة اخلـدماا            
واألفثت  لاوة  مقيسة مبروـتاا مثـمل فثااـة العـاملني الصـحيني  ومـد  التا يـة ااخلـدماا         

الصـحية   البالاة األ ية  ونفاي  اون السل  األساسـية  وحفـظ السـيلا  أو حسـب النتـائ      
احملققــة. و وجــد يا ــمل الــدان  تــارة مــن البلــدان املتوســ ة الــد مل واملت فعــة الــد مل جيــوب   
فــثجة مــن التا يــة الاــعيفة والســيية اــالنتم الصــحية ملنــاطن  تــارة أو ســملان معيــنني  مثــمل     

__________ 

(123) F. C. Pampel, “Cigarette use and the narrowing sex differential in mortality”, Population and 

Development Review, vol. 28, No. 1 (2002), pp. 77-104; “Sex differentials in life expectancy and 

mortality in developed countries: an analysis by age group and causes of death from recent and 

historical data”, Population Bulletin of the United Nations, No. 25 (United Nations publication, Sales 

No. E.88.XIII.6); Geronimus and Snow, “The mutability of women’s health with age: the sometimes 

rapid and often enduring, health consequences of injustice”. 
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اللعوب األصلية  واألحيام الفقجة يف املناطن احلاتية  والفيـاا الـ  ال  تمتـ  اتـأمني صـح       
 و ال   قيم اصفة غج قانونية.أ
 

  أمج اجوف نق  املناية البلتية واايدز يلى النتم الصحية - 3 
ل  وجيــي املســايدة الدوليــة يف لــال مملااحــة اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية إىل حــد   - 227

فــبج اــو واــ  اــتام  يموييــة حمــدية معنيــة اــالفجوف اــدال مــن إيرا  اخلــدماا يف الــنتم   
ة القائمــة. وفــان القصــد مــن  ــملا النـق  الســمال اــالتعميم الســتي  خلــدماا مملااحــة  الصـحي 

اجوف نق  املناية البلتية المل  ا، احلاجة إليي  م  التسبب الململ مثايل يف  ـدايياا مـن   
وأوا  عايا النتم الصحية يلى ن اإل أوس . إال أن ما يعيـب اهليافـمل العموييـة الـ     ـدم       

املناية البلتية واايدز اـمن الـنتم الصـحية األوسـ  ن اقـا  ـو  ويـمل         مملااحة اجوف نق 
املواري  وماامحة غج ا اخلدماا األ ت  من النتام الصح   واملسـاف اتعايـا الـنتم الصـحية     

. ورغـم أن ال ـوارئ الصـحية امللحـة الـ       (124)اللاملة لصا  و  قوامي مملااحة مـت  واحـد  
ختـاذ إجـتاماا ذاا أولويـة و عبيـة املـواري   نـاع حاجـة         تسبب يف واياا  ت لب ا يتجق أن

إىل  قيـن أفـ  قـدر مــن املنـاا  و عايـا الــنتم الصـحية لتـواج الوقايــة والتيايـة الصـحية يلــى          
 األجمل ال ويمل ويلى ن اإل واس  طيلة العمت.

ــا        - 222 ــة ار باطــا وميق ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية والصــحة اجلنســية واابااي ــت بط ا وي
يف املائـة مـن حـاالا ااصـااة اـالفجوف يـن طتيـن اال صـال اجلنسـ            21 دمب نسـبة   يتح
. ولملـن  (121)يف املائة من حـاالا ااصـااة أمنـام احلمـمل أو الـوالية أو التاـاية ال بيعيـة        31 و

__________ 

(124) D. Yu and others, “Investments in HIV/AIDS programs: does it help strengthen health systems in 

developing countries?”, Globalization and Health, vol. 4, No. 8 (2008); Columbia University, 

International Center for AIDS Care and Treatment Programs, “Leveraging HIV scale-up to strengthen 

health systems in Africa”, report of a conference held in Bellagio, Italy, September 2008 (2009); W. M. 

El-Sadr and E. J. Abrams, “Scale-up of HIV care and treatment: can it transform healthcare services in 

resource-limited settings?”, AIDS, vol. 21 (October 2007), pp. S65-S70; K. A. Grépin, “HIV donor 

funding has both boosted and curbed the delivery of different non-HIV services in sub-Saharan Africa”, 

Health Affairs, vol. 31, No. 7 (2012), pp. 1406-1414; A. Buvé, S. Kalibala and J. McIntyre, “Stronger 

health systems for more effective HIV/AIDS prevention and care”, International Journal of Health 

Planning and Management, vol. 18, No. 1 (2003), pp. S41-S51. 

 (121) 
I. Askew and M. Berer, “The contribution of sexual and reproductive health services to the fight against 

HIV/AIDS: a review”, Reproductive Health Matters, vol. 11, No. 22 (2003), pp. 51-73; N. Duce and A. 

Nolan, “Seizing the big missed opportunity: linking HIV and maternity care services in sub-Saharan 

Africa”, Reproductive Health Matters, vol. 15, No. 30 (2007), pp. 190-201. 
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السنواا ال  أيقبه مرات السملان والتنمية  ظمل اويمل الصحة اجلنسية وااباايـة يف حالـة    يف
ج من البلـدان  يف حـني ازيايا املسـايدة اخلاصـة مبملااحـة اـجوف نقـ  املنايـة         رفوي يف فث

 .(122)البلتية الململ فبج
ــاية       - 229 ــة األيلــة احلااــة الــ   لــج إىل مــا إذا فانــه يمــار زي و ــة نقــاش فــثج رغــم قل

التمويــمل لــ ام  مملااحــة الفــجوف و وســي  ن اققــا اتــد إىل  قــدمي  ــدماا الصــحة اجلنســية   
باايــة. غـــج أنــي اســـتن دمه يف  ليـــمل اقتصــاي  أجـــت  مـــر تا ايانــاا مســـتمدة مـــن     واا

لتنمية يف امليدان االقتصاي  لإلالغ يـن  لاستقصاماا يمياتااية وصحية ونتام منتمة التعاون 
الدائنني لدراسة  أمج نصيب الفتي من املسايدة ال   قـدمقا اجلقـاا املااـة ململااحـة الفـجوف      

خلــدماا الصــحية لألمقــاا يف مجيــ  أاــام أاتيقيــا جنــوب الصــحتام الملــ   يف  يلــى  قــدمي ا
ــتة مــن يــام   ــداوياا    4131يــام  إىل 4111الفت ــائ  الصــحية الســنوية مــ  م ــة النت . ومبقارن

العام الساان  أواحه الدراسة أن املسايدة اامنائيـة امل صصـة    املسايدة ململااحة الفجوف يف
أمــت يــملفت يلــى معــدالا  ــواج اخلــدماا الصــحية لألمقــاا    ململااحــة الفــجوف   يملــن هلــا  

)األمقاا اللوا  يبلان ين القيام ااياراا للتياية السـااقة للـوالية و لقـ   ـدماا القـاالا      
املا تاا(. ايد أن اويمل مملااحة الفـجوف فـان أقـو  أمـتا يلـى انـام  ـدماا صـحة األم يف         

ن فض ايقــا انتلــار الفــجوف  هــا يــوح  اــأن  املنــاطن الــ  يقــمل ايقــا العــاملون الصــحيون ويــ 
األموال امل صصة ململااحة اايدز هلا  أمج مااي  يلى النتم الصـحية الـ   عـاو مـن نقـ       

 .(126)املواري أفثت من سوا ا   صوصا يندما يملون الفجوف واايدز أقمل حدة
قـ  املنايـة   وينبا  للدول أن  قن اايما  الملاممل لل ـدماا املتعلقـة افـجوف ن    - 261

البلـتية و ـدماا الصـحة اجلنسـية وااباايـة األ ــت  مـن  ـلل إجـتام  وسـي  فــبج يف          
ات، احلصول يلى  دماا جيدة النويية لتل ي  ويل  األمتا  املنقولـة يـن طتيـن    
اال صال اجلنسـ   مبـا يف ذلـك ا تبـار الفـجوف  وإيمـا  ااروـاي الـأن الفـجوف اـمن           

جلنســـية وااباايـــة جلميـــ  النــاف  مبـــا يف ذلـــك االنســـبة  ملــورة أااـــمل الـــأن الصــحة ا  
للمتا قني واللباب  و عايا استمتار التياية من متحلة ما قبمل احلممل وقبمل الوالية واعـد  

يـدم ااصـااة    الوالية وصحة ال فمل جلمي  النسام واألطفال  ااض النتـت يـن ااصـااة أو   
__________ 

(122) Yu and others, “Investments in HIV/AIDS programs: does it help strengthen health systems in 

developing countries?”; J. Shiffman, “Has donor prioritization of HIV/AIDS displaced aid for other 

health issues?”, Health Policy and Planning, vol. 23, No. 2 (2008), pp. 95-100; Grépin, “HIV donor 

funding has both boosted and curbed the delivery of different non-HIV services in sub-Saharan Africa”. 

(126) Grépin, “HIV donor funding has both boosted and curbed the delivery of different non-HIV services in 

sub-Saharan Africa”. 
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مل من  احلممل  مبا يلـممل األوـ ا،   االفجوف  و لبية احتياجاا مجي  األو ا، من وسائ
 املصااني االفجوف.

 
 املواري البلتية يف لال الصحة - 4 

واقــا ألحــدمب األرقــام الــوارية يف منلــور منتمــة الصــحة العامليــة والتحــال  العــامل     - 263
  اـمن الـنق  يف   “حقيقـة يامليـة: ال صـحة اـدون قـوة ياملـة      ”للقو  العاملة الصـحية اعنـوان   

  ويقــدر اــأن يصــمل 4131مليــني يف يــام  754لــة يف لــال الصــحة يف العــا  الــا القــوة العام
. ويلململ ذلك زياية ملحوظة مـن نقـ    (125)4116مليون  لول يام  3459ذلك التقم إىل 

الـ    67 يف مجيـ  البلـدان الــ    4115مليـني يامـمل يف يـام     251القوة العاملـة املقـدرة  ـوايل    
الوقـه  فـان الـنق  يف يـدي العـاملني يف لـال الصـحة         . ويف ذلـك (127) عاو من نقـ  حـاي  

الــدا  يف أاتيقيــا ويف جنــوب وــتإل يســيا  حيــت الــا أيلــى مســتو  لــي يف          15وــديدا  يف 
(. وقـد  اـجا منـمل ذلـك     4احتياجاا فمل مـن اـناليي  واهلنـد وإندونيسـيا )انتـت اجلـدول       

إزام الملثااـة الصـحية و/أو الـ      احلني  لمليلة البلدان املصنفة اأن لديقا مواري التية من فاة
ين فض ايقـا  قـدمي اخلـدماا الصـحية. ومـن اـني البلـدان الـ   واجـي نقصـا حـايا يف األصـمل             

منقا اياناا  تقـت زيـاية يف يـدي األطبـام واملمتاـاا       25الدا    توات لد   67البالا يدي ا 
مـتور الوقـه  هـا يايـد     والقاالا. غج أن  ملل اململاسب الصااية خت ا ا النمـو السـملاو مـ     

 .(125)من  فاقم النق  يف العاملني يف لال الصحة
 

 4اجلدول   
 4115 قديتاا النق  احلاي يف األطبام واملمتااا والقاالا حسب املن قة    

 
   المل او اليت تع   م  اليقص  ع   المل او

 قص امتق عالي اجملةوع تع   م  نقص اجملةوع ميبقة ميلةة الصحة الع مت،ة
الزيرر    امتبلوسررة 
 س ليسمة امتئوية

 319 237 994 691 392 15 25 أاتيقيا      
 21 17 225 91 511 6 16 األمتيمليتان

 61 3 352 113 4 114 162 5 33 جنوب وتإل يسيا

__________ 

(125) Global Health Workforce Alliance and WHO, A Universal Truth: No Health without a Workforce, 

executive summary (Geneva, World Health Organization, 2013.) 

(127) WHO, The World Health Report 2006: Working Together for Health (Geneva, 2006), chap. 1; available 

from www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf. 
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   المل او اليت تع   م  اليقص  ع   المل او

 قص امتق عالي اجملةوع تع   م  نقص اجملةوع ميبقة ميلةة الصحة الع مت،ة
الزيرر    امتبلوسررة 
 س ليسمة امتئوية

 ال ين بن ال ين بن ال ين بن صفت 64 أورواا      
 92 115 113 134 531 7 43 وتإل البحت األايض املتوسط

 339 14 651 47 451 1 47 غتب احمليط اهلايئ
 71 4 162 271 1 166 742 67 394 العا  
 
 WHO, The World Health Report 2006: Working Together for Health, table 1.3, available from :امتص ع 

www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf?ua=1. 
  

مـن األ صـائيني    6952و  1256و  4452احملـدية اــ    وااست دام العتبـاا التقديتيـة   - 264
نسـمة  والـ  واـعه اظقــار     31 111الصـحيني املقـتة )أطبـام وقـاالا وهتاـاا( لملـمل       

أمنـــاق  ـــواات م يف العـــا   اـــمن  قتيـــت منتمـــة الصـــحة العامليـــة امللـــار إليـــي أيـــلل يمللـــ   
 :(125)التالية النتائ 

حملـدية لأل صـائيني الصـحيني املقـتة لملـمل      ا 4452الدا  يون العتبة  21يق  ” )أ( 
  وميثمل ذلك أيىن يدي من األطبـام واملمتاـاا والقـاالا اللزمـني لتـواج      “نسمة 31 111

 اخلدماا الصحية األساسية 
احملدية لأل صائيني الصـحيني املقـتة لملـمل     1256الد يون العتبة  311يق  ” )ب( 
  “نسمة 31 111

احملدية لأل صائيني الصحيني املقتة لملـمل   6952بة الدا  يون العت 332يق  ” ) ( 
  “نسمة 31 111

احملــدية لأل صــائيني الصــحيني املقــتة لملــمل  6952الــدا  العتبــة  52يتيــاوز ” )ي( 
 .“نسمة 31 111

و  ز  ملل النتائ  استمتار يدم التوازن يف  وزي  العاملني يف لـال الصـحة يف البلـدان  يـلوة     
الـنق  يف العـاملني يف لـال الصـحة ال  ـاال قائمـة يف أاتيقيـا         يلى ذلك اـمن أقصـى يرجـاا   

 .(125)جنوب الصحتام المل   وأجاام من يسيا
 

إن  وزي  العـاملني يف لـال الصـحة يف العـا  يتمثـمل يف أن البلـدان الـ   ـ  يف أمـ،           - 261
لقيم امل لقـة يف  احلاجة و عاو من أيلى قدر من أيبام املت   وجد ايقا أيىن أيداي العاملني اـا 

لال الصحة وفثااة العاملني يف لـال الصـحة )أ  العـاملني يف لـال الصـحة لملـمل وحـدة مـن         
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نسـمة  و ـ     3 111لملـمل   3259السملان( اف  أورواا  بلا فثااة العاملني يف لـال الصـحة   
يف  451نسبة  عايل  قتيبا  انية أاعااقا يف أاتيقيا حيت  بلا فثااة العاملني يف لال الصـحة  

ــان نســبة  (127)األلــ  ــتا      31. و تحمــمل األمتيمليت ــامل  لألم ــن العــبم الع ــا م ــة  قتيب يف املائ
يف املائة من القوة العاملة يف لال الصـحة يامليـا  يف حـني  تحمـمل أاتيقيـا أفثـت        17نسبة  وهبا
العـا .   يف املائـة مـن القـو  العاملـة يف     1يف املائة من العبم العامل  لألمتا   ولديقا  42من 

الـــدا الـــ   وجـــد ايقـــا أيىن مســـتوياا مـــن نصـــيب الفـــتي مـــن الـــد مل    29ومـــن اـــني الــــ 
منـقا اقـط احلـد األيىن مـن العتبـة الـ  حـديما منتمـة          6أوريل البنك الـدويل(   لـيب    )حسبما

 .(127)نسمة 31 111طبيبا  وهتاة وقاالة لململ  41الصحة العاملية و   
ــنق  ا  - 262 ــن     وااااــااة إىل ال ــد م ــاملني يف لــال الصــحة يف العدي امجــايل يف أيــداي الع

البلدان  امن الـنق  يتفـاقم حسـب سـوم التوزيـ  اململـاو يا ـمل البلـدان  حيـت  تتفـا نسـبة            
 .(122)أف  من العاملني يف لـال الصـحة  و اصـة ذو  املقـاراا العاليـة  يف املتافـا احلاـتية       

والفقـجة  اـتام   فيايـة ملعاجلـة سـوم التوزيـ         و وجد لد  العديـد مـن البلـدان  الانيـة منـقا      
ادرجاا متفاو ة من النيال. ومثل   قوم اهلند حاليا اا تبار اتنام  لل ـدماا التيفيـة يملااـأ    
مبوجبــي األطبــام اتقــدمي اــت،  دريبيــة هلــم مــن أجــمل الدراســاا العليــا اعــد اخلدمــة يف املنــاطن  

 .(129)التيفية أو النائية

__________ 

(122) L. Chen and others, “Human resources for health: overcoming the crisis”, The Lancet, vol. 364, No. 

9449 (2004), pp. 1984-1990; WHO, “Achieving the health related MDGs: it takes a workforce” 

(http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/en/index.html.) 

(129) “Monitoring the geographical distribution of the health workforce in rural and undeserved areas”, 

Spotlight on Health Workforce Statistics, No. 8 (October 2009); available from 

www.who.int/hrh/statistics/spotlight_8_en.pdf; N. Dreesch and others, “An approach to estimating 

human resource requirements to achieve the Millennium Development Goals”, Health Policy and 

Planning, vol. 20, No. 5 (2005), pp. 267-276. 
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 24اللململ   
ــ   ــارة       فثاا ــدان  ت ــة  يف ال ــاطن احلاــتية والتيفي ــاالا  املن ــام واملمتاــاا والق ة األطب

 4116 لعام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WHO, Department of Human Resources for Health, “Monitoring the geographical distribution :امتص ع 

of the health workforce in rural and underserved areas”, Spotlight on Health Workforce 

Statistics, Issue 8 (October 2009), available from  www.who.int/hrh/statistics/spotlight_8_en.pdf. 
  

ــنتم الصــحية        - 266 ــى ال ــا  اــ ما  يل ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية يبي ــام ا ــت  وا ــد ا وق
أي  إىل  فاقمــي يف الوقــه الاــعيفة  وأاــتز الــنق  احلــاي يف يــدي العــاملني يف لــال الصــحة و

المل   وجد ايي حاجة ماسة إىل املـواري البلـتية. اقـد زاي واـام اـجوف نقـ  املنايـة البلـتية         
احلاجة إىل العاملني يف لال الصحة لتا  مستو  العل  اسـتية  و لـج أيلـى التقـديتاا إىل     

مل  حدي ـي منتمـة   من العاملني يف لـال الصـحة لتحقيـن اهلـدف الـ      341 111أني يلام قتااة 
الصــحة العامليــة اتــواج العــل  مباــاياا الفجوســاا العملوســة لثلمــة مليــني وــ    لــول  

. ويف الوقه نفسـي  أوجـدا ظـتوف العمـمل السـيية  ـاطت النتقـال العـدو          (161)4116 يام
اسبب املقنة  وسا ه يواممل زياية يبم العممل واخنفا  التعوياـاا والقصـور اللـديد يف    

صـول يلـى األيويـة األساسـية يف  ـدو الـتول املعنويـة وار فـام معـدالا التنـاق            إمملانية احل
وانتقمل اعض العاملني يف لال الصـحة إىل الق ـام اخلـا،  وجـايل الـبعض       ال بيع  للعاملني.

__________ 

 (161) 
L. R. Hirschhorn and others, “Estimating health workforce needs for antiretroviral therapy in resource-

limited settings”, Human Resources for Health, vol. 4 (2006.) 

 نسمة 31 111األطبام واملمتااا والقاالا لململ 
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. ايـد أن  (163)اأن ذلك قد استعف املواري البلتية األساسية وأاعد ا يـن اـتام  الق ـام العـام    
ــواري البلــت   ــة امل ــاملني يف لــال الصــحة      أزم ــدريب الع ية أســفتا يــن نلــأة إراية سياســية لت

ــة        ــن الاــاوق املتعلق ــ  م ــ  إىل الت في ــتتا ييياا  تم ــمل اس ــم  وأيا إىل  نفي ــاظ هب واالحتف
االقو  العاملة يف الق ام الصـح   مـن قبيـمل  ويـمل املقـام و وسـي  ن ـاإل اـتام  العـاملني يف          

 .(164)لال الصحة يف اجملتمعاا احمللية
ــتااط قــو  اــني اخنفــا  فثااــة العــاملني يف لــال الصــحة      - 265 و تقــت الــدالئمل وجــوي  

. (161)والنتائ  الصحية السيية  مبا يف ذلـك يـدم القـدرة يلـى  قيـن األ ـداف اامنائيـة لأللفيـة        
ويف حني وقدا معتم املناطن أوجي  قدم فبجة يف إاـفام ال ـاا  املقـ  يلـى  قـدمي التيايـة       

  اقد فان أيىن  قـدم ل إحـتازل يف أاتيقيـا جنـوب الصـحتام      4111الية منمل يام يف لال الو
(  حيــت يقــوم أوـ ا، غــج  تصــني وقــاالا  قليــدياا مبعتــم  21الملـ   )انتــت اللــململ  

يمليــاا التوليــد. افــ  أاتيقيــا   بلــا النســام الــل  يلــدن يلــى يــد قــاالا مــا تاا أقــمل مــن  
  حيـت ختلفـه   (162)يف املائة من النسـام يف املنـاطن األ ـت     21يف املائة  مقاامل أفثت من  66

أاتيقيــا فــثجا يــن الواــام ااأل ــداف احملــدية لنســبة الــوالياا مبســايدة قــاالا مــا تاا الــ    
ــدويل للســملان       ــام  يمــمل املــرات ال ــمل اتن ايتمــدا اــمن ااجــتاماا األساســية ملواصــلة  نفي

يف املائـة مـن    93الـدا   قـ  ايقـا     62. و وصـله يراسـة أجتيـه يلـى     (166)(3999والتنمية )
لموم واياا األمقاا إىل وجوي نق  حـاي يف العـاملني يف لـال الصـحة  وأن  نـاع  سـعة       

اـعفا  مـن أجـمل  قيـن الاايـة       36-5الدان  تا  إىل زياية قوما العاملة من القاالا مبعـدل  

__________ 

(163) B. Samb and others, “Rapid expansion of the health workforce in response to the HIV epidemic”, New 

England Journal of Medicine, vol. 357, No. 24 (2007), pp. 2510-2514; Yu and others, “Investment in 

HIV/AIDS programs: does it strengthen health systems in developing countries?”. 

(164) F. Rasschaert and others, “Positive spill-over effects of ART scale up on wider health systems development: 

evidence from Ethiopia and Malawi”, Journal of the International AIDS Society, vol. 14, No. 1 (2001), p. S3. 

(161) N. Speybroeck and others, “Reassessing the relationship between human resources for health, intervention 

coverage and health outcomes”, background paper prepared for the World Health Report 2006 (World Health 

Organizatkion, 2006). 

(162) UNFPA, The State of the World’s Midwifery 2011 (see footnote 289 above). 

(166) Under the key actions for the further  implementation of the Programme of action,   “countries should use the 

proportion of births assisted by skilled attendants as a benchmark indicator. By 2005, where the maternal 

mortality rate is very high, at least 40 per cent of all births should be assisted by skilled attendants; by 2010 this 

figure should be at least 50 per cent and by 2015, at least 60 per cent. All countries should continue their efforts 

so that globally, by 2005, 80 per cent of all births should be assisted by skilled attendants, by 2010, 85 per cent, 

and by 2015, 90 per cent” (General Assembly resolution S/21-2, annex. para. 64). 



A/69/62 
 

 

14-00069 233/394 

 

ا املدرااا يف  ـملل البلـدان   احملدية امن األ داف اامنائية لأللفية. وإذا  ااي  يدي القاال
 .(162)يف املائة من الواياا النفاسية 41  امني ميملن جتنب ما يقدر انحو 62الـ 
 

 21اللململ   
النســبة امليويــة للــوالياا الــ   ــتم  ــه إوــتاف أوــ ا، مت صصــني  منــاطن  تــارة      

 )نسبة متوقعة( 4136  ولعام 4116و  4111للعامني 
 
 
 
 
 
 
 
   
 WHO,  The World Health Report 2005: Make Every Mother and Child Count, in UNFPA, Theمقتـب، مـن    :ص عامت 

State of the World’s Midwifery 2011: Delivering Health, Saving Lives, figure 1.2    ل احلصـول يليـي مـن  
 . www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/main_report/en_SOWMR_Full.pdfاملوق  التايل: 

  
وقد استياب العديد من البلدان الفقجة إىل نق  العـاملني يف لـال الصـحة اـالليوم      - 267
. ويـدرع  (165)  أ   ـدريب يـاملني مـن مسـتوياا أيىن لتـويل مقـام أيلـى       “ ويمل املقـام ”إىل 

حة  ـ   ـتامب   احملللون أياـا يلـى اـو متاايـد اـأن ففايـة أ  قـوة ياملـة وطنيـة يف لـال الصـ           
يينامياا راس ة   لممل القدرة والتقاليد والقدرة يلى التمليـ  مـ  مرسسـاا التـدريب       ذو

واحلــوااا املقنيــة ولــوائق التــت ي  الــ  ميملــن  ملــون قــد أصــبحه يتيقــة  واللــتافاا اــني     
 البلدان ال  قد  يست ناول األيماة  والثقااة املرسسية للعاملني يف احلقمل الصح .

__________ 

(165) WHO, “Taking stock; task shifting to tackle health worker shortages”, document  WHO/HSS/2007.03, available 

from  www.who.int/healthsystems/task_shifting_booklet.pdf; K. Sherr and other, “The role of nonphysician 

clinicians in the rapid expansion of HIV care in Mozambique”, Journal of Acquired Immune Deficiency 

Syndromes, vol. 52, No. 1 (November 2009), pp. S20-S23. 

 أو ا، غج مت صصني
 قاالا  قليدياا
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الية
 الو
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أمتيملا الل ينية ومن قة 
 البحت الملارييب

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3QFY0JRN/www.who.int/healthsystems/task_shifting_booklet.pdf
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قيمة التقييماا املتعمقة واملقارنة للمواري البلتية يف لال الصـحة  و ـنم ينـقا    ومبه  - 262
األيمال ال  قام هبـا مـر تا فـمل مـن منتمـة الصـحة العامليـة والبنـك الـدويل وصـندوإل األمـم            
املتحدة للسملان  و   فياناا  عممل يف  ملا اجملال يف الـدان  تـارة مثقلـة ااأليبـام. و اـ ل       

الـدان لتحليـمل القـوة     2علقة االبلدان املثقلة ااأليبام اسلسلة مـن التقييمـاا يف   + املتH4مبايرة 
العاملة يف لال القبالة  حيت مدف يف واية األمـت إىل  عايـا إمملانيـة احلصـول يلـى  ـدماا       
القاالا و سني نويية  لك اخلدماا يلى مستو  اجملتمـ  احمللـ  يف حماولـة لإلسـتام اـو جة      

 .(167)قين األ داف اامنائية لأللفية و قين استدامة النتم الصحيةالتقدم او  
و ناع حاجة ماسـة إىل إجـتام  قييمـاا للعـاملني يف لـال الصـحة  حسـب البلـدان           - 269

من أجـمل  ـواج مـواري الـتية لتلـ ي  السياسـاا الصـحية وإ احـة الفتصـة لتحسـني ن ـاإل            
 لصحة  و سني التوزي  العايل للتياية.الت  يط ومعاجلة أوجي نق  العاملني يف لال ا

وينباــ  للــدول اللــتوم يلــى الفــور اــمجتام اســتثماراا طويلــة األجــمل يف لــال    - 251
التـدريب والتوظيــ  ومملااـأة العــاملني يف لـال التيايــة الصـحية لايــاية أيـداي م و عايــا      

الصـحة اجلنسـية    قدرامم  م  التتفيا يلى التأفد من  وات املواري البلتية لتقدمي  دماا
واابااية اجليـدة النوييـة لليميـ   مبـا يف ذلـك يـن طتيـن إجـتام  قييمـاا وطنيـة  وينـد            
االقتاام  عايـا مرسسـاا التـدريب الصـح  للتصـد  لملامـمل ن ـاإل احلاجـة إىل  ـدماا          
ــاظ هبــم        ــاملني يف لــال الصــحة واالحتف ــدراا الع ــة  و ســني ق الصــحة اجلنســية واابااي

واالستثمار يف مقاراا الملواير من املسـتو  املتوسـط يف لـال الصـحة      وااوتاف يليقم 
اجلنســية وااباايــة  مثــمل القــاالا  و ســني التعوياــاا واحلــوااا الوظيفيــة ملعاجلــة ســوم  

  وزي  العاملني يف اجملال الصح .
 

 نتم معلوماا اايارة الصحية - 1 
لـــدان الفقـــجة يتمثـــمل يف نتـــم  نـــاع نقـــ  مســـتمت ي ـــت يف الـــنتم الصـــحية يف الب  - 253

املعلومــاا ااياريــة الــ   ــتفظ اســيلا املتاــى وااحصــاماا الصــحية والبيانــاا العمليــة   
الأن معدالا وـامل الاـتف  وطلـب املتاـى اخلـارجيني  و ـدان املـواي و عوياـقا  واملـني          

مل ـاف مـن   املديتين من  قييم التد لا وأيام مقدم  اخلدماا  ووا  قايدة أيلـة يف وايـة ا  
 .  (162)أجمل خت يط وإيارة و سني النتام الصح 

__________ 

(167) H4+ High Burden Countries Initiative (HBCI): operational guidance and assessment framework( April 2012). 

(162) C. Allen and D. Jazayeri, “Experience in implementing the OpenMRS medical record system to support HIV 

treatment in Rwanda”, in MEDINFO 2007: Proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) 

Informatics Studies in Health Technology and Informatics—Building Sustainable Health Systems, vol. 129, part 1, 

K. A. Kuhn, J. R. Warren and T-Y. Leong, eds., Studies in Health Technology and Informatics (Amsterdam, IOS 

Press, 2007), pp. 382-386. 
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واينما أحتزا البلدان األفثت متام ال  اتلك وبملة حاسواية واسعة  قـدما  مـن نتـم     - 254
إيارة املعلوماا الورقية أو االملتتونية  امن معتم البلدان الفقجة  عتمـد يلـى نتـم املعلومـاا     

تارية رياية املتاى  وحيد من است دام البيانـاا يلـى اـو    القائمة يلى الورإل  ها يعتقمل استم
  وال سـيما يف  3992يتسم االملفامة. ومن اني التايجاا امللحوظة يف النتم الصحية منمل يـام  

العقد املاا   الت ور الستي  يف قدرة وبملة اانتتنه  األمت المل  أ ال إمملانيـة إجـتام  ـول    
يـة إىل الـنتم االملتتونيـة  أو نتـام املعلومـاا املتعلقـة       رئيس  من نتم السـيلا ال بيـة الورق  

 .(169)اميارة ورون الصحة المل  ادأ يصبق لديا  أفثت
وقد حفا اجوف نق  املناية البلتية واايدز يلى العديد من االسـتثماراا األ ـجة    - 251

ــد أظقــت العــدي الملــبج مــ      ــدان الفقــجة. وق ــة يف البل ــة االملتتوني ن املتاــى يف الســيلا ال بي
ــم          ــقم الاــع  اللــديد يف نت ــملين ال ميملــن  عقب ــة البلــتية ال ــ  املناي ــجوف نق املصــااني اف
املعلوماا الصحية والسيلا ال بية يف الـدان يديـدة. و وصـله يراسـة لـ ام  منـ  انتقـال        

يف املائة اقـط مـن األطفـال     9الدا إىل أني ل  ديد  32العدو  من األم إىل ال فمل أجتيه يف 
ــ ــارمم األوىل       التاـ ــتية يف زيـ ــة البلـ ــ  املنايـ ــجوف نقـ ــاااا افـ ــاا مصـ ــويين ألمقـ   املولـ

. ومبــا أن اجملتمــ  العــامل  قــد زاي مــن جقــويل التاميــة إىل  وســي  ن ــاإل  ــواج    (151)لتحصــينقم
ــتام  مملااحــة      العــل  مباــاياا الفجوســاا العملوســة يف املقاطعــاا الفقــجة  اقــد  لقــه ا

واايـدز اسـتثماراا مسـتقداة مـن أجـمل  تبـ   ـرالم األوـ ا،         اجوف نق  املناية البلـتية  
. واالتــايل  اــمن رصــد االمتثــال واملتاقبــة  (153)املســيلني يف اــتام  املعاجلــة اايــة ففالــة االلتــاام 

املت صصة لفجوف نق  املناية البلتية يسـقم يف  وسـي  نتـم السـيلا ال بيـة االملتتونيـة       
ية يف مــا إذا فانــه جتــت   تمجــة  ــملل الت ــوراا يــ   يف أاتيقيــا  لملــن ال  ــاال األيلــة حمــدو 

ــي  ــتمملني مــن     . (154)الق ــام الصــح  فل ــي النتــام الصــح  لل ــد  وجي ــدول أن  عي وينباــ  لل
 استمتارية التياية الصحية من  لل   ويت نتم معلومـاا لـإليارة الصـحية  يسـت حتفـة     

__________ 

(169) C. AbouZhar and T. Boerma, “Health information systems: the foundations of public health”, Bulletin of the 

World Health Organization, vol. 83, No. 8 (2005), pp. 578-583. 

(151) A. S. Ginsburg and others, “Provision of care following prevention of mother-to-child HIV transmission services 

in resource-limited settings”, AIDS, vol. 21, No. 18 (2007), pp.: 2529-2532. 

(153) M. Forster and others, “Electronic medical records systems, data quality and loss to follow-up: survey of 

antiretroviral therapy programmes in resource-limited settings”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 

86, No. 12 (2008), pp. 939-947. 

(154) Yu and others, “Investments in HIV/AIDS programs: does it help strengthen health systems in developing 

countries”?  (see footnote 342 above). 
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او موموإل  م  إيـلم   السيلا الصحية  وإيما  التياية األولية وااحالة اجملتمعية  يلى
 االيتبار الملايف للحفاظ يلى الستية واخلصوصية.

وم  التسـليم انيايـة السـيلا ال بيـة االملتتونيـة يف الق ـام الصـح  يلـى ن ـاإل           - 252
أوس    عمل  اعض البلدان امل تارة يلى إيما   ـملل الـنتم مبـا يتيـاوز ن ـاإل رصـد اـجوف        

لـممل االاتقـار إىل املـوظفني التقنـيني املـر لني  و ا يـة       نق  املناية البلتية  لملن التحدياا  
 وبملة اانتتنه املستمتة  وحاالا انق ام التيار الملقتاائ .

وميملــن أن  ملــون  نــاع قيمــة فــبجة لــنتم املعلومــاا املتعلقــة اــميارة وــرون الصــحة   - 256
ــتغم مــن فووــا أقــمل ففــامة يف ا      ــى ال ــه  يل ــى اانتتن ــ  ال  عتمــد يل ــة وال ــد مــن  الورقي لعدي

احلاالا  من أجمل إي ال  سيناا يلـى نتـام الصـحة واملسـاملة. اعلـى سـبيمل املثـال   ـت بط         
متاقبة واياا األمقاا والتصد  انتم معلوماا صحية مـن  ـلل جقـوي لتحسـني النوييـة.      
ويعتمــد  نفيــمل متاقبــة وايــاا األمقــاا والتصــد  هلــا إىل حــد فــبج يلــى وجــوي نتــام اعــال   

ارية  ولملن ذلك لي القدرة يلى احلد من الواياا النفاسـية اصـتف النتـت يـن     للمعلوماا ااي
 .(151)اللململ المل  جتم  من  للي نتم املعلوماا  ملل أو يتم  ل يصقا

يله  ا يـة   3992وقد أحتزا أوجي  قدم ستيعة يف التملنولوجيا املتنقلة منمل يام  - 255
ومــن وــأن نلــوم اــت،  (152)4133 يــام يف املائــة يف 2656يامليــة للــقوا   اخلليويــة انســبة 

جديدة ايما  نتم املعلوماا الصحية املتنقلة  التاط اني وـبملاا  قـدمي التيايـة يف األمـافن     
ــينقا. واوجــوي    ــة و س ــة يف البلــدان       71النائي ــ  النقال ــ  مســت دم  اهلوا  ــن مجي يف املائــة م

للوصـول إىل غالبيـة املنـاطن    املن فاة الد مل والبلدان املتوس ة الد مل   ناع إمملانيـة مبلـتة   
النائية والتيفية يف العا  ين طتيـن األجقـاة الصـحية املتنقلـة. وجيـت   نفيـمل مبـايراا متعـدية         
 تتاول من  قدمي  قاريت أسبويية يـن الوايـاا النفاسـية يف فمبوييـا اواسـ ة نتـم املعلومـاا        

ــة  واســت دام     ــة لتصــد نفــاي الســل  األساســية اابااي ــة اجــتام   الصــحية املتنقل اهلوا ــ  النقال
يملياا  لتيق لفتية يف البلدان ذاا الواياا النفاسية العاليـة. وال  ـاال  نـاع حاجـة فـبجة      
إىل  وحيد املقايي، وإرسام مبايئ  وجيقية لتعايا إمملانية التلايمل املتبايل اني النتم الصـحية  

يقيــة للــنتم الصــحية احــتاز االملتتونيــة  لملــن النمــو يف حمــال التملنولوجيــا يتــيق إمملانيــة حق 

__________ 

(151) WHO and others, Maternal Death Surveillance and Response: Technical Guidance—Information for Action to 

Prevent Maternal Death (Geneva, World Health Organization, 2013);  available from  

www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/maternal_death_surveillance/en/index.html. 

(152) See www.itu.int/ict/statistics. 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3QFY0JRN/www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/maternal_death_surveillance/en/index.html
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ــاا إيارة اللــرون         ــن نتــام معلوم ــاا واالســتفاية م ــن العملي ــدم رئيســية يف فــمل م أوجــي  ق
 .(156)الصحية يف العقد املقبمل

 
 أمن سل  الصحة اابااية - 2 

يف الواق  امن النتم التلايلية السيية لنتام املعلوماا املتعلقة اميارة اللـرون الصـحية    - 257
يار  اللــاممل  ســبب يقبــاا رو ينيــة  ــد مــن اــت،  قــدمي اخلــدماا الصــحية    والقصــور اا

اجليدة سوام من أجمل الصحة اجلنسـية وااباايـة أو للحتياجـاا الصـحية األ ـت . و فتـت        
االلتااماا املتعلقة اتنتيم األستة والمللـ  يـن األمـتا  املنقولـة ااال صـال اجلنسـ  وصـحة        

والتملنولوجيـاا الاـتورية  لملـن يف ظـمل ظـتوف قلـة املـواري          األم أمنام النفاف  ـوات اللـوازم  
ويــدم ففــامة نتــام املعلومــاا املتعلقــة اــميارة اللــرون الصــحية  واــع  إيارة الــ ام   اــمن 

لتـواج اامـداياا ويلـقد اـعفا      العديد من البلدان والنتم الصحية يفتقت إىل التمويـمل املنـتتم  
 .(155)اباايةيف الت  يط يري  إىل نفاي سل  الصحة ا

ويف منتص  التسعيناا من القتن املاا   أقتا وفاالا األمم املتحـدة والـوزاراا    - 252
واجلقاا املااة ااحلاجة إىل ا بام و  إمنـائ  لسلسـلة إمـداياا و ـأمني سـل  الصـحة ااباايـة        
 و نتيم األستة  وأافه ال اا  املرسس  يلى ا تمامقا امللـتتع مـن أجـمل أمـن سـل  الصـحة      
اابااية. ويتحقـن ذلـك ينـدما يسـت ي  مجيـ  األاـتاي أن حيصـلوا يلـى مـا خيتارونـي مـن سـل              

ويسـت دمووا  فلمـا احتـاجوا إليقـا. وأطلقـه       الصحة اابااية اجليدة النويية اأسعار معقولـة 
  وإنلـام  ـال    4113لموية من املبايراا احملـدية األ ـداف  يلـه مبـايرة اامـداي لعـام       

ــداي ال ــيعي يف  إمـ ــة و وسـ ــحة ااباايـ ــام  4112صـ ــيع  لعـ ــندوإل املوااـ ــاا   4112  والصـ التـ
لصندوإل األمم املتحدة للسملان ألمن سل  الصحة اابااية  وال نام  العامل  التاا  للصـندوإل  

. ااااـااة إىل ذلـك  ستواصـمل جلنـة األمـم      (157)4117لتعايا أمن سل  الصحة ااباايـة لعـام   

__________ 

(156) WHO, mHealth: New Horizons for Health through Mobile Phone Technologies: Second Global Survey on 

eHealth, Global Observatory for eHealth series, vol. 3 (Geneva, World Health Organization, 2011). 

(155) UNFPA, The Global Programme to Enhance Reproductive Health Commodity Security: Annual Report  (New 

York, 2010); available from    www.unfpa.org/public/home/publications/pid/6437. 

(157) J. Solo, “Reproductive health commodity security: leading from behind to forge a global movement” (Reproductive 

Health Supplies Coalition, 2011); available from www.rhsupplies.org/fileadmin/user_upload/Access/JulieSolo.pdf. 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3QFY0JRN/www.unfpa.org/public/home/publications/pid/6437
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  ومبايرة  نتـيم األسـتة  لـول يـام     (152)  املنقملة ألروال النسام واألطفالاملتحدة املعنية االسل
 معاجلة مسائمل أمن سل  الصحة اابااية ا تيقة منسقة ومتناغمة. (159)4141
وينصــب التتفيــا التئيســ  جلقــوي أمــن الســل  األساســية يلــى جانــب العــت  الــمل    - 259

ساسـية  مبـا يف ذلـك املتفبـاا واألاـتاي      يلممل التنبر وامللـتتياا ويتوسـ  ليلـممل اهليافـمل األ    
املدراني واملتحمسني. ويلى التغم من االيتتاف املتاايد ااحلاجة إىل زيـاية حفـا ال لـب يلـى     

 السل  األساسية و سني املروتاا  امني ال ياال يتعني  نفيمل استتا ييية وااحة.
 

 التا ية الصحية لليمي  - 6 
مليـون   311ون مـن البلـت مـن فـوارمب ماليـة ويقـ        مليـ  361يعاو مـا يقـدر انحـو     - 271

ينفقونــي مــن مــاهلم اخلــا، يلــى التيايــة   وــ   ي ــت  ــه  ــط الفقــت فــمل يــام نتييــة مــا  
الصحية. واألسوأ من ذلك أن ار فـام معـدالا الوايـاا النفاسـية ووايـاا التاـ   وفـمللك        

ئمـا ألن النـاف غـج    يـاال قا  الواياا وااياقاا األ ـت  النامجـة يـن أسـباب ميملـن جتنبـقا  ال      
 .(171)احلصول يلى التياية الصحيةقايرين يلى 

وقد حتيه التا ية الصحية لليمي  اـديم يويل متاايـد يف السـنواا األ ـجة. افـ        - 273
  اختملا مجعية الصحة العاملية قتارا يلي  البلدان يلى االنتقـال إىل نتـام التا يـة    4116 يام

يلى إجيـاي حلـول اديلـة     4131االصحة يف العا  لعام  الصحية لليمي . ورفا التقتيت اخلا،
ــ   ويف يــام     ــة الصــحية لليمي ــا للتا ي ــمل  قيق ــى   4131للتموي   ل أياــا  ســليط الاــوم يل

البحومب الأن التا يـة الصـحية لليميـ . المعتـم البلـدان املتقدمـة النمـو )ااسـتثنام الواليـاا          
ية لليمي   إال أن را   د  اويمل نتـم  املتحدة األمتيملية يلى األ  (  نتام للتا ية الصح

التا ية الصحية لليمي  يلى او مستدام يف البلـدان الناميـة الـ   تحمـمل أيبـام اـ مة لتـواج        
 .(173)التياية الصحية يبدو أمتا واقا

و ــاياي املناقلــة إحلاحــا الــأن مــا سيلــململ لمويــة متملاملــة مــن  ــدماا الصــحة     - 274
ني  ا يتـقا يف منـاطن  تـارة اـالنتت إىل اال تمـام السياسـ  الناوـئ        اجلنسية واابااية الـ  يـتع  

__________ 

(152) See www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities. 

(159) See www.familyplanning2020.org/images/content/FP2020_ICFP_Release_13-Nov-2013_FINAL.pdf. 

(171) K. Xu and others, “Protecting households from catastrophic health spending”, Health Affairs, vol. 26, 

No. 4 (2007), pp. 972-983. 

(173) WHO, The World Health Report 2013: Research for Universal Health Coverage (Geneva, 2013) P. Ingun 

and others, “The role of information systems in achieving universal health care”, Technical Brief Series 

No.10 World Health Organization, 2010. 
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ــة الصــحية لليميــ . ومــن الاــتور   ديــد العناصــت األساســية      يلــى الصــعيد العــامل  االتا ي
خلــدماا الصـــحة اجلنســـية وااباايــة القائمـــة يلـــى احلقــوإل األساســـية  ســـوام يف لمويقـــا    

ين نتام للتا يـة الصـحية لليميـ   ـدرجييا  يلـى      ميملن إيراجي يف متاحمل  ين طتين  ق ما أم
ــدويل         ــرات ال ــتأة  يف إطــار اســتعتا  امل ــمل  أفــدل اجتمــام اخلــ ام الــأن صــحة امل النحــو ال

 مبدينة اململسيك. 4131  المل  جت  يف يام 4132 اعد يام للسملان والتنمية ملا
ن أف  يندما  ويل فـمل  و ة ايتقاي سائد مفايل أن االستفاية من املواري الصحية  ملو - 271

مـن يليــاا التمويــمل و قـدمي اخلــدماا أولويــة للوقايــة والتيايـة األوليــة. واــالنتت إىل أن أااــمل    
موا  لتحقين قدر فبج من الصحة اجلنسية واابااية يق  امن الوقاية والتياية األوليـة  أ   

ليـد  ـه إوـتاف أ صـائيني     التتاية اجلنسية اللاملة  ومن  احلممل  والتياية قبمل الوالية  والتو
مقتة  من اني وسائمل أ ت   امن احتماالا إيرا  التا ية الصـحية لليميـ  و عايا ـا جيـدة     
ــاا      ــد أن يور املنتمـ ــة. ايـ ــية وااباايـ ــحة اجلنسـ ــية للصـ ــت التئيسـ ــى العناصـ ــول يلـ يف احلصـ

ميـ  يف  احلملومية ال   قدم اخلدماا قـد يملتسـ  أ يـة االاـة مـن أجـمل  ـواج التا يـة للي         غج
لــال الصــحة اجلنســية وااباايــة  وذلــك لاــمان  ــواج اخلــدماا األساســية مثــمل ااجقــا .  
ويلــى  ــملا النحــو  ســيملون مــن املقــم ففالــة أن  تــال  قييمــاا قائمــة يلــى األيلــة للفعاليــة     
والتملـــالي  واجلـــدو  االنســـبة جلميـــ  أاعـــاي التيايـــة املتصـــلة االصـــحة اجلنســـية وااباايـــة   

 .(174)طائفة متنوية من السياقاا سيما يف وال
لليميـ  يف البلـدان الفقـجة    اللـاملة  التا ية الصحية     اا و لممل اعض إبازاا - 272

. وأيا االســتفاية مــن  (171)إرســام   ــط  عااــدياا التــأمني الصــح  اجملتمعيــة يف روانــدا      
ا للحتياجــاا  ت يبـاا التمويــمل مــن القايــدة إىل القمــة ومـن القمــة إىل القايــدة املصــممة واقــ  

 سيناا ملحوظـة يف التا يـة االتـأمني الصـح   اـالتاامن مـ  اخلفـض انسـبة          احملدية للبلد إىل
واياا األطفـال يون سـن اخلامسـة وحـدومب زيـاية يف اسـت دام وسـائمل منـ           املائة يف يف 61

ــة مــن نســبة   ــة إىل نســبة  يف 31احلمــمل احلديث ىل . و لــج أمثلــة ملــاهبة إ (172)املائــة يف 26املائ

__________ 

 :  ومب التا ية الصحية اللاملة.4131مة الصحة العاملية. التقتيت اخلا، االصحة يف العا  منت (174)

(171) C. Lu and others, “Towards universal health coverage: an evaluation of Rwanda Mutuelles in its first 

eight years”, Plos One, vol. 7, No. 6 (18 June 2012). 

(172) WHO, “Success stories: building from the bottom, steering and planning from the top -  Rwanda” 

(2011). 
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 ســن االســتفاية مــن  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة اعــد إلاــام التســوم املفتواــة يلــى   
 .(176)املستعملني يف اوروند  وغانا ونييجيا واململسيك

يليـاا         اا للتا ية الصحية اللاملة ويند إنلام  - 276 ينباـ  أن  ملفـمل الـدول قيـام 
التمللفـة جلميـ  املسـتفيدين احملـتملني يف      امللارفة املنصفة وامليسـورة مـن حيـت    يل : )أ( ملا

إيمــا   ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة األساســية يف لمويــاا التا يــة  الــداوا  )ب(
لتياية اللـاملة يف لـال الصـحة اجلنسـية وااباايـة       ا  قين  لليمي    و اللاملة الصحية

طتيـن ملـارفة اجملتمـ     امان اانصـاف واملسـاواة يـن     سيما لللباب والفقتام  ) ( وال
ــا        ــى ااجــتاماا املســمول هب ــة يل ــديوة يف التقاا ــاا ال ــاا املســتقلة ولموي ــدو واهليي امل

 املستتية. اخلدماا واملبالا  ومقدم
ويلى التغم من أن التحـدياا ال  ـاال قائمـة  اـمن الـدروف املفيـدة املست لصـة مـن          - 275

يـــ   لـــممل اـــتورة اـــمان أن  صـــمم الت بيقـــاا الق تيـــة اجلديـــدة للتا يـــة الصـــحية لليم
لموياا اخلدماا حمليا  وأن  ستقدف الفقتام م  رصد حالـة اجلميـ   وإيـلم ا تمـام وميـن      
ل لباا التياية  سب األمملنة  و لممل التوقعـاا املتصـلة ااالحتياجـاا مـن املـواري البلـتية       

نســني وغــج ذلــك مــن  واهليافــمل األساســية والســل  األساســية واملتعلقــة اعــدم املســاواة اــني اجل 
أوملال التمييا. ولي، من املبالاة التأفيـد يلـى أ يـة الـتاط الوميـن اـني األيلـة السـليمة الـأن          

ذلك البياناا الصحية ين السملان والعواممل ال   د مـن إمملانيـة    يف الدينامياا السملانية  مبا
 .(176)احلصول يلى التياية الصحية  والت  يط للتا ية الصحية لليمي 

 
 امان اجلوية - 5 

يلى الصعيد العامل    ناع املايد من االيتتاف االصـلا القائمـة اـني نوييـة اخلـدماا       - 277
ــداا االقتصــايية مــن  ســني      ــائ  الصــحية  وفــمللك العائ الصــحية ومعــدالا االســت دام والنت

الصـحية موجـوية يا ـمل املنـاطن اجلاتاايـة      . ويف حني أن التفاو اا يف جوية التياية (175)اجلوية
وايما اينقا  امن أسـوأ مروـتاا الصـحة اجلنسـية وااباايـة نسـبيا يف البلـدان املن فاـة الـد مل          

 والبلدان املتوس ة الد مل  رفد يلى احلاجة امللحة إىل التتفيا يلى اجلوية يف  ملل املناطن.

__________ 

(176) D. Varatharajan, S. D'Almeida and J. Kirigia, “Ghana’s approach to social health protection”, 

background paper No. 2, prepared for The World Health Report 2010 (World Health Organization, 

2010); available from www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/GhanaNo2Final.pdf. 

(175)  WHO, Quality of Care in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services: Evidence from a 

World Health Organization Research Initiative (Geneva, 2011). 
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نتــام الصــح  ورصــد ا ومتاقبتــقا  و تــوىل نتــم اــمان اجلــوية قيــاف مجيــ  يناصــت ال   - 272
و ديد ا إىل احلد األمثمل و عديلقا )يند الاتورة( يلى مجي  مستوياا  قدمي اخلـدماا. وينعـدل   

. “الصـحة لليميـ   ”امان اجلوية أياـا ينصـتا أساسـيا يف اسـتتا ييية منتمـة الصـحة العامليـة        
ــتام   نتــي   (177)  اقتــتل اــتوف3992 اقبــمل يــام م األســتة  مــ زا ســبعة يناصــت لليــوية يف ا

احلاجة امللحة إىل  قدمي امللورة واخلدماا ال   تفا يلـى املسـتفيدين يف الوقـه الـمل  ال  ـاال      
ايي العديد من اتام   نتيم األستة مقيمللة حول  قين  دف من  احلممل. وا ـض يـن يقـدين    

اسـتفاي الملـثج منـقا    من الامن منمل انعقاي املرات الدويل للسملان والتنميـة العديـد مـن األطـت الـ       
ــ  ميملــن يــن طتيققــا واــ   صــور جلــوية  ــدماا الصــحة اجلنســية        ــتوف  وال ــتال ا مــن اقت

ــد ا  ــقا ورصـ ــة وقياسـ ــدماا   (172)وااباايـ ــدم  اخلـ ــبملاا مقـ ــوم وـ ــال   قـ ــبيمل املثـ . اعلـــى سـ
ــة يف         ــن األ ــت  املمامل ــتان للمتاا ــبيقة ااستعتااــاا األق ــمجتام استعتااــاا و واملســتفيدين ا

ية ال   قدمقا  يف فثج من األحيـان انتـائ  هتـازة واتمللفـة من فاـة  و سـيناا       مستو  التيا
قاالة للقياف يف  فيا العاملني يف لال الصحة  و ـو مـا يلـململ يـامل  امـا مـن يوامـمل جـوية         

. ورفا اتنام  العممل يلى النحو الواجب يلى ملارفة اجملتم  املدو الـململ راـ    (179)التياية
 ال  ميملن أن يتس  ن اققا  يت  لممل امان اجلوية.يف نتم املساملة 

وجتتاة املتيض حني يتلقى التياية  عت  مروتا  امـا يـن اسـتعمال  ـملل اخلـدماا يف       - 279
املستقبمل  و رمت يف سـلوع أاـتاي أسـت ي ولتمعـي احمللـ  اآل ـتين ينـد سـعيقم للحصـول يلـى           

ــة ــه الــأن  ــدماا الصــحة اجلنســية        . ويف(175)التياي ــ  أجتي ــن الدراســاا ال ــد م ــد العدي ي
واابااية اأن املتأة  ويل أ يـة أفـ  لللـعور ااالر يـال واالحتـتام يلـى جوانـب أ ـت   مثـمل          

. و ت بط  صائ  العملم  مبا يف ذلـك اال تلاـاا   (121)امللممة أو اتتاا االنتتار التياية أو
ي   مبســتوياا راــام العمــلم  اعلــى ســبيمل املثــال  أاــايا   يف الواــ  االجتمــاي  واالقتصــا 

__________ 

(177) J. Bruce, “Fundamental elements of quality of care: a simple framework”, Studies in Family Planning, vol. 

21, No. 2 (1990), pp. 61-91. 

(172) A. Germain, “Meeting human rights norms for the quality of sexual and reproductive health information 

and services”, background paper  prepared for the expert meeting on women’s health, rights, empowerment 

and social determinants, Mexico City, 30 September to 2 October 2013. 

(179) L. Creel, J. Sass and N. Yinger, “Overview of quality of care in reproductive health: definitions and 

measurements of quality”, New Perspectives on Quality of Care, No. 1 (Population Council and 

Population Reference Bureau, 2002). 

(121) J. M. Turan and others,. “The quality of hospital-based antenatal care in Istanbul”, Studies in Family 

Planning, vol. 37, No. 1 (2006), pp. 49–60. 
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يراسة أجتيه يف األرجنتني اوجوي  فاوا فبج يف معدالا التاام لـد  السـملان األصـليني    
 .(123)واملقاجتين يف مجي  العياياا ال  يلتقا الدراسة االستقصائية

ــت اقــ       - 221 ــدان األفث ــة يف البل ــة التياي ــا  نويي ــا  اخنف ــا يع ــثجا م ــار إىل وف تا إىل االاتق
املــواري  ومــ  ذلــك  ــبني البحــومب أن ااامملــان  قــدمي ريايــة ذاا مســتو  يــايل اجلــوية يف    

ــا       ــيا مـ ــه يف إندونيسـ ــة أجتيـ ــو، يراسـ ــاا ااخلصـ ــواري. ويـ ــدوية املـ ــاا احملـ ــبتي  البييـ نسـ
يف  51املائة اقط من الواياا يف اتتة ما حول الوالية إىل اخنفـا  املـواري وأفثـت مـن      يف 17

املائة إىل اع  يملية  قدمي اخلـدماا  يف حـني فلـفه يراسـة أ ـت  أجتيـه يف جامايملـا        
أن التحسيناا يف العملية وحد ا  يون زيـاية التمويـمل   ـت بط إىل حـد فـبج   ـدومب زيـاية        

 .(124)يف الوزن يند امليلي
يـة  ويرفد العديد من الدراساا يلى اتورة وا  نتم لامان اجلـوية  تسـم االفعال   - 223

ــتمتارية  وال ــى املــواري والــنق  يف العــاملني         واالس ــد القيــوين املفتواــة يل ســيما حيثمــا  اي
الصحيني وأوجي القصور يف اهليافمل األساسية من حـدة الاـاط يلـى الـنتم الصـحية. وميملـن       
أن يــري  ايتمــاي اســتتا ييية  ســتفيد مــن املــواري إىل أقصــى حــد مــ  اــمان اجلــوية الــململ    

 أيام جديدة يف جوية الصحة وإيارما. منقي  إىل مستوياا
لملفالـة اانصـاف واجلـوية يف  قـدمي اخلـدماا.       “يصا سـحتية ” وجد  ويبدو أني ال - 224

سـيما يف املنـاطن مـن العـا  الـ   سـيمل        امن أجمل  قيـن  سـيناا متواصـلة ومسـتدامة  وال    
ا يف النــق  املت ــملة أسـوأ النتــائ  الصــحية  ينحتــا  إىل اســتثماراا مـن وــأوا إحــدامب  اــيجا  

يلى مستو  النتم. وجيب أن  نعـاَّز الـنتم الصـحية يلـى اـو وـاممل وأن  قـوم يلـى احلـن يف          
 النويية. التياية اجليدة

وينباــ  أن  ــويل الــدول أولويــة قصــو  لتعايــا  يملــمل الــنتم الصــحية و نتيمقــا     - 221
من قبيمل ال تإل والملقتاـام   وإيارما  مبا يف ذلك   ويت اهليافمل األساسية اللزمة وصيانتقا

وامليال النتيفة واملتاان واملعـداا والسـل  األساسـية  اايـة ففالـة اانصـاف و ملـاار اـت،         
ــة       ــة اللــاملة واملتملاملــة واجليــدة النويي ــة الصــحية األولي اجلميــ  يف احلصــول يلــى التياي

اا اخلـ ة  ااحالـة ذ  ويلممل ذلك التياية الصحية اجلنسية واابااية  والقتب من متافـا 
__________ 

(123) M. Cerrutti and B. Freidin,  “Analyzing quality of family planning services in Buenos Aires: 

convergence and discrepancy between users’ and experts’ views) unpublished report, 2004.) 

(124) J. Peabody and others, “Improving the quality of care in developing countries”, in Disease Control 

Priorities in Developing Countries, 2nd ed., D. T. Jamison and others, eds. (Washington, D. C., World 

Bank, 2006), chap. 70 
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التايعة من أجمل  قدمي مسـتوياا أيلـى مـن التيايـة  مـ  االلتـاام اتـواج  ـدماا التيايـة          
الصــحية اجليـــدة النوييـــة واللــاملة جلميـــ  الفيـــاا الســملانية التيفيـــة والنائيـــة والفقـــجة    

 الملااية. واللعوب األصلية ومجي  األو ا، الملين يفتقتون اليوم إىل التياية الصحية
 

 ماا الصحية اجلنسية واابااية وحقوإل اللجيني وامللتيين يا ليااخلد - 7 
انلـت   (121)  اا لعه جلنة املتأة املعنية االلجيني من النسام واألطفال3992يف يام  - 222

 قتيت يومن االاتقار إىل  دماا الصحة اجلنسية واابااية للجيني وغج م من املتاترين مـن  
 ااقـتار ااالحتياجـاا اخلاصـة املتعلقـة االصـحة ااباايـة للجـيني        األزماا. ويف العام نفسي ل

وامللتيين يا ليا يف اتنام  العممل  ول  لمليمل الفتيـن العامـمل امللـتتع اـني الوفـاالا املعـ        
االصحة اابااية أمنام األزماا من أجمل  عايا إمملانية احلصول يلى  دماا الصحة اجلنسـية  

ة لألوـ ا، املتاـترين مـن األزمـاا اانسـانية  مـن قبيـمل العايـاا          واابااية اجليـدة النوييـ  
 .(122)ويمل ذلك اصورة متاايدة الملوارمب ال بيعية

ــتة    - 226 ــن العامـــمل يف الفتـ ــتال الفتيـ ــمل  أجـ ــتعتا  الـ إىل  4112-4114و لـــ  االسـ
ين حدومب  قدم فبج يف التويية االصحة اجلنسية واابااية والنقو  هبـا لـد  السـملان املتـأمت    

سيما يف ايياا  يماا اللجـيني املسـتقتة. ايـد أنـي لوحتـه ايـواا حااـة         االعاياا  وال
سيما االاتقار الدة لل دماا املتصلة اـالعن  القـائم يلـى نـوم اجلـن، واـجوف        األ ية  وال

 نق  املناية البلتية واايدز  و دماا الصحة اجلنسية واابااية للملتيين يا ليا.
األيواا املوحدة اآلن مبـايئ  وجيقيـة قياسـية لواـ  اـتام  الصـحة اجلنسـية         و وات - 225

ــني الوفــاالا الــأن الصــحة        ــداو امللــتتع ا ــدليمل املي ــك ال ــة يف األزمــاا  مبــا يف ذل واابااي
  ولمويــة اخلــدماا األوليـة الــدنيا للصـحة ااباايــة الــ    (126)ااباايـة يف األواــام اانسـانية  

والــ   ــوات احلــد األيىن مــن املعــايج العامليــة  4133 و 4112عــايج لعــام  ُأيلــه يف يائــتة امل
للستيااة اانسانية. ولمويـة اخلـدماا األوليـة الـدنيا  ـ  اآلن جـام مـن العديـد مـن ومـائن           

__________ 

 نة املعنية االلجياا.اآلن اللي (121)

مـن الوفـاالا     261 نامى الفتين العامـمل اليـوم  يـت أصـبق ياـم قايـدة واسـعة مـن األياـام  تاـو يلـى             (122)
ــة    3 611 لـــممل حـــوايل  وـــ   مـــن وفـــاالا األمـــم املتحـــدة واحلملومـــاا واملنتمـــاا غـــج احلملوميـ

 واجلامعاا واملنتماا املااة.

(126) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and Women’s Refugee 

Commission, “Refocusing family planning in refugee settings: findings and recommendations from a 

multi-country baseline study” (November 2011). 
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  ويلـج  قيـيم   (125)السياسة العامة التايعة املستو  واملبايئ التوجيقية املتعلقة  االا األزماا
يف  ــيم الايتــت  للجــيني ومدينــة إراــد يف   4131األوليــة الــدنيا يف يــام لمويــة اخلــدماا 

ــدر  اــمن االســتيااة لألزمــة يف      ــة  ن ــة ذاا األولوي األرين إىل أن  ــدماا الصــحة اابااي
 .(127)اجلمقورية العتاية السورية

مليـون   22و  خت  حدة االحتياجاا. ابسبب العام ل  ناع حاليا ما يقـدر انحـو    - 227
مليـون وـ    سـببه الملـوارمب ال بيعيـة       14  ملتي يف مجي  أاام العا   إاااة إىل و 
 لتيد م. واليوم  امن أفثت من نص  اللجيني الملين يتلقون  دماا من مفواـية األمـم    يف

املتحــدة للــرون اللجــيني يعيلــون يف املنــاطن احلاــتية  ولــي، يف امل يمــاا  ويف فــثج مــن  
ينتلـتون يلـى امتـداي منـاطن      يا ليـا يف لتمعـاا حمليـة ماـيفة  أو     األحيان يعي  امللـتيون 

ــثج مثــمل  ــملل التاــيجاا يف التوزيــ  اململــاو للملــتيين يا ليــا  ــدياا      جاتاايــة واســعة. و 
 واج اخلدماا  ها يا  مـر تا إىل إجـتام اسـتعتا  ااـت  إسـدام امللـورة الـأن         جديدة يف
 املستقبمل. ال لة يف
ــا يف حــاالا االســتيااة     ويتــمل انعــ  - 222 ــة و عميمق ــا  الصــحة اجلنســية واابااي دام إيم

لل وارئ اللديدة ميـثلن  ـديا. افـ  حـاالا ال ـوارئ املعقـدة فـثجا مـا يـتم جتا ـمل الصـحة            
اجلنسية واابااية  اتتأمت امللك جوية  ملل اخلـدماا ون اققـا. ورغـم أن االسـتعتا  األ ـج      

تتع اني الوفاالا املع  االصـحة ااباايـة أمنـام األزمـاا يـت       المل  أجتال الفتين العاممل املل
أن اخلدماا متاحة اليوم الململ أف  من يلت أو يلتين سنة  له  إال أوا ليسـه يف فـثج   
من األحيان واملة  و نفمل يناصت  تارة من لموية اخلدماا األولية الدنيا ادال مـن اجملمويـة   

ات وسائمل من  احلممل م  يدم وجوي أساليب طويلـة األجـمل   اللاملة. و وجد إذن ماتاا يف  و
 تـمل   يائمة أو أ   دماا يف لال وسائمل من  احلمـمل للمـتا قني أو لاـج املتـاوجني  ايمـا      أو

ــة اخلاصــة اااجقــا  املــأمون       اخلــدماا الــ   عــاجل العنــ  القــائم يلــى نــوم اجلــن، والتياي
 صــال اجلنســ  والصــحة اجلنســية وااباايــة  اعــد ااجقــا  وااصــاااا املنقولــة ااال والتيايــة
 حمدوية. للمتا قني
__________ 

(125) Including the Inter-Agency Standing Committee  Guidelines for Gender-based Violence Interventions in 

Humanitarian Settings and  Gender Handbook in Humanitarian Action; Health Cluster Guide: A 

Practical Guide for Country-level Implementation of the Health Cluster (World Health Organization, 

2009. 
(127) UNHCR, Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, Reproductive Health 

Services for Syrian refugees in Zaatri Refugee Camp and Irbid City, Jordan: An Evaluation of the 

Minimum Initial Service Package – March 17-22 2013 (2013). 
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ومن الاتور  املل جقوي يلى الصـعيد العـامل  للتأفـد مـن أن  ـدماا الصـحة        - 229
ــا  ملفــمل االســتيااة اصــورة وــاملة       ــة املقدمــة للجــيني وامللــتيين يا لي اجلنســية واابااي

ت  التصـد  للعنـ  القـائم يلـى     للثاتاا ال  ل  ديد ا  مبا يف ذلك  قـدمي  ـدماا ااـ   
نــوم اجلــن،  وزيــاية الفــت، أمــام غــج املتــاوجني واللــباب  و ــواج أنــوام متعــدية مــن   

 وسائمل من  احلممل.
و ديو احلاجـة إىل قايـدة أيلـة أقـو . وااااـااة إىل ذلـك   ـديو احلاجـة إىل زيـاية           - 291

 ـا. و لصـه النتـائ  األوليـة مـن      يملياا التصد و سينقا لتومين نتائ  ال ام  القائمة ويمار
يراســة حديثــة أجتا ــا اتنــام  األ ــامب الصــحية يف األزمــاا اانســانية اتمويــمل مــن املململــة    
املتحــدة )إيارة التنميــة الدوليــة( ومرسســة ولملــم االســتيمانية  إىل أن األيلــة القائمــة الــأن         

يف ذلـــك  االحتياجــاا الصــحية واخلــدماا يف حــاالا األزمـــاا اــعيفة الــململ يــام  مبــا        
  دماا الصحة اجلنسية واابااية.

 
 األولوياا احلملومية: الصحة اجلنسية واابااية واحلقوإل - 2 

 
 األولوياا يف لال الصحة اجلنسية واابااية يلى الصعيد العامل 

 يف املائة من احلملوماا 65  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب
 يف املائة من احلملوماا 63 صحة األم وال فمل

ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا         ــدماا ذاا صــلة اف  
 املنقولة ااال صال اجلنس 

 يف املائة من احلملوماا 21

 يف املائة من احلملوماا 12  دماا  نتيم األستة
 يف املائة من احلملوماا 15 وا أمتا  ستطان اجلقاز التناسل 

  الصحة اجلنسية وااباايةأولوياا  -املن قة األاتيقية 
 يف املائة من احلملوماا 73 صحة األم وال فمل

ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا         ــدماا ذاا صــلة اف  
 املنقولة ااال صال اجلنس 

 يف املائة من احلملوماا 65

 يف املائة من احلملوماا 65  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب
 يف املائة من احلملوماا 25 األستة  دماا  نتيم

 يف املائة من احلملوماا 24 وا أمتا  ستطان اجلقاز التناسل 
  أولوياا الصحة اجلنسية واابااية -من قة األمتيملتني 

 يف املائة من احلملوماا 72  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب
 ملوماايف املائة من احل 24 صحة األم وال فمل
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ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا         ــدماا ذاا صــلة اف  
 املنقولة ااال صال اجلنس 

 يف املائة من احلملوماا 24

 قين أقصى قدر من اايمـا  االجتمـاي  واملسـاواة يف احلصـول     
 يلى اخلدماا واحلن يف الصحة اجلنسية واابااية

 يف املائة من احلملوماا 24

 يف املائة من احلملوماا 14  دماا  نتيم األستة
  أولوياا الصحة اجلنسية واابااية - املن قة اآلسيوية

 يف املائة من احلملوماا 65  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب
 يف املائة من احلملوماا 62 صحة األم وال فمل

 يف املائة من احلملوماا 25  دماا  نتيم األستة
 يف املائة من احلملوماا 17 اجلقاز التناسل  وا أمتا  ستطان

 قين أقصى قدر من اايمـا  االجتمـاي  واملسـاواة يف احلصـول     
 يلى اخلدماا واحلن يف الصحة اجلنسية واابااية

 يف املائة من احلملوماا 47

ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا         ــدماا ذاا صــلة اف  
 املنقولة ااال صال اجلنس 

 ئة من احلملوماايف املا 47

  أولوياا الصحة اجلنسية واابااية - املن قة األورواية
ــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واألمــتا         ــدماا ذاا صــلة اف  

 املنقولة ااال صال اجلنس 
 يف املائة من احلملوماا 66

 قين أقصى قدر من اايمـا  االجتمـاي  واملسـاواة يف احلصـول     
 جلنسية وااباايةيلى اخلدماا واحلن يف الصحة ا

 يف املائة من احلملوماا 22

 يف املائة من احلملوماا 26  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب
 يف املائة من احلملوماا 19 صحة األم وال فمل

 يف املائة من احلملوماا 16 وا أمتا  ستطان اجلقاز التناسل 
  سية وااباايةأولوياا الصحة اجلن -من قة أوقيانوسيا 

 يف املائة من احلملوماا 62  دماا  نتيم األستة
 يف املائة من احلملوماا 24  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب

 يف املائة من احلملوماا 11 العن 
 قين أقصى قدر من اايمـا  االجتمـاي  واملسـاواة يف احلصـول     

 سية وااباايةيلى اخلدماا واحلن يف الصحة اجلن
 يف املائة من احلملوماا 11

ــة االصــحة اجلنســية      ــ ام  املتعلق ــوانني والسياســاا وال واــ  الق
 واابااية

 يف املائة من احلملوماا 11

  
ويلى وجي اخلصـو،  فانـه أولويـة الصـحة اجلنسـية وااباايـة الـ   ملـتر ذفت ـا           - 293

ائة من احلملوماا من مجي  أاام العـا (  ـ    يف امل 67 نسبتي أفثت من غج ا )وال  ذفت ا ما
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. واالنتت إىل أن ايـة اللـباب   “ قدمي  دماا الصحة اجلنسية واابااية للمتا قني واللباب”
اليوم  تياوز املثج اياا اللباب يف األجيـال السـااقة  امـن األ يـة مبملـان  لبيـة احتياجـامم         

وااباايــة. أمــا األولويــة الثانيــة الــ  ذفــتا    ســيما احتياجــامم املتعلقــة االصــحة اجلنســية  وال
  اقد ياعتقا إىل حد فـبج أيـداي البلـدان األاتيقيـة     “صحة األم وال فمل”الململ متملتر و   
 اال الواياا النفاسية منتلتة الململ ملحوظ و لململ يواممل قلـن صـح     واآلسيوية حيت ال

الــ   لــممل أورام  “التناســل وــا أمــتا  ســتطان اجلقــاز ”فــبجة. ومــن املــثج لل تمــام أن 
الثد  وينن التحم اخلبيثة  وال   تي يف املت بـة اخلامسـة يلـى الصـعيد العـامل   سـل ه يليقـا        

الـد مل نسـبيا مـن غـج األياـام يف منتمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           الاوم البلدان املت فعـة 
يف املائة( أفثـت مـن    23)نسبة املائة( والبلدان ذاا الد مل املن فض  يف 61 االقتصاي  )نسبة

 البلدان املنتمية إىل لموياا اايتاياا األ ت .
وينــدما  صــن  البلــدان  ســب الــد مل  ــملفت حملومــاا البلــدان املن فاــة الــد مل   - 294

ــت  ملــتارا      ــى اــو أفث ــد مل املتوســط األيىن يل ــدان ذاا ال ــة  ”والبل الصــحة اجلنســية واابااي
اوصـفقا مـن األولويـاا      “ نتيم األسـتة ” و “م وال فملصحة األ” و “للمتا قني واللباب
 “اايمــا  االجتمــاي  واملســاواة يف احلصــول يلــى اخلــدماا واحلقــوإل ”يلــى الــتغم مــن أن 

ــال     ” و ــة ااال صـ ــتا  املنقولـ ــتية واألمـ ــة البلـ ــ  املنايـ ــجوف نقـ ــلة افـ ــدماا ذاا الصـ اخلـ
ــد مل األي    “اجلنســ  ــة ال ــدان املت فع ــد  البل ــة قصــو  ل ــمل أولوي ــاون    اث ــة التع اــام يف منتم

يف املائــة مــن حملومــاا    62والتنميــة يف امليــدان االقتصــاي  الــ  أوــارا إليقــا مــا نســبتي        
 البلدان.  لك
و رفــد األمنــاق املــملفورة أيــلل يلــى الــتوااط الــ  ال  نفصــم اــني الصــحة والثــتوة.  - 291

نتــم صــحية قويــة  اللزمــة  االبلــدان الناميــة ال  ــاال  فتقــت إىل لبنــاا البنــام األساســية انلــام
لتــواج اخلــدماا يف لــال صــحة األم وال فــمل. ويتيلــى ذلــك يف ار فــام مســتوياا الوايــاا   
النفاسية وواياا التا  ومعـدالا االيـتلل املسـيلة يف  ـملل البلـدان. و ـ ز نتـائ  الدراسـة         

ــك األاعــاي مــن  ــدم      ــة لتل ــتار احلملومــاا ااــتورة إي ــام أولوي اا االستقصــائية اــتورة إق
 الصحة اجلنسية واابااية ال  ا، احلاجة إليقا.
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 أولوياا منتماا اجملتم  املدو املتعلقة االصحة اجلنسية واابااية واحلقوإل اابااية

ــى 4131 ــبني يراســة استقصــائية أجتيــه مــر تا )يف يــام       منتمــة مــن   392( يل
ــاطن  عمــمل يف لــال الصــحة     ــة   منتمــاا اجملتمــ  املــدو يف مــلمب من اجلنســية واابااي

يف املائة من منتماا اجملتم  املدو يف أاتيقيـا  لـج إىل    45واحلقوإل اابااية أن نسبة 
 “وا  الـ ام  والسياسـاا واالسـتتا ييياا وسـن القـوانني وإنلـام املرسسـاا       ”أن 

اثمل مسألة ذاا أولوية قصو  للسياسـاا العامـة  ـلل السـنواا اخلمـ، إىل العلـت       
ــة.  ــدو يف األمــتيملتني )     القايم ــ  امل ــاا اجملتم يف املائــة(  49ويف املقااــمل   ــملفت منتم
أفثت من غج ا. ويف أورواـا   لـج نسـبة     “ااجقا ”يف املائة( مسألة  46وأورواا )

ــألة    يف 41 ــية  ”املائـــة مـــن منتمـــاا اجملتمـــ  املـــدو إىل مسـ  ـــدماا الصـــحة اجلنسـ
أ  املعلومــاا وامللــورة واخلــدماا    “وااباايــة الــ   ســتقدف املــتا قني واللــباب

 اوصفقا مسألة ذاا أولوية قصو  للسياساا العامة يف املستقبمل القتيب.
  

 الصحة: اجملاالا التئيسية للعممل يف املستقبمل -حام  
ــى  ــدماا الصــحة اجلنســية        - 3  ــ  يل ــن حصــول اجلمي ــمحتاز  قــدم صــوب  قي ــمل ا التعيي

 ااباايةواابااية وإيمال احلقوإل اجلنسية و
ال  اال وتحية  ائلة من السملان  عي  يون احلصول يلى  ـدماا الصـحة اجلنسـية     - 292

يملف  لملفالـة  عمـيم التا يـة     سيما الفقتام. االنمو االقتصاي   يف حد ذا ي  ال واابااية  وال
العايلــة  واالتــايل  جيــب يلــى البلــدان أن ختصــ  املــواري اللزمــة للتأفــد مــن حصــول مجيــ     

و ا، يلى التياية امليسـورة التمللفـة وذاا اجلـوية. و ـويل املناقلـاا احلاليـة أ يـة أفـ          األ
اايتبار ـا وسـيلة لملفالـة حصـول مجيـ  األوـ ا، يلـى التيايـة          “للتا ية الصحية لليميـ  ”

 الصحية يون ملقة مالية.
جـمل  قـدمي   وينبا  إيلم األولوية القصـو  لتعايـا نتـم التيايـة الصـحية األوليـة مـن أ        - 296

 ــدماا يف لــال الصــحة اجلنســية وااباايــة  تســم االتملامــمل واللــمولية واجلــوية  مــ   ــواج  
ــ  يعــي  ايقــا النــاف  وخباصــة       مــا يملفــ  مــن ااحــاالا  وأن  ملــون متاحــة يف األمــافن ال
. املناطن التيفية والنائية والسملان ذو  املواري احملدوية  مبا يف ذلـك اقـتام املنـاطن احلاـتية     يف

ــاا والســل  األساســية         ــن التملنولوجي ــة م ــواج أوســ  طائف ــمل  ــملل اجلقــوي   وينباــ  أن  ملف
 وفمللك  عايا اايارة الصحية ونتم املعلوماا.
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وينبا   وجيي ا تمام  ا، لملفالة أن  ملون املواري البلـتية متاحـة وميملـن الوصـول      - 295
ااية واملة وجيدة النوييـة  اسـبمل   إليقا  من أجمل  واج  دماا يف لال الصحة اجلنسية وااب

سـيما يف الت ـب الفنيـة املتوسـ ة مثـمل       منقا االستثمار يف قدراا العاملني يف لال الصحة  وال
 القاالا  والتصد  لسوم التوزي  و عايا مرسساا التدريب يف احلقمل الصح .

ة احلصـول  وجيب أن يقتتن  سني إ احة  دماا الصحة اجلنسـية وااباايـة وإمملانيـ    - 297
يليقا اتحسني جويما لديم فمل اتي ا تيقة واملة ومتملاملة  ومحاية حقوإل اانسـان جلميـ    

 األو ا،  وففالة  صوصية اخلدماا واملعلوماا املتعلقة  قوإل املتاى وستيتقا.
 

ــحيحة     - 4  ــباب يف احلصـــول يلـــى املعلومـــاا الصـ ــتا قني واللـ ــال حقـــوإل املـ ــة وإيمـ محايـ
ــة    والتثقيــ  اجلنســ  اللــ  اممل واخلــدماا الصــحية مــن أجــمل صــحتقم اجلنســية واابااي

 ولمل  يتمتعوا االعااية مد  احلياة
 تقت معدالا ااصااة ااألمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  وااصااة افـجوف نقـ     - 292

املناية البلتية والواياا املت ب ة ااايـدز والوايـاا املتصـلة اااجقـا  والوايـاا النفاسـية يف       
ســـاق اللـــباب احلاجـــة املاســـة إىل معاجلـــة يـــدم ففايـــة اـــت، احلصـــول يلـــى املعلومـــاا  أو

 واللباب. واخلدماا المل  يواجي يف الوقه التا ن أف  جيمل يف التاريخ من املتا قني
وجيب االستثمار أفثت يف املعلوماا واخلدماا  يت يتمملن املتا قون واللباب مـن   - 299

النســبة هلــم. وينباــ  أن يتاــمن رصــد و قيــيم الــ ام   قييمــا الوصــول إليقــا و ملــون مقبولــة ا
صتحيا ملد  الوصول إىل املتا قني ونويية التد لا الـ   عـوي اـأف  قـدر مـن املنـاا  طويلـة        

 األمد يلى صحة اللباب وراا قم.
و ت لب الصـحة اجلنسـية وااباايـة للمتا قـاا إوـام يـدم املسـاواة اـني اجلنسـني يف           - 611
سـنة وإنفـاذل قانونيـا  والقاـام      32يم  وايتماي احلد األيىن لسن الـاوا  القانونيـة ابلـوغ    التعل

يلى  لويي/اتت األياام التناسلية لإلنامب وغجل من املمارسـاا الاـارة  والقاـام يلـى مجيـ       
أوملال التمييا والعن  ال   ت ملب يف حن الفتيـاا. و ـواج أوـملال احلمايـة  ـملل للمـتا قني       

أمـت اـتور  للاايـة مـن أجـمل مييـة لتمـ  يتمملنـون ايـي مـن انـام قـدرامم و وسـي               واللباب 
 ن اإل مر لمم العلمية  ويتمتعون  تية الد ول يف الاوا  وإباب األطفال.

وللوصول إىل حقوإل الصحة اجلنسية واابااية ينبا  أن حيصمل املتا قون واللـباب    - 613
 ملـتحقني هبـا  يلـى التثقيـ  اجلنسـ  الـمل  يتفـا يلـى         سوام فانوا ملتحقني ااملدارف أو غج

املســاواة اــني اجلنســني وحقــوإل اانســان  مبــا يف ذلــك إيــلم اال تمــام إىل املعــايج اجلنســانية      
والقوة  والقيم االجتمايية املتمثلة يف املسـاواة ويـدم التمييـا وحـمل اخللاـاا يون الليـوم إىل       
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امل ن اللباب مـن ايتمـاي سـلوفياا صـحية   سـتمت       العن . ومن وأن  ملل ال ام  أياا أن
 اوائد ا مد  احلياة االنسبة هلم وللميتم  فململ.

وجيب أن  قدم مجي  ال ام  ال  ختدم املتا قني واللباب  امللـتحقني ااملـدارف وغـج     - 614
ــدة يف لــال الصــحة       ــة جي ــة وذاا نويي ــة إىل ملــورة و ــدماا موموق ــا  ااحال ــتحقني هب املل

سية واابااية وفمللك إىل اخلدماا الصحية األ ـت   مبـا ايقـا  ـدماا الصـحة العقليـة.       اجلن
وينبا  إزالة العوائن القانونية والتنتيمية والسياسا ية ال   د من إمملانية حصـول النـاف يلـى    

  دماا الصحة اجلنسية واابااية.
 

  عايا  دماا حمدية يف لال الصحة اجلنسية واابااية  - 1 
 من  احلممل  

يف  يعت   وات أوس  ن اإل هملن من وسائمل من  احلممل وإمملانيـة احلصـول يليقـا  مبـا     - 611
ذلك الوسائمل العاجلة ملن  احلممل  م   قدمي امللورة واملعلومـاا التقنيـة الملاايـة الـأوا  لتلبيـة      

يـامم  مـن   احتياجاا من  احلممل لألاتاي واألزوا  والوسـائمل املفاـلة لـديقم  ـلل اتـتاا ح     
األمور األساسية للصحة اابااية واحلقوإل اابااية. ولملن اعض البلدان ال  وات سو  القليـمل  
من الوسائمل  أو ال  تيق يلى ن اإل واس  اخلياراا واملعلوماا ال  امل ـن األاـتاي مـن هارسـة     

ن التيفيـة  ا تيار حت ومستنج  وال سـيما ينـدما  ملـون الـنتم الصـحية اـعيفة  فمـا يف املنـاط        
يلـى سـبيمل املثـال. وجيـب أن  ناـباط القـتاراا املتعلقـة اتلـمليلة وسـائمل منـ  احلمـمل الـ  يـتم              
 واج ا  يت  تناسب م  قدراا مقدم  اخلدماا الصـحية  اينمـا يـتم يف الوقـه نفسـي انـام       
النتام الصح  وقـدراا العـاملني يف لـال الصـحة لتقـدمي لمويـة متنويـة مـن الوسـائمل لتلبيـة           

 حتياجاا و فايلا اجلمي   لل  تل  متاحمل احلياة.ا
 

 ااجقا   
م  ازيياي ات، احلصول يلى ااجقا  املأمون والتيايـة اعـد ااجقـا    ناقصـه      - 612

يلى الصعيد العامل  معـدالا ااجقـا  وفـمللك معـدالا الوايـاا املتصـلة اااجقـا   مـ          
تز غج فاف  ألن معـدالا الوايـاا النامجـة    وجوي  فاوا فبج اني املناطن. ولملن التقدم احمل

يــن ااجقــا  غــج املــأمون ال  ــاال مت فعــة الــململ غــج مقبــول يف أاتيقيــا وجنــوب يســيا      
يامـا. وال اـد مـن اختـاذ      46وحيدمب أفثـت مـن نصـ   ـملل الوايـاا اـني اللـاااا يون سـن         

  دااج اعلية لتحقين ما يل :
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ط هلـا اايـاية إمملانيـة احلصـول يلـى      ختفيض أيداي حاالا احلممل غـج امل  ـ   )أ( 
وسائمل من  احلممل وإيمال حقوإل النسـام والفتيـاا يف إاقـائقن اعيـداا يـن القسـت واافـتال        

 يلى هارسة اجلن، وغج ذلك من أوملال العن  اجلنساو   
ففالة احلصول يلى التياية اعد ااجقا  جلمي  مـن يعـانني مـن ماـايفاا      )ب( 

 ااجقا  غج املأمون   
اختـــاذ إجـــتاماا ازالـــة العقبـــاا القانونيـــة الـــ   ـــول يون احلصـــول يلـــى  ) ( 

اخلــدماا  يلــى النحــو الــواري يف منلــور منتمــة الصــحة العامليــة املعنــون ااجقــا  املــأمون:   
  وجيقاا  قنية وسياسا ية للنتم الصحية   

ففالــة حصــول مجيــ  النســام اســقولة يلــى  ــدماا إجقــا  مأمونــة وذاا   )ي( 
 جيدة.   نويية
 

 رياية األمومة  
يف املائــة مـن الوايـاا النفاســية  ويت لـب ا قـام مجيــ  الوايـاا الــ        91ميملـن جتنـب    - 616

ميملن جتنبـقا وجـوي نتـام ريايـة صـحية أوليـة حسـن األيام ومتملامـمل يلـى مقتاـة مـن أمـافن             
ــة اعلالــة للســتيااة ملاــايفاا احلمــمل والــوالية     ووجــوي  إقامــة النســام  ووجــوي يليــاا إحال

التيايــة األساســية والتيايــة اللــاملة امل صصــة حلــاالا ال ــوارئ يف لــال التوليــد واعاليتــقما  
وســقولة احلصــول يليقمــا. ويت لــب  عمــيم إ احــة نوييــة جيــدة مــن ريايــة األمومــة وســقولة  
احلصــول يليقــا   عايــاا للنتـــام الصــح   وال ســيما يف أاتيقيـــا جنــوب الصــحتام الملـــ          

 وجنوب يسيا.  
وفــمل امــتأة  تــوة نتييــة ملاــايفاا  تعلــن ااحلمــمل  يقاالــقا يــدي يقــدر  ــوايل            - 615
امتأة يصإ اأمتا    جة نتيية لتلك املاايفاا فثجا ما  ستمت مد  احلياة مـن قبيـمل    41

ناســور الــوالية  أو انقــلب الــتحم  أو ســل، البــول  أو اقــت الــدم احلــاي. وينباــ  اســت دام     
ا واياا املصاااا يلى او متاايد فمروتاا يلى نوييـة  ـدماا   ايتلل األمقاا ومعدال

 الصحة اجلنسية واابااية ويلى اايمال التدرجي  حلن املتأة يف الصحة.  
 

 األمتا  املنقولة ين طتين اال صال اجلنس   مبا يف ذلك اجوف نق  املناية البلتية   
ــبة   - 617 ــاية انسـ ــة إىل زيـ ــة يف 21 لـــج األيلـ ــااة  يف املائـ ــنو  حلـــاالا ااصـ  العـــدي السـ

اــاألمتا  املنقولــة ااال صــال اجلنســ   منــمل انعقــاي املــرات الــدويل للســملان والتنميــة  غــج أن    
البيانــاا  عملــ، اــعفا واســ  الن ــاإل يف التقااــة. ويلــى الــتغم مــن أن األمــتا  املنقولــة          
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سـا م يف ااجقـا    ااال صال اجلنس  هلا يواقب   جة يلى صحة املتأة و صواتقا  وأوـا   
واخنفــا  أوزان املواليــد  وميملــن أن  ســبب األمــتا  الوراميــة  ال  ــاال  ــملل األمــتا   ــ      
األسوأ حتا من حيت املتاقبة والتل ي  والعل  اني احلاالا الصحية اجلنسية وااباايـة يف  

املنقولــة  مجيــ  أاــام العــا . و لــتد احلاجــة إىل التــاام يــامل  مــن أجــمل  عايــا متاقبــة األمــتا  
ااال صال اجلنس  وزياية ات، مجي  األوـ ا، وال سـيما اللـباب يف احلصـول يلـى وسـائمل       

 اعلالة للوقاية من األمتا  املنقولة ااال صال اجلنس  و ل يصقا ويلجقا.  
ويلام أياا  واصمل االستثمار لتحقين حصول اجلمي  يلـى الوقايـة والعـل  والتيايـة      - 612

نق  املنايـة البلـتية  وااسـتام ااايمـا  الملامـمل خلـدماا الوقايـة مـن         يف ما يتعلن افجوف 
 ملا الفجوف ويلجي ورياية املصااني اي امن اخلدماا الصحية اجلنسية وااباايـة األ ـت    
اأســلوب يعــاز الــنتم الصــحية يلــى اــو فلــ . وااااــااة إىل ذلــك  مــن الاــتور  التــدقين  

ملــون مســا ة يف اســتمتار حــدومب إصــاااا جديــدة   والتصــد  للتــتوف اهليملليــة الــ  قــد   
 االفجوف يف اجلنوب األاتيق .  

 
 األمتا  غج املعدية  مبا يف ذلك ستطاناا اجلقاز التناسل   

ــاا      - 619 إن انتلــار ســتطاناا اجلقــاز التناســل   ومــا يصــاحب ذلــك مــن حــاالا الواي
ايـة ويـدم املسـاواة يف احلصـول     وااليتلل النامجة ينقا يسلط مايدا من الاوم يلى يـدم الملف 

 يلى املعلوماا والتثقي  يف لال الصحة اجلنسية واابااية يلى الصعيد العامل .  
ويف فمل يام يصاب أفثت من نص  مليون امتأة استطان ينن التحم  الـمل  يسـبب    - 631

 وااة أفثت من نصـ   ـملا العـدي مـن النسـام  معتمقـن يف البلـدان الناميـة  و ـو مـت  ميملـن           
الوقاية مني االفح  وااللقاحاا املاـاية لفـجوف الـورم احُللميمـ  البلـت . ويلـى الـتغم مـن         
اخنفا  يدي حـاالا ااصـااة اسـتطان الثـد  يف البلـدان الناميـة  امعـدالا الوايـاا الناجتـة          

 يني أيلى اسبب االاتقار إىل إمملانية الوصول إىل الفح  والعل .  
ااسـتثنام أاتيقيـا  الـ   عـاو يبيـا مايوجـا   تيـاوز الوايـاا         ويف مجي  مناطن العـا    - 633

النامجة ين األمتا  غج املعدية  لـك الـ   سـببقا األمـتا  النفاسـية  وأمـتا  الفتـتة احملي ـة         
االوالية  واألمتا  املعدية  واا تاااا التاملية لتمعة  و قـ  الوايـاا املتعلقـة هبـا يف أيمـار      

. و نت  الاالبية العتمى مـن وايـاا األمـتا  غـج املعديـة يـن أمـتا         أصات يف البلدان النامية
ــاز التنفســ         ــتا  اجلق ــاب  وأم ــة  والســتطان  والســملت   واالفتي ــة الدموي ــب واألويي القل
املامنة. ويعمل،  ملا التاج يف يبم املت  التاجاا اهلامة يف است دام التبا  والتعاط  الاـار  

 ايف  وأمناق التاملية غج الصحية/السمنة.للملحول  والنلاق البدو غج المل
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ــاية يــبم ســتطاناا اجلقــاز التناســل   مبــا يف ذلــك      - 634 ــة مبملــان معاجلــة زي ومــن األ ي
ستطان الثد  وينن التحم وال وستا ا  وذلك ين طتيـن االسـتثمار يف اسـتتا ييياا الوقايـة     

لفحـ  الـتو ي   والعـل     منقا  ال   لممل اللقاحاا اد اجوف الورم احلليم  البلـت   وا 
املبملـــت يلـــى مســـتو  التيايـــة الصـــحية األوليـــة  وااحـــاالا املوموقـــة إىل مســـتوياا أيلـــى  

 التياية.   من
ومن الاـتور  أياـا التقليـمل مـن يوامـمل اخل ـت املتصـلة اـاألمتا  غـج املعديـة يـن             - 631

يما اــني األطفــال طتيــن  عايــا الســلوفياا الصــحية واخليــاراا الســليمة يف منــط احليــاة  ال ســ
 واملتا قني واللباب.  

 
 اململان والتنقمل -رااعا  

]للبلت[ احلن يف التمت  مبستو  معيل  الئن هلم وألسـت م  مبـا يف ذلـك مـا يملفـ       ” 
 .“من الاملام وامللب، والسملن واملام والصتف الصح 

 (4)اتنام  العممل  املبدأ  
 

ساســية جلميــ  املقــاجتين  يلــى ينباــ  أن  اــمن البلــدان  ــواج حقــوإل اانســان األ” 
 .“النحو الواري يف اايلن العامل  حلقوإل اانسان

 (34)اتنام  العممل  املبدأ  
 

ينباــ  أن  ســن احلملومــاا أيمــال إيارة اخلــدماا و قــدميقا للتيمعــاا احلاــتية  ” 
ــة       ــالتمملني  واملــواري املالي ــ   قــوم ا ــة ال ــة و اــ  الصــملوع التلــتيعية وااياري املتنامي

ملاايــة لتلبيــة احتياجــاا مجيــ  املــواطنني  وال ســيما الفقــتام يف املنــاطن احلاــتية         ال
 .“واملقاجتين يا ليا واملسنني واملعاقني

 (.13)األيمال وااجتاماا األساسية ملواصلة  نفيمل اتنام  العممل  الفقتة  
 

تنـا البلــتية   لتقـ  أ يـة اململـان االنســبة لألمـن البلـت  مـ  األيلــة الملـبجة يلـى يلق         - 632
ــي           ــت الــململ رو  ــيمني  وال ناي  ــاجتين وال مق ــا لســنا مق ــنحن ا بيعتن ــ  اهليــتة. ا ــة م البحت

ا ت  سـملننا مـ   قلـب املواسـم  ولملننـا امـمل يف يا لنـا القـدرة البلـتية الفتيـدة للتعلـن             أو
ااململان إىل جانب الداا  المل  حيثنـا يلـى البحـت يـن أمـافن جديـدة أااـمل لنيعلـقا موطنـا          

ا. ولمللك من الاتور  أن  ستويب سياسا نا العامة االحتياجـاا اانسـانية للمملـان اآلمـن     لن
 والتنقمل يلى حد سوام.  
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. و ــو يلــممل  (122)واململــان مفقــوم اجتمــاي  ومــت بط ااملســاحة يف الوقــه نفســي       - 636
  القااـمل  أست نا  وأست نا املعيلية  ولتمعنا احملل   ال  اثمل أوـيام  ـوات لنـا النسـي  االجتمـاي     

للنقمل المل  يتا نا ابعانا البعض. ويلممل اململان يناصت القتيـة والبلديـة والواليـة والبلـد الـ       
 ننتم  إليقا  األمت المل  ياتسنا امن حيا ايي  ملتتع و يململ سياس .

ويعت  اململـان اآلمـن أمـتا ال غـىن ينـي لتحقيـن التنميـة البلـتية  اـالنتت إىل أن األمـن            - 635
وــتق مســبن الزم لنمــام   -  ــو التحــتر مــن اجلــوم واخلــوف والعنــ  والتمييــا  و -البلــت  

األطفال وللنمو اااداي  لليمي . و م  الصملوع األساسية املتعلقة  قوإل اانسـان احلقـوإل   
]…[ حـن فـمل إنسـان يف التمتـ  مبسـتو  معيلـ  الئـن        ”املتصلة ااألمن البلت  من  ـلل  

لـب، والسـملن اللئـن  وحقـي يف مواصـلة  سـني ظتواـي        يف ذلك مـا يملفـ  مـن الاـملام وامل     مبا
يف حتيـة التنقـمل وااقامـة يف    ”  اال ين احلن يف التنقمل مبا يف ذلـك حـن اللـ      “املعيلية

 .(129)“يف أن يااير أ  الد“وحتيتي ” مملان ما حسب ا تيارل
الوطنيـة  و تنقمل أيداي متاايـدة مـن النـاف يف مجيـ  أاـام العـا   سـوام يا ـمل احلـدوي           - 637
يلى الن اإل الدويل. ومـن الاـتور  ففالـة مملـان يمـن لألوـ ا، املتـنقلني  األمـت الـمل            أو

ي ز أ ية الت  يط للمدن املتنامية استية والـ  ميملنـقا إيمـا  املقـاجتين مـن املنـاطن التيفيـة        
 إىل املناطن احلاتية وفمللك اقتام املناطن احلاتية و قدمي الديم هلم.  

يــداي الملــبجة مــن الســملان  الــملين يعيلــون يلــى مــا جتــوي اــي األيــام يون   ولملــن األ - 632
مسملن يمن أو موموإل   رفد يلى احلاجة امللحة إىل  عايـا اال تمـام العـامل  اـاألمن البلـت .      

ــة يــام   ــاع  4134ويف واي ــمل   3652  فــان  ن ــى األق ــون الجــئ يل ــون  4252  و (191)ملي ملي
ــازحني  ــن النـ ـــ  (193)وـــ   مـ ــدر اـ ــدي يقـ ــام    251  ويـ ــون يف األحيـ ــ   يعيلـ ــون وـ مليـ

  ااااــااة إىل يــدي فــبج ولملنــي يف وايــة األمــت غــج معــتوف مــن الســملان الــملين (194)الفقــجة
يعيلون ال مأو  يلى ااطلإل. و ت لب  ملل التحـدياا وـتافاا  عاونيـة اـني احلملومـاا      

الصـحية يف  من أجمل الت  يط الست دام األراا  يلى او واممل لليمي   ورا ا اـني الـنتم   
 املناطن احلاتية والتيفية  والتااما اتلبية احلاجة إىل سملن يمن ويتمت  االسلمة.

__________ 

(122) T. Gieryn, “A space for place in sociology”, Annual Review of Sociology, vol. 26 (2000), pp. 463-496. 
من العقد الـدويل اخلـا، اـاحلقوإل االقتصـايية واالجتماييـة والثقاايـة )قـتار اجلمعيـة          34و  33انتت املاي ني  (129)

 (  املتان(.43-أل  )ي 4411العامة 

(191) UNHCR, “Displacement, the new 21st century challenge”, Global Trends 2012 (Geneva, 2013). 

(193) Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Global Overview 2012: 

People Internally Displaced by Conflict and Violence (Geneva, 2013). 

(194) United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), State of the World’s Cities 2012/2013: 

Prosperity of Cities (Nairobi, 2012). 



A/69/62 
 

 

14-00069 255/394 

 

ــتاجاا الناوــية يف  يملــمل األســت املعيلــية  و ــ  اململــان        - 639 ــتم ال ــملا الف ويســتعت   
األقـــتب لألاـــتاي. ويوجـــي اال تمـــام إىل التنقـــمل الـــدا ل  والـــدويل لملوومـــا حيـــديان اآلاـــاإل  

ألوـ ا،  وفـمللك إىل التوسـ  احلاــت  اايتبـارل االنتقـال اململـاو السـائد الــمل         املسـتقبلية ل 
جيــت  حاليــا يف فــثج مــن أاــام العــا . ويســلط الاــوم يلــى اعــض أ ــم األ  ــار الــ  مــدي    

 اململان  من قبيمل التلتي  والعول  وانعدام إمملانية احلصول يلى األراا .  
 

 رات الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل امل
 39ااطار 

 حتية التنقمل
الــأن حتيــة التنقــمل    47. يــن  التعليــن العــام رقــم    القــوانني األ ــت  غــج امللامــة   

حتية التنقـمل اثـمل وـتطا ال اـد     ”( المل  ايتمد ي جلنة حقوإل اانسان يلى أن 3999)
املتعلقـة  تيــة  . ويواـق التعليـن العــام احلقـوإل    “منـي لتحقيـن النمـام احلــت أل  وـ      

التنقمل  وحتية ا تيار مملان ااقامة  وحـن املـتم يف ماـايرة أ  الـد مبـا يف ذلـك الـدل         
وحقي يف ي ول الدل  والتتوف االستثنائية ال  امل ن الدولة مـن  قييـد  ـملل احلقـوإل      

  34مـــن املـــاية  1  بيـــن القيـــوي املســـمول هبـــا مبوجـــب الفقـــتة  ”مـــ  ملحتـــة أن 
 اخلــا، اــاحلقوإل املدنيــة والسياســية[  ينباــ  أن يملــون متســقا مــ   العقــد الــدويل ]مــن

 .“احلقوإل األ ت  ال  يامنقا العقد وم  املبايئ األساسية للمساواة ويدم التمييا
  

 اهليململ املتاج لألست املعيلية -أل   
يـة  ييا اتنام  يممل املرات الدويل للسملان والتنمية الـدول إىل واـ  السياسـاا التام    - 641

إىل  سني الديم االجتماي  واالقتصاي  املقدَّم إىل األست  وااليتتاف اتاايـد  ملـالي   نلـية    
األطفــال  و قــدمي املســايدة إىل العــدي املتاايــد مــن األســت املعيلــية الوحيــدة الوالــد. وايتــتف    
ــن           ــمل ي ــملفت ســو  القلي ــي   ي ــة. ولملن ــد  ت ــمل أوــملاال  تلف ــأن األســتة ق ــمل ا ــام  العم اتن

 اا السـائدة يف  يافـمل األسـت أو األسـت املعيلـية يف ذلـك الوقـه  يف مـا يـدا ااوـارة           االجتا
ــاي يــدم اســتقتار       ــ  ازيي ــد. و  يتوق ــاي يــدي األســت املعيلــية الوحيــدة الوال املــملفورة إىل ازيي
التوااط الاوجية يف العديـد مـن اجملتمعـاا  أو ازييـاي  بـاين  يافـمل األسـت املعيلـية و ت يبـاا          

ا يف ذلك األست املعيلية املرلفـة مـن وـ   واحـد  واألسـت املعيلـية الـ  يتتأسـقا         السملن  مب
 أحد الوالدين  أو طفمل أو جد  و   ااا أست فثجة  ملل األيام.  
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ــد لــديا يف يــام     - 643 ــا  ينباــ  التأفي ــام     4132ومــن  ن ــى األ ــداف التئيســية ل ن يل
املعيلـية واـمان أن اآلاـام  تـال هلـم اتصـة       و   ففالة املنازل اآلمنة لألست واألست  - العممل

وذلـك اـالنتت إىل ازييـاي     - إيلم اال تمام الواجب لتاال أسـت م املعيلـية  وال سـيما أطفـاهلم    
 نــوم  يافــمل األســت املعيلــية  وأن يــديا متاايــدا مــن األوــ ا، يعيلــون مبفــتي م  وأن          

 .(191)ية أحد الوالديناألطفال يف مجي  أاام العاملني ينلأون يلى األرجق  ه ريا
 

 ازيياي يدي األست املعيلية املرلفة من و   واحد   - 3 
 لل العقدين اللملين مايا منمل انعقاي املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة  أي   اـاات       - 644

العديد من التوجقاا االجتماييـة مـن قبيـمل ازييـاي سـن الـاوا   وار فـام معـدالا ال ـلإل           
ال يتاوجــون يلــى ااطــلإل  ااااــااة إىل االاتملــاراا ال بيــة  إىل   ونســبة األوــ ا، الــملين  

زيــاياا يف يــدي األســت املعيلــية املرلفــة مــن وــ   واحــد  وال ســيما يف أورواــا  والبلــدان    
ــة ومن قــة البحــت     (192)األ ــت  املتقدمــة النمــو  ــدان أمتيملــا الل يني ــة واســعة مــن ال   ويف طائف

ان يف يســـيا  أاتز ـــا مجقوريـــة فوريـــا  والفلـــبني  الملـــارييب  ويف لمويـــة  تـــارة مـــن البلـــد
(. ولـي،  نـاع سـو  أيلـة     22وسناااورة  وإندونيسـيا  و ايلنـد  واييـه نـام )انتـت اللـململ       

  يـدي األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد يف        قـ اييلة يلى حدومب ار فـام ملمـوف ا  
ية املرلفة من و   واحـد يمـار   البلدان األاتيقية  ما يدا فينيا. والر فام أيداي األست املعيل

اعيدة املد  يف أمناق االستقلع وااسـملان والتيايـة طويلـة األجـمل للمسـنني والـديم املتبـايل        
 اني األجيال  واالتايل يلى امل الب امللقاة يلى يا ن الدولة.

__________ 

(191) OECD, The Future of Families to 2030: A Synthesis Report (Paris, OECD Publishing, 2011); National 

Health and Family Planning Commission of China, “The People’s Republic of China country report on 

population and development” (September 3013); J. C. Olmstead, “Norms, economic conditions and 

household formation: a case study of the Arab world”, The History of the Family, vol. 16, No. 4 (2011), 

pp. 401-415; A. Esteve and others, “The ’Second Demographic Transition’ features in Latin America: 

the 2010 update” (2012). 

   J. C. - Olmstead, “Norms, economic conditions and household formation: a case study of the Arab 

world”, The History of the Family, vol. 16, No. 4 (2011), pp. 401-415P; A. Esteve and others, “The 

’Second Demographic Transition’ features in Latin America: the 2010 update” (2012). 

(192) OECD, The Future of Families to 2030: A Synthesis Report. 
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 22اللململ   
  وجقاا نسبة األست املعيلية املرلفة من و   واحد  حسب املن قة  

 

 

 

 

 

 

 United Nations, Demographic Yearbook, table 2, Households by type of household, age and sex of head of  :ص عامت 

household or other reference member, 1995-2013    :و ــــــ  متاحـــــــة يلــــــى الــــــتااط التـــــــايل  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb_Household/dyb_household.htm    جت  االطـلم يليـي يف(

 ,United Nations Statistics Division, special data request/interagency communication( 4131أيلول/سـبتم    45

June 2013; Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.2 

[Machine-readable database], University of Minnesota, 2013 (data retrieved on 23 September 2013); Socio-

Economic Database for Latin America and the Caribbean (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

(Argentina) and World Bank), 2013, table, Household structure, in “Statistics by gender” ميملن االطلم يليي يلى  
 http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/eng/statistics-by-gender.php  urostat, 2013, Statistics on Income andالــتااط: 

Living Conditions Database, table, Income and living conditions /private households /distribution of households 

by household type, 1997-2001 and 2003-2011      :ميملـــــن االطـــــلم يليـــــي يلـــــى الـــــتااط التـــــايل  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes . 

البيانــاا املســتمدة مــن التعــداياا الســملانية  ــنتم اتقســيمقا إىل اتــتاا زمنيــة متفا ــا يوراا التعــداي )اــو يــامني      :مالحلة 
ــ ــوام    ايةزي ــاا   4131  4116  4111  3996  3991  3926أو نقصــانا حــول األي (  وحيســب متوســط البيان

 الناجتة ين املسوحاا امن فمل اتتة من الفتتاا الامنية.
  

يعملـــ، االر فـــام يف يـــدي األســـت املعيلـــية املرلفـــة مـــن وـــ   واحـــد الـــتاجاا    - 641
اب أو األو ا، األف  سـنا  والـ   ـرمت    االجتمايية  لل متاحمل احلياة  سوام االنسبة لللب

ادرجاا أقمل أو أفثت يف  لمليمل الاياية يف يدي األست املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد يف      
أني يف إسبانيا و نااريا والااريا ميثـمل األوـ ا، األفـ  سـنا      26مناطن  تلفة. ويبني اللململ 

رلفة من و   واحد )فنسبة مـن  سنة( نسبة أيلى نسبيا يف األست املعيلية امل 51)اوإل سن 
لموم يدي األست املعيلية(  األمـت الـمل  قـد يـدل يلـى التمتـ  االصـحة واالسـتقلل لألجـمل          
ال ويمل  امل من احملتممل أن يلج أياا إىل احلاجة املستقبلية إىل املعونة املعيلية. ويلـى النقـيض   

قوريـة فوريـا  وفينيـا     من ذلك  اـمن نسـبة األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد يف مج        

 النسبة امليوية النسبة امليوية النسبة امليوية النسبة امليوية أورواا وسائت البلدان متقدمة النمو أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب يسيا أاتيقيا

 يوراا التعداي يوراا التعداي يوراا التعداي يوراا التعداي
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 19و  41والنمسا  واليااان   ملون أيلى نسبيا اني األوـ ا، الـملين  تـتاول أيمـار م اـني      
ياما  األمت المل  يلـج إىل  ـأ ت سـن الـاوا   أو انتلـار العاوايـة  ويصـاحبي ازييـاي ال لـب          
ية يلى الوحداا السملنية امل صصة لل   واحد وفمللك ات، التتايـي والسـل  االسـتقلف   

 املوجقة إىل العااب.
 

 26اللململ   
  وجقاا نسبة األست املعيلية املرلفة من و   واحد  حسب الفية العمتية  

 
 

 

 

 

 
  
 United Nations, Demographic Yearbook, table 2, Households by type of household, age and sex of head of :امتص ع 

household or other reference member, 1995-2013   :ــتااط التـــــايل   ميملـــــن االطـــــلم يليـــــي يلـــــى الـــ
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb_Household/dyb_household.htm    جت  االطـلم يليـي يف(

 ;United Nations Statistics Division, special data request/interagency communication, June 2013(  4131أيلول/سـبتم    45

Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.2 [Machine-readable database], 

University of Minnesota, 2013  (.4131أيلول/سبتم   41)جت  الوصول إىل البياناا يف 
  

 أست معيلية مرلفة مـن وـ   واحـد أفـ  لـد  اانـامب       ويملون احتمال ااقامة يف - 642
من التجال يف أورواا والبلدان األ ت  املتقدمة النمـو  يف حـني يملـون يملـ، ذلـك صـحيحا       
يف البلدان الواقعة يف أاتيقيا ويف أمتيملا الل ينية ومن قة البحـت الملـارييب. واثـمل النسـام غالبيـة      

لفة من و   واحد اني فبـار السـن واألرامـمل.    األو ا، الملين يعيلون يف أست معيلية مر
ومـن ناحيــة أ ـت   يلــململ التجـال يف معتــم البلــدان غالبيـة األوــ ا، الـملين   يســبن هلــم      
الاوا  ويعيلون مبفـتي م. وال يـاال اثيـمل النسـام اـعيفا يف صـفوف اللـبان الـملين يعيلـون          

ة طفيفـة يف النسـبة للبلـدان    مبفتي م  وال سيما يف املناطن األقـمل منـوا. و   لحـظ سـو  زيـاي     
 الواقعة يف املناطن املتقدمة النمو واألقمل منوا يلى حد سوام.

 ال ازيمل فولومبيا فينيا إسبانيا ييتلندا مجقورية فوريا ااريا ن الااريا النمسا اليااان

 ياما 51أفثت من 

 69إىل  21من 
 19إىل  41من  ياما
 ياما
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الـدا ايانـاا يـن األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد           43واتلك لموية من  - 646
حســب مملــان ااقامــة )احلاــت/التي ( وســن ياــو األســتة املعيلــية. واــني البلــدان األاتيقيــة 

سـت املعيلــية املرلفـة مــن وـ   واحــد أفثـت وــيويا يف املنـاطن احلاــتية       السـبعة  فانــه األ 
يامـا(. واالنسـبة للبلـدان الواقعـة      19إىل  41سيما اني األست املرلفة من اللباب )يف سن  وال

يف أمتيملا الل ينية ويسيا وللبلدان األورواية الثلمة  فان الـنمط  تل ـا مـن حيـت إذا فانـه      
ة املرلفـة مـن وـ   واحـد  قـ  يف املنـاطن التيفيـة أو املنـاطن احلاـتية           غالبية األسـت املعيلـي  

فانـه  ـملل األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد الـ            ولملن  فما  و احلال يف أاتيقيا 
يلمللقا اللباب أفثت ويويا يف املناطن احلاتية. ويف األرجنتني اقط يتسـاو  احتمـال إقامـة    

يلــمللقا اللــباب اــني املنــاطن احلاــتية أو التيفيــة. وااملقااــمل   مثــمل  ــملل األســت املعيلــية الــ  
 ملون مثمل  ملل األست املعيلية ال  يلمللقا أو ا، أف  سنا أفثت وـيويا يف املنـاطن التيفيـة    

 منقا يف املناطن احلاتية يف معتم البلدان.  
 

  أ ت سن الاوا  - 4 
اني اللباب يعمل، جائيـا  واصـمل   إن ازيياي األست املعيلية املرلفة من و   واحد  - 645

(. وقـد ازياي متوسـط السـن    25ار فام سن الاوا  األول يلى الصعيد العامل . )انتت اللململ 
يند الـاوا  للمـتأة والتجـمل يف املنـاطن املتقدمـة النمـو واملنـاطن األقـمل  قـدما طـوال السـنواا            

. وحـني يقتـتن ذلـك    (196)مـو اخلمسني املااية  ولملني ازياي الململ أف  يف املناطن املتقدمـة الن 
ــباب )      ــن اللـ ــا، مـ ــململ  ـ ــبجة الـ ــملانية الملـ ــة السـ ــ  اجلمايـ ــيا   42-36مـ ــا( يف يسـ يامـ

يف املائة من لموم السملان ايقمـا  يلـى    32يف املائة و  3251واألمتيملتني )ال   بلا نسبتقا 
     سـقم  ـملل الايـاية يف ار فـام يـام يف يـدي األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ            (195)التوايل(

الواحد اني اللـباب. ويلـى الـتغم مـن أن ايـاا اللـباب اثـمل نسـبة أقـمل مـن العـدي اامجـايل             
  اقــد ظقــت  نــاع أياــا ازييــاي     (195)(4131يف املائــة يف يــام   3452للســملان يف أورواــا ) 

ــني         ــاوا  ألســت معيلــية مســتقلة أو ملــتتفة ا ــمل ال ملمــوف يف احتمــال  لــمليمل اللــباب قب
 .(192)ن فثجا منقم خيتار البقام يف معل الوالدين  يلى التغم من أ(197)أقتان

__________ 

(196) World Fertility Report 2009 (ST/ESA/SER.A/304). 

(195) World Population Prospects: The 2012 Revision أيلل(. 115  )انتت احلاوية 

(197) S. Heath, “Young, free and single? The rise of independent living”, in Handbook of Youth and Young 

Adulthood: New Perspectives and Agendas, A. Furlong, ed. (Milton Park, Abingdon, Oxon, Routledge, 

2009.) 
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يامـا( اجملمويـة السـائدة اـني األسـت       19-41اثمل الفياا األصات سـنا مـن البـالاني )    - 647
املعيلية املرلفة من و   واحد يف البلدان األقمل منوا. ويف الواق   امن سبب الايـاية ال فيفـة   

حد يف فينيا  و ازيياي األست املعيلية املرلفـة مـن   يف نسبة األست املعيلية املرلفة من و   وا
و   الواحد اني اللـباب. ولملـن زيـاية األسـت املعيلـية املرلفـة مـن وـ   واحـد  عملـ،           
أياا ملمة اجتا اا اجتمايية أ ـت  يلـى األقـمل  ـ : اخنفـا  نسـبة األوـ ا، الـملين سـبن          

العمت املتوق  هـا يايـد احتمـال    هلم الاوا   وازيياي حدومب ال لإل يف مجي  املناطن  وار فام 
أن يعي  املسنون والنسام املسـناا يلـى وجـي اخلصـو، يـديا أفـ  مـن السـنواا مبفـتي م           

 سوام اعد ال لإل أو التتممل.
 

   25اللململ   
 4116-3971متوسط السن يند الاوا  حسب نوم اجلن،    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  وميملـن االطـلم يليقـا    POP/DB/Marr/Rev2012) United Nations, World Marriage Data 2012 :امتص ع 
 www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/marriageيلـى الـتااط التـايل:    

/wmd2012/MainFrame.html. 
 

__________ 

(192) M. Iacovou, “Leaving home: independence, togetherness and income in Europe”, Expert Paper No 

2011/10, prepared for the Expert Group Meeting on Adolescents, Youth and Development, New York, 

21 and 22 July 2011  Eurostat database 4131فانون األول/ييسم   33  جت   عيمل البياناا يف. 

 نسام رجال
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 االر فام يف نسبة السملان الملين   يتاوجوا أادا - 1 
ــوحظ حــدومب ار فــام يف نســبة األوــ     - 642 ــا  ل ــملين   ارخيي ــني   ا، ال ــدا ا يتاوجــوا أا

لمويـاا مـن يبلاــون سـن التوـد يف زمــن احلـتب  وذلــك اسـبب قلـة يــدي وـتفام الــاوا          
ســنة الــل   29إىل  26. وينــدما ننتــت اقــط يف نســبة النســام يف الفيــة العمتيــة   (199)احملــتملني

 املااـية  لـج   يسبن هلن الاوا   امن االجتا اا القائمـة يلـى التعـداي يف السـنواا األراعـني       
  ومعتمقـا  (211)إىل ار فام مستمت يف أغلبيـة الـدان أورواـا وأاتيقيـا وأوقيانوسـيا واألمـتيملتني      

 ملـن  عــاو مـن حــتب أو صـتام مســتمت. ويف يسـيا اقــط  نـاع اخنفــا  متواصـمل الــململ         
منتتم يف معدل النسام يف منتص  العمت هن   يسبن هلـن الـاوا . وقـد  عملـ، ااحصـاماا      

لقة اعـدم الـاوا  ار فـام املنااسـة املتمثـمل يف أوـملال االقتـتان األقـمل رايـة مثـمل التعـاي              املتع
وال   بدو إىل حد فبج مثـمل الـاوا  )مبـا يف ذلـك االر بـاق طـوال العمـت  و ملـوين األسـتة(           

يلج إىل حدومب  اجاا يف النسي  االجتماي  أف  ها حيدمب يف الواق . ومـ  ذلـك  اـمن     ها
جتا اا جديتة اامللحتة  و    سا م  جائيا  يف الايـاية الملـبجة يف األسـت املعيلـية      لك اال

 اململونة من و   واحد.
يول  اســـتقى ايانـــاا االجتا ـــاا مـــن التعـــداياا   9 ويف أاتيقيـــا  يـــبني  ليـــمل لــــ - 649
ه زالـ  يسـبن هلـن الـاوا  مـا     سـنة و   29و  26نسبة النسام الل   تتاول أيمـار ن اـني    أن

املائــة(  ولملنـقا ازيايا الــململ ملحـوظ يف العقــدين األ جيــن يف    يف 31من فاـة )أقــمل مـن   
ــدان  5 ــقا       -ال ــن والنييــت  ولملن ــا وليســو و وموزامبي ــا وليبي ــايي يف   ــ  الســويان ولي ي  
 .(213)الدان     إميوايا واورفينا ااسو ومصت 1

ــتاول      - 611 ــل   ت ــمن نســبة النســام ال ــتيملتني  ا ــني  ويف األم ــار ن ا ــنة  29و  26أيم س
ــاوا   تيــاوز    و  ــن ال ــدان الـــ   يف 31يســبن هل ــ  البل ــة يف مجي ــاا    34 املائ ــواتا ايان ــ    ال

العقــوي  االجتا ــاا هبــا  يلــى الــتغم مــن أوــا ظلــه مااتــة يف معتــم البلــدان  ــلل العقــدين أو
 املااية. الثلمة

__________ 

(199) R. Abramitzky, A. Delavande and L. Vasconcelos, “Marrying up: the role of sex ratio in assortative 

matching”, American Economic Journal: Applied Economics, vol. 3, No. 3 (2011), pp. 124-157; E. 

Brainerd, “Uncounted costs of World War II: the effect of changing sex ratios on marriage and fertility 

of Russian women” (October 2007), available from http://web.williams.edu/Economics/faculty/ 
brainerd-rfwomen.pdf. 

(211) UNFPA, secondary analysis of World Marriage Data 2012 www.un.org/esa/population/publications/ 

WMD2012/MainFrame.html. 

(213) World Marriage Data 2012. 
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يسـبن   سـنة و   29 و 26م اـني  ويف يسيا  امن نسـبة النسـام الـل   تـتاول أيمـار       - 613
املائـة(  مـ  وجـوي اسـتثناماا قليلـة يف يول       يف 6هلن الاوا   نحو إىل أن  ملون أقمل )حـوايل  

املائـة  وقـد وـقدا زيـاياا حـاية       يف 31مثمل سناااورة وق ت والملويه  حيت أوا  تيـاوز  
  لل السنواا العلتين املااية.

   واتا ايانـاا االجتا ـاا هبـا  اـمن مـا يقـتب مـن        ال 46 ويف البلدان األورواية الـ - 614
ــني       يف 41 ــتاول أيمــار ن ا ــل   ت ــك مــن النســام ال ــى ذل ــو يل ــة أو يتا ســنة  29 و 26املائ
يتلندا والدامنتع والسويد واتنسا وانلنـدا والنـتوي  و ولنـدا     أيسبن هلن الاوا  يف أملانيا و و 

والتســعيناا مــن القــتن املااــ . وقــد ظلــه  وقــد زايا  ــملل النســبة اــاطتاي منــمل الثمانينــاا  
يسـلندا والييملـا وسويسـتا    أيامـا يف   41نسبة النسـام الـل    يسـبن هلـن الـاوا   ايـد ملـدة        

املائــــة. و تــــتاول النســــبة اــــني  يف 41 و 31وال فيــــا والنمســــا  و ــــ   تــــتاول اآلن اــــني  
وقد ظلـه مااتـة نسـبيا يلـى      املائة يف اال اي التوس  وألبانيا وايلروف و نااريا  يف 31 و 6

 مد  العقوي الثلمة املااية.
وأ جا  يف أوقيانوسيا )أستتاليا وااالو و وناا ونيوزيلندا(  زايا نسبة النسـام الـل     - 611

يسبن هلـن الـاوا  اسـتية  ـلل السـنواا الـثلمني        سنة و  29و  26 تتاول أيمار ن اني 
 املائة. يف 31يقتب من  املااية  ووصله اآلن إىل ما

 
 ار فام نسب ال لإل - 2 

  و ـ   (213)ار فعه أياا نسبة األو ا، امل لقني أو املنفصلني يف العقدين املااـيني  - 612
ــدرجاا متفاو ــة. و صــمل نســبة النســام والتجــال الــملين  تــتاول            تاــق يف مجيــ  املنــاطن ا

ني أو املنفصلني حاليا أقصا ا يف البلدان األوروايـة وغج ـا   سنة امل لق 29 و 26أيمار م اني 
من البلدان ذاا الد مل املت ف   وقد زايا أف  زياية يف السـنواا العلـتين املااـية. ونسـبة     

املائة من السـملان يف فـمل منـقا هـن      يف 31 قمل نسبة امل لقني أو املنفصلني ين  البلدان ال  ال
ــار م اـــني   ــتاول أيمـ ــملفور واانـــامب(  ـــ    29 و 26 تـ ــنة )الـ ــا  يف 57سـ ــة يف أورواـ املائـ

الــدا(   24الــدا مــن   39املائــة يف األمــتيملتني )  يف 26 الــدا(  و 21الــدا مــن أصــمل    49)
الـدان مـن    6املائة اقط يف يسيا ) يف 33 الدا(  و 25الدا من  39املائة يف أاتيقيا ) يف 23 و

هبـا نسـب من فاـة ) قتصـت يلـى أقـمل مـن         الدا(. وحا يف العديد من البلدان ال   وجـد  21
املائـة مـن األوـ ا، يف منتصـ  العمـت(  اـمن اجتا ـاا  صـايدية قـد طـتأا يف اآلونــة            يف 6

يف املائـة اقـط مـن الـملين      453األ جة  و   اجتا اا حاية. ويلى سـبيمل املثـال  يف حـني أن    
ذلـك ميثـمل زيـاية     سنة يف الصـني م لقـون أو منفصـلون  اـمن     29 و 26 تتاول أيمار م اني 

ــة يف وــتإل        ــاياا املمامل ــال  ــلل الســنواا العلــتين املااــية. و لــج الاي قــدر ا مخســة أمث
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أورواــا وجنــوب يســيا إىل ختفيــ  حــديت نســبيا للقيــوي التارخييــة )القانونيــة أو االجتماييــة(    
ما يقارب الصـفت  ـلل اتـتة العلـت سـنواا       الأن ال لإل  م  زياياا ستيعة من الصفت أو

  العلتين سنة املااية.إىل
واا تصار  امن الاياية الـ  لوحتـه يف األسـت املعيلـية اململونـة مـن وـ   واحـد          - 616

يلى الصعيد العامل   عمل، العديد من التايجاا االجتمايية  ال   لممل الاوا  املتأ ت ويـدم  
ت اململونـة مـن   الاوا  وال لإل والتتممل. ويموما  وقد مايد من البلـدان زيـاية يف نسـبة األسـ    

يســبن هلــم الــاوا   وــبااا وفبــارا  وــ   واحــد  اســبب ار فــام نســبة األوــ ا، الــملين  
الدا ال   توات الأوا اياناا  من املناطن املتقدمة النمو واألقـمل منـوا(.    64الدا من أصمل  41)

 وقد وقد يدي من البلدان يقمل فثجا يما سـبن زيـاية يف األسـت املعيلـية اململونـة مـن وـ         
الـدا  معتمقـا مـن املنـاطن املتقدمـة النمـو(. ووـقد         32واحد اسـبب ال ـلإل أو االنفصـال )   

منــقا مــن أمتيملــا الل ينيـة ويســيا( زيــاية يف نســبة األســت   6الـدان    7يـدي أقــمل مــن البلــدان ) 
املعيلــية اململونــة مــن وــ   واحــد  اســبب التتمــمل. و نــاع نســبة صــاجة جــدا مــن األســت     

يلـج إىل   و   واحد   تأل  من أاتاي متـاوجني أو أاـتاي مقتـتنني )هـا    املعيلية اململونة من 
انفصال مستمت  رمبا ينـعا  إىل العمالـة املقـاجتة(  وقـد زايا مـ  ذلـك  لـك النسـبة يف فـمل         

ــة      ــا )يول ــيل  واوليفي ــا وو ــناال وفولومبي ــن الس ــا     -م ــة فوري ــاا( ومجقوري ــدية القومي املتع
 والااريا وسويستا.

 
 عيلية ال  هبا والد وحيداألست امل - 6 

اثمل األست املعيلية ال  هبا والد وحيد لديي أطفال نسبة فـبجة مـن لمـوم األسـت يف      - 615
الــدان مــن مجيــ  املنــاطن. و وجــد أيلــى نســبة انتلــار هلــا يف أمتيملــا الل ينيــة ومن قــة البحــت   

عيلـية الـ  هبـا والـد وحيـد مـ        الملارييب. ومن اني البلدان ذاا البياناا املتاحة  اثمل األست امل
الـدا يف أمتيملـا الل ينيـة ومن قـة البحـت       34الـدان مـن    7املائة يف  يف 31يتاو يلى  أطفال ما

الدا يف أاتيقيـا. ومـ  ذلـك      33الدان من  1 الدا يف أورواا  و 37الدان من  6 الملارييب  و
ممل األسـت الـ  هبـا والـد     امن املتجق أن  ـملل النسـب  قـديتاا  قـمل يـن الواقـ   ألوـا ال  لـ        

وحيد م  أطفال وال  قد  لتتع يف السـملن مـ  غج ـا مـن األقـارب أو مـن غـج األقـارب يف         
 أست معيلية غج نووية )يف أست معيلية هتدة أو متفبة(.

وفانه االجتا اا  تل ة يف نسبة األسـت الـ  هبـا أحـد الوالـدين اقـط. افـ  أمتيملـا          - 617
حت الملارييب  وـقد مجيـ  البلـدان  قتيبـا زيـاية  فـان أف  ـا يف فولومبيـا         الل ينية ومن قة الب

ــة         ــدول األوروايــ ــض الــ ــا يف اعــ ــاياا أياــ ــه زيــ ــد لوحتــ ــلفايور. وقــ ــوايور والســ وإفــ
وأيتلنـــدا(  ويف اعـــض البلـــدان األاتيقيـــة )الملـــامجون وروانـــدا ومجقوريـــة  التوســـ  )اال ــاي 
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بة األست املعيلية ال  هبا والد وحيـد يف اعـض   املتحدة(. وقد لوحته اخنفاااا يف نس  عانيا
البلدان من  تل  املنـاطن  وفـان أيل ـا يف فمبوييـا ومجقوريـة التلـيك ومـلو  وجنـوب         

 نام. أاتيقيا واييه
 و بني معتم البياناا األ جة املتاحة أن غالبية الوالدين الوحيدين الـملين يعيلـون مـ     - 612

(  4111تاول اني ما يقمل قليل ين ملمة أراـام يف الفلـبني )  أطفاهلم  م من النسام  انسب  ت
(  إىل 4131(  واليااــان )4111(  و تفيــا )4131(  ومجقوريــة فوريــا )4131واتمــويا )

 .(214)(4112( وملو  )4114املائة يف رواندا ) يف 91يتاو يلى  ما
 ـ    احلاـتية يمـا   و عد نسـبة األسـت املعيلـية الـ  هبـا والـد وحيـد أيلـى يف املنـاطن          - 619
ــا         يف ــ  معتمق ــاا الــأوا  ويق ــوااتا ايان ــ    ــدان ال ــة  يف حــوايل نصــ  البل ــاطن التيفي املن
أمتيملا الل ينية ومن قة البحـت الملـارييب ويف أورواـا  يف حـني أوـا أيلـى يف املنـاطن التيفيـة          يف
. و نــعا  الايـاياا   (214)او مخ، يول  يق  معتمقا يف أاتيقيا جنـوب الصـحتام الملـ      يف

ال  لوحته يف اعض البلدان يف نسبة األست املعيلية ال  هبا والد وحيد إىل الـتاجاا يف فـمل   
 من املناطن احلاتية والتيفية  ولملنقا يف املناطن احلاتية أساسا.

 فثج مـن األحيـان   وقد يواجي األطفال الملين يعيلون يف األست ال  هبا والد وحيد يف - 621
اقتا اقتصـاييا وحمدوييـة اـت، احلصـول يلـى اخلـدماا األساسـية يف لـايل التعلـيم والصـحة.           

سنة هـن يعيلـون    32ويف العقدين املاايني  زايا نسبة األطفال من سن حديت الوالية إىل 
ا  وأمتيملـا  يف أست معيلية هبا والد وحيد يف معتم الدان أورواا وغج ا من املناطن األفثت منو

(. ومــن اــني الــدول الــ  هبــا أيلــى القــيم 27 الل ينيــة ومن قــة البحــت الملــارييب )انتــت اللــململ
املائــة( النمســا وأيتلنــدا والواليــاا املتحــدة األمتيمليــة  ويولــة    يف 31يتاــو يلــى  احلاليــة )مــا

ــجو      ــا واـ ــا وانمـ ــلفايور وجامايملـ ــوايور والسـ ــا وإفـ ــاا وفولومبيـ ــدية القوميـ ــا املتعـ . اوليفيـ
أاتيقيا  فانه االجتا اا  تل ة. اعلى سبيمل املثال  يف رواندا ومجقورية  عانيـا املتحـدة     ويف

ــو      ــمل إىل اـ ــد وحيـــد  لتصـ ــا والـ ــية هبـ ــت معيلـ ــون يف أسـ ــال الـــملين يعيلـ ــبة األطفـ زايا نسـ
ــا      يف 36 ــقا م ــك النســبة لملن ــة أ ــت   اخنفاــه  ل ــا. ومــن ناحي ــة حالي ــة يف   املائ ــه يالي زال

ــا ــة و يف 35إذ الاــه ومــلو    فيني ــدان اآلســيوية     يف 9 املائ ــوايل. ويف البل ــى الت ــة  يل املائ
وـــقدا نســـبة األطفـــال يف األســـت املعيلـــية الـــ  هبـــا والـــد وحيـــد أقـــمل  اـــج  واقيـــه أيىن  

 س ـوا ا. ها

__________ 

(214) UNFPA, analysis of data from Integrated Public Use of Microdata Series and United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs,, Statistics Division. 
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 27اللململ 
  سب املن قةسنة( هن يعيلون يف أست معيلية هبا والد وحيد  ح 32االجتا اا يف نسبة األطفال )من صفت إىل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Minnesota Population Center, Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.2 [Machine-readable database] :امتص ع 

University of Minnesota, 2013 (accessed on 23 September 2013). 
 3926داي و ـ  منتمـة يف اتـتاا زمنيـة  تتفـا يلـى جـوالا التعـداي )زائـد/ناق  سـنتني حـول األيـوام              لج البياناا إىل اياناا التعـ  :مالحلة 

 (.4131 و 4116 و 4111 و 3996 و 3991 و
  

وحيـت أن العــا  يلـقد زيــاية م ــتية يف نسـبة ســملان املنـاطن احلاــتية  وأن نســبة      - 623
ايـاية املنـاظتة يف األسـت املعيلـية     فبار السن يف سملان العـا   ايـد  امـن املـتجق أن  سـتمت ال     

اململونة من و   واحد. وااملثمل  احيت أن االجتا ـاا يف ال ـلإل  صـايدية يف العديـد مـن      
املتاوجـاا يبـدو    البلدان الملبجة سملانيا )اهلند والصني(  وأن القبول االجتمـاي  ابـاب غـج   

 ل  هبا والد وحيد. اايد  امن الصعب أن نتوق  اخنفااا مقبل يف نسبة األست ا يف
وينبا  للدول أن  أ مل يف االيتبار  اوسائمل منقا البلدياا احمللية  التنـوم املتاايـد    - 624
ــمللك إىل الســملن       يف ــاظتة ل ــاا املعيلــة  واالحتياجــاا املن  يافــمل األســت املعيلــية و ت يب

ــة مــن وــ   واحــد  لملــمل مــن      ــة لألســت املعيلــية اململون ــة اجملتمعي  واملســاحاا االجتمايي
 اللباب وفبار السن يلى السوام  وذلك للحد من العالة االجتمايية.

املائة مـن البلـدان    يف 21وقد أواحه الدراسة االستقصائية العاملية أن ما يقتب من  - 621
قد  صدا لثلمة جوانب لنتم احلمايـة االجتماييـة ذاا الصـلة اتاـال األسـت واألسـت املعيلـية        

يـاية اجلقـوي املبملولـة لاـمان  ـواج  ـدماا الصـحة والتعلـيم         يف السنواا اخلمـ، املااـية: ز  
املائـة(  و قـدمي    يف 22املائة(  وييم ومسـايدة األسـت الاـعيفة )    يف 26والتياية االجتمايية )

وختتلــ   ــملل النســب إذا ينر ســه حســب   املائــة(. يف 24املســايدة الفعالــة لألســت واألاــتاي ) 

 يسيا أاتيقيا
أمتيملا الل ينية ومن قة 

 البحت الملارييب
أورواا والدول األ ت  

 املتقدمة النمو

 جولة التعداي لة التعدايجو جولة التعداي جولة التعداي

 نسبة ميوية نسبة ميوية نسبة ميوية نسبة ميوية
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ة األست الـ   تيـى أاـتاي األسـتة ذو  ااياقـة  وأاـتاي       الد مل. وااملثمل  امن مسايد املن قة أو
املائـة مـن احلملومـاا     يف 79األستة املصااني افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية  قـد  صـدا هلـا        

ــمل       يف ــي التقــاريت  وإن فــان ذلــك ادرجــة أق ــايا ا الســنواا اخلمــ، املااــية  حســب مــا أا
 املائة(. يف 11من قة أوقيانوسيا ) يف

أوــارا الدراســة االستقصــائية العامليــة إىل أن  ــواج نتــم احلمايــة املاليــة    ومــ  ذلــك  - 622
احلملومـاا   واالجتمايية لألست املعيلية ال  هبا والد وحيد فان أقـمل احتمـاال ألن  تصـد  لـي    

 املعيلية. يف املائة(  يلى التغم من ار فام نسبة  ملل األست 53يف السنواا اخلم، املااية )
 

 لدا لية والتوس  احلات اهليتة ا -اـام  
 اهليتة الدا لية - 3 

سـوام فـان النــاف يتحتفـون يا ــمل احلـدوي الدوليــة أو يع ووـا  وســوام فـان ذلــك        - 626
الململ يائم أو مرقه أو يور   امن الدواا  الملامنة ورام ذلك  ـ  نفسـقا:  سـني راـا قم     

. ويعـد التنقـمل والسـلمة    وظتوف حيامم  والبحت ين يممل  و ملوين أستة أو اانفاإل يليقا
واألمــن أمنــام اهليــتة الدا ليــة أمــورا مقمــة ا احــة الفتصــة للنــاف للحصــول يلــى القــدراا    

 واأليمال وسبمل العي  اجلديدة  و سني ما لديقم منقا.
ويف حني أن احلصول يلى  قديتاا اهليتة الدا لية صعب للااية  يلج التحليـمل إىل   - 625
ي  أاام العا  يعيلون يف الد م األصـل  ولملـن  ـار  املن قـة     مليون و   يف مج 721أن 

  رغـم  (212)مليونـا(  414  و ملا ن اإل يفوإل ادرجة فبجة اهليتة الدوليـة ) (211)ال  ونل ـدوا هبا
 الدويل. أن الاالبية العتمى من اال تمام العامل  االتنقمل  تيي إىل البعد

و فتااا أست ومسـروالا االدرجـة األوىل    ن أيوماجت النسام يلى او متاايد مبفت - 627
. ويـلوة يلـى ذلـك  وألن اهليـتة  ت لـب لمويـة مـن املـواري  اـمن          (216)ين فسـب العـي   

__________ 

(211) Bell and S. Muhidin, Cross-National Comparison of Internal Migration, Human Development Research 

Paper No. 2009/30 (United Nations Development Programme, 2009). 

(212) United Nations, “The number of international migrants worldwide reaches 232 million”, Population 

Facts, No. 2013/2 (September 2013). 

(216) State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (United Nations publication, 

Sales No. E.07.III.H.1); C. S. Camlin, R. C. Snow and V. Hosegood, “Gendered patterns of migration in 

rural South Africa”, Population, Space and Place (30 May 2013). 
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  إال يف التحتفــاا  (215)يــأ ون يــاية مــن ال بقــاا الفقــجة للميتمــ  التيفــ         املقــاجتين ال 
 عية.الملوارمب ال بي احلتوب أو القستية اسبب يواممل طتي وديدة مثمل اجملاياا أو

وحيدمب التنقمل يف ن اإل متصمل ميتد من اهليـتة ال وييـة إىل الـعول القسـت . ويـبني       - 622
  (217) اريخ األزماا البييية احلاية أن أ   نقمل مقتتن هبـا غالبـا مـا يملـون قصـج األجـمل وحمليـا       

يف حني أن العول اسبب األزماا السياسية أو العايـاا قـد يملـون مسـتدميا ويـااتا للحـدوي       
. والتحتفـاا قصـجة األجـمل أو طويلـة األجـمل  سـوام فانـه طوييـة         (212)نية  امل ويائمـا الوط
تتفـوا يون مـواري للنتقـال مـن     جيعـمل الفقـتام أفثـت يتاـة ألن ين     ال   تا  إىل مـواري  هـا   أم

جــيني يون   أو يف ظــتوف ميــج قســت   أو مــتغمني يلــى البقــام يف مواقــ  لل (215)مــوقعقم
وينباـ  للـدول أن  ـديم حـن النـاف يف التنقـمل يا ليـا فوسـيلة         مواري للعـوية إىل ييـار م.   

لتحسني حيامم  والتملي  م   اج التتوف االجتماييـة واالقتصـايية والسياسـية والبيييـة      
وجتنب التلتيد القسـت   وينباـ  هلـا  عايـا ومحايـة مجيـ  املقـاجتين الـدا ليني  وأن  تـيق          

 .لفت، املتملااية وإمملانية الوصول إىل احلماية االجتماييةا هلم
ويعد التوسـ  احلاـت   ـو االجتـال األفثـت إحلاحـا يف اهليـتة الدا ليـة  و ـو يلـممل            - 629

احلتفاا الدائتية والدائمة يلـى حـد سـوام  مـن املنـاطن التيفيـة إىل املنـاطن احلاـتية الملـبجة          
 ســتويب املنــاطن احلاــتية فــمل النمــو الســملاو يلــى  والصــاجة. ويف الواقــ   مــن املتوقــ  أن 
(  هــا جيعــمل  ــملا االجتــال أفثــت االجتا ــاا   1 اجلــدول مــد  الســنواا األراعــني املقبلــة )انتــت 

السملانية اململانيـة أ يـة يف العقـوي املقبلـة. وإىل جانـب اهليـتة مـن املنـاطن التيفيـة إىل املنـاطن           
 املواليـد والوايـاا( يف املنـاطن احلاـتية ذامـا   ـ        احلاتية  امن الاياية ال بيعيـة )الفـتإل اـني   

. وختتل  املسا ة النسبية لململ ياممل ا تلاـا فـبجا   (219)املصدر التئيس  اآل ت للنمو احلات 
اـــا تلف الوقـــه واململـــان  نتـــتا للمســـتوياا املتفاو ـــة مـــن اخلصـــواة ومعـــدالا التوســـ   

اية مسـتوياا التوسـ  احلاـت   ـت بط     احلات . والعاممل الوحيد المل  جيم  اينـقا  ـو أن زيـ   
__________ 

(215) Foresight, Migration and Global Environmental Change: Future Challenges and Opportunities — 

Final Project Report (London, Government Office for Science, 2011). 

(217) C. Tacoli, “Crisis or adaptation? Migration and climate change in a context of high mobility”, in 

Population Dynamics and Climate Change, J. M. Guzmán and others, eds. (United Nations publication, 

Sales No. E.09.III.H.4). 

(212) International Committee of the Red Cross (ICRC), Internal Displacement in Armed Conflict: Facing up to 

the Challenge (Geneva, 2009). 

أن يلـململ سـببا يف    “احلاـت ”ميملن أياا اياية  صني  املناطن التيفية اوصـفقا منـاطن حاـتية يف  عتيـ       (219)
 ات .نسبة اييلة يلى او متاج يف النمو احل
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أن التوســ  احلاـت  يقلــمل مــن يــدي   اار فـام مســا ة الايــاية ال بيعيـة يف النمــو احلاــت   إذ  
 -املقاجتين احملتملني من التي  إىل احلات  اينما يايد نسبة األطفال الـملين يولـدون يف املـدن    

 .يلى التغم من اخنفا  اخلصواة الململ يام يف املناطن احلاتية
  

 1اجلدول 
 4161-3961االجتا اا والتوقعاا يف يدي السملان يف املناطن احلاتية والتيفية حسب اياا التنمية  الفتتة 

 
 مموسط امتع ل السيو  للمغا )نسمة مئوية(  السن و )سل،وو نسةة( 

 3151 3111 3133 3991 3951 ائة المية،ة
3951-
3991 

3991-
3133 

3133-
3111 

3111-
3151 

          إمجايل يدي السملان          
 1565 1591 3566 3529 9513 2514 5597 157 4561 العا 

 1515 1541 1563 3512 3513 351 3542 3513 1523 املناطن األفثت منوا
 1556 3517 3526 4541 7599 7511 6571 4559 3574 املناطن األقمل منوا

          سملان املدن
 3531 3555 4523 4592 5546 2592 1551 3516 1576 العا 

 1549 1564 1529 4519 3531 3515 1595 1557 1522 املناطن األفثت منوا
 3512 4514 1511 2512 6534 1594 4557 1552 151 املناطن األقمل منوا
          سملان التي 

 1522- 1513- 1527 3515 1516 1512 1512 4512 3579 العا 
 3532- 1594- 1522- 1522- 1532 1541 1542 1512 1517 منوااملناطن األفثت 

 152- 1517 3511 3572 4527 1533 1517 4513 3524 املناطن األقمل منوا
 

 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision (ST/ESA/SER.A/322), table 1, available from :امتص ع 

http://esa.un.org/unup/pdf/FINAL-FINAL_REPORT%20WUP2011_Annextables_01Aug2012_Final.pdf. 
  

 وو ج يحيم التوس  احلات   - 4 
ــام  - 661 ــى نصــ  ســملان العــا  قــاطنني        4112يف ي   وألول مــتة  أصــبق مــا يتاــو يل
املائــة مــن منــو   يف 91  حــدمب 4131 و 3991  املنــاطن احلاــتية. ويف الفتــتة اــني يــام  يف

املائـة   يف 16سملان احلات يف البلدان الناميـة  حيـت ازياي يـدي سـملان املنـاطن احلاـتية مـن        
 لل  ملل الفتتة  زاي يـدي السـملان يف املنـاطن احلاـتية يف البلـدان األقـمل       املائة. و يف 25إىل 

مليونـا. ويلـى الـتغم مـن أن البلـدان       412مليـني إىل   317منوا إىل أفثـت مـن الاـع   مـن     

http://undocs.org/ar/ST/ESA/SER.A/322
http://esa.un.org/unup/pdf/FINAL-FINAL_REPORT%20WUP2011_Annextables_01Aug2012_Final.pdf
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املتقدمة وقدا  ملا التحول قبـمل غج ـا  اـمن أمتيملـا الل ينيـة وـقدا  ـوال حاـتيا سـتيعا          
 .(231)ومبملتا يلى او مد  

مليـار   455ومن املتوق  أن  ايد املنـاطن احلاـتية )البلـداا واملـدن( يف العـا  مبقـدار        - 663
اليــــون يف  5546إىل  4133 اليـــون يف يـــام   1551نســـمة  لـــول منتصـــ  القــــتن  مـــن     

(. وم  ذلك  اف  حني أن حيم  ـملا النمـو  ائـمل  اـمن املعـدل      1)انتت اجلدول  4161 يام
  منا سملان احلات يف العا  مبعـدل  4133 و 3961 يام  ين فض يف الواق . اف  الفتتة اني

املائـــة ســـنويا  وزايوا مبـــا يقـــتب مـــن مخســـة أاـــعاف. ويف املقااـــمل   ـــلل الفتـــتة   يف 455
  مــن املتوقــ  أن ينمــو ســملان احلاــت يف العــا  مبعــدل ســنو  متوســط قــدرل  4133-4111
 .(231)يف املائة 357
ويف الوقه نفسي  من املتوق  أن يبدأ سـملان التيـ  يف العـا  يف التنـاق  يف غاـون       - 664

مليــون نســمة يف  111ينــتوق  أن يقــمل يــدي سـملان التيــ  مبقـدار     يقـد مــن الـامن  قتيبــا  إذ  
يمــا  ــو يليــي اليــوم. وســوف يتتفــا معتــم النمــو الســملاو املتوقــ  يف املنــاطن      4161 يــام

ا يف املناطن األقمل منـوا  حيـت مـن املتوقـ  أن  ـدمب زيـاية يف يـدي        احلاتية يف املدن والبلدا
ــدار    ــدار   352ســملان احلاــت يف يســيا مبق ــا مبق ــون  ويف أاتيقي ــون   ويف أمتيملــا   911الي ملي

مليون. واحليـم اهلائـمل لسـملان احلاـت اجلـدي يف       411الل ينية ومن قة البحت الملارييب مبقدار 
لتــاريخ البلــت   هــا يــرذن افــت، و ــدياا غــج مســبوقة    العقــوي املقبلــة لــي، لــي مثيــمل يف ا 

 .(231) ت لب استياااا جديدة وذاا نتتة   لعية
اليــني يلــى اــو غــج متســاو اــني       155ويتــوزم ســملان احلاــت اليــوم ويــدي م      - 661

ثـت مـن نصـ       اـمن أف 22 مستوطناا حاتية ذاا أحيام  تلفة. وفما يتـبني مـن اللـململ   
ياالـــون  اليــني نســمة ال   155املائـــة( ويــدي م   يف 63ســملان املنــاطن احلاــتية يف العــا  )    

يعيلون يف مدن أو الداا  ام أقمل من نص  مليون نسـمة. وحـا اآلن  فـان النمـو امل لـن      
 هلملل املدن الصاجة أف  املثج من املدن األف  حيما.

 

__________ 

(231) World Urbanization Prospects: The 2011 Revision (ST/ESA/SER.A/322). 
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 22اللململ   
 4146-3971عا  حسب اية حيم املدينة  الفتتة  وزي  سملان احلات يف ال  

  
 
 
 
 
 
 
 
      
 ,United Nations, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision (ST/ESA/SER.A/322) :امتص ع 

figure II, available from http://esa.un.org/unup/pdf/FINAL-FINAL_REPORT%20WUP 

2011_Annextables_01Aug2012_Final.pdf. 
  

من التيمعاا احلاتية اأوا مدن ا مة  نتتا لملـون   41  ونصفه 4133يف يام  - 662
فمل منقا  ام يلـتة مليـني نسـمة يلـى األقـمل. واثـمل املـدن الاـ مة نسـبة صـاجة ولملنـقا            

املائـة اقـط    يف 959ا  مـن سـملان احلاـت يف العـا :     متاايدة  يلى التغم من اتوز ـا وحيويتـق  
. ويـلوة يلـى ذلـك     4146 املائة يف يام يف 3155  وينـتوق  هلا أن  صمل إىل 4133 يف يام

 نمـو مبعـدالا أيلـى يف أاتيقيـا وجنـوب        لقد املدن الا مة معدالا متفاو ة من النمو  إذ
 يملا الل ينية.يسيا )مثمل الغوف ويفا وفتا ل (  وابطم أف  يف أمت

 
 التحات و واج الفت، لليمي    - 1 

ايتـتف اتنـام  العمـمل اـدور املـدن يف التنميـة االقتصـايية واالجتماييـة  فمـا يســقم           - 666
ايقــا العديــد مــن األوــ ا، الــملين ينتقلــون إىل املنــاطن احلاــتية  ثــا يــن الفــت،. ويســا م   

البحــومب يــن التوســ  احلاــت  يف   اللــباب البــالا انســبة فــبجة يف النمــو احلاــت . و ســلط  

ني(
مللي

 )اا
ملان

الس
دي 
م ي

مو
ل

 

 أقمل من
111 61 

 61 111من 
 إىل مليون

 من مليون
 مليني 6إىل 

إىل  6من 
 مليني 31

 مليني 31
 أو أفثت
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لللـباب    يلـى مـا اثلـي السـياقاا احلاـتية مـن ينصـت جـملب         الاـوم  (233)الصني واناليي 
سيما اللاااا  اللئـ  يعتـ ن االنتقـال إىل املنـاطن احلاـتية اتصـة لإلاـلا مـن السـل ة           وال

واـت،   يتقـى ااسـملان   . وحـا ينـدما ال  (234)الملفورية التقليديـة وافتسـاب حتيـاا جديـدة    
إىل مستو  التوقعـاا  و عـوي اللـاااا يف وايـة امل ـاف إىل احليـاة        العممل يف البيياا احلاتية

التيفية من أجمل الاوا    تحدمب الملثجاا منـقن يـن  ـ امن يف العمـمل يف املنـاطن احلاـتية       
 .  (231)اايتبار ا اتتة  امة من احلتية واالستقلل الملا 

واينمـا   .(232)اـني مسـتو  التحاـت والنمـو االقتصـاي      ويلحظ وجوي ار بـاق قـو     - 665
يتاايد الفقت يف املناطن احلاتية يف اعـض البلـدان  وال سـيما مـ  واـوي املقـاجتين مـن املنـاطن         

. و عتـ  البلـداا واملـدن    (236)التيفية  مازال الفقت يف املناطن التيفية أيلى يلى الصـعيد العـامل   
لنا   القوم  اامجايل يلى ن اإل العـا   ويتجـ  ذلـك    يف املائة من ا 21مسرولة ين أفثت من 

إىل ماايا القتب اململـاو والتتفيـا وواـوراا احليـم وزيـاية إمملانيـة احلصـول يلـى اخلـدماا          
فمــا  ــوات  و ملنولوجيـا املعلومــاا  هــا يــري  إىل  لــن اــت، للعمـمل والقيــام مبلــاري  حــتة.  

يفيـة وااقليميـة والعامليـة يف لـاالا النقـمل       البلداا واملدن التوااط األساسية اـني األسـواإل الت  
والتيارة واملعلوماا. وااااااة إىل ذلـك  يسـايد التتفيـا الـدمياتايف يلـى احلـد مـن نصـيب         
الفتي من ال لب يلى ال اقة  وجيعمل  واج التياية الصحية األساسـية  والتاـال  والتعلـيم أيسـت     

   .(235)وأقمل  مللفة االنسبة للدولة

__________ 

(233) A. M. Gaetano and T. Jacka, eds., On the Move: Women in Rural-to-Urban Migration in Contemporary 

China (New York, Columbia University Press, 2004); N. Kabeer, “Women, wages and intra-household 

power relations in urban Bangladesh”, Development and Change, vol. 28, No. 2 (2002), pp. 261-302. 
(234) Kabeer, “Women, wages and intra-household power relations in urban Bangladesh”. 
(231) L. Beynon, “Dilemmas of the heart: rural working women and their hopes for the future”, in On the Move: 

Women in Rural-to-Urban Migration in Contemporary China (see footnote 411 above). 
(232) UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide (London, Earthscan, 2010). 
(236) M. Ravallion, S. Chen and P. Sangraula, “New evidence on the urbanization of global poverty”, Policy 

Research Working Paper No. 4199 (Washington, D.C., World Bank, 2007). 
(235) United Nations Environment Programme (UNEP), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication — A Synthesis for Policy Makers (Nairobi, 2011); United States 

Agency for International Development, Sustainable Service Delivery in an Increasingly Urbanized World 

(Washington, D.C., October 2013)وق  التايل:    متال يلى امل 
  www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDSustainableUrbanServicesPolicy.pdf. 
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ملدن أياا املايد من االستقلل الملا  يف املناطن احلاتية  م   وات املايـد مـن   و وات ا - 667
الفت، للملارفة االجتمايية والسياسية ومساراا جديدة للـتمملني  يلـى النحـو الـمل  يـدل      
يليـي  اايــد احلتفــاا النســائية ومجايــاا اللـباب واجلمعيــاا السياســية واأل ليــة واملنتمــاا   

 .(237)احلاتية يف مدن العا  النام  املعنية افقتام املناطن
ــاطن احلاــتية   - 662 ــاية اــت، احلصــول يلــى    -و ســا م التــتوف يف املن مبــا يف ذلــك زي

التعليم  وار فام سق  الت لعاا املتعلقة ااألطفال  واخنفا  احليا اململـاو للمعيلـة  وغج ـا    
ة املتغواة. واـاالقتتان  يف ختفيض معدالا اخلصوا -من العواممل املوا ية لألست األصات حيما 

م  زيـاية اـت، احلصـول يلـى  ـدماا الصـحة اجلنسـية وااباايـة  فانـه النتييـة اخنفااـا            
ــاطن         ــو الســملاو اامجــايل يف املن ــيج مســار النم ــا أي  إىل  ا ــدالا اخلصــواة  ه فــبجا يف مع

   .(232)احلاتية يف مجي  البلدان ال  ات هبملا التحول احلات 
لنمو احلات  يف مجي  أاعـاي االسـتدامة. وأي  ار فـام انعـدام املسـاواة      ويرمت وململ ا - 669

يف احلاــت إىل زيــاية ااقصــام والتــقمي  االجتمـــاييني يف املــدن  و فــاقم التمــدي احلاـــت         
التمـدي احلاـت     العلوائ . وإاااة إىل  تي  أواام اهليافمل األساسية للنقمل العام  اقد أي 

ممـي  الفقـتام يف    ااـل يـن زيـاية    عيلـة يف املنـاطن احلاـتية   العلوائ  إىل  قويض ففـامة امل 
املناطن النائية من املدن أو الواقعة يلى أطتااقا  الملين يعيلـون غالبـا يف مسـتوطناا يلـوائية     

. وغالبـا ال  سـت ي  النسـام األوـد     (239)مملتتة  ندر أو  نعدم ايقا األمـافن املفتوحـة أو العامـة   
صول يلى اخلدماا  وقد يعلـن يف منـاطن حاـتية منالقـة مقاايـا      احل اقتا يف املناطن احلاتية

 (241)املــتأة التيفيــة  قتــتب ايقــا حيــامن الاوجيــة وااباايــة  ومعــدالا  صــواتقن  مــن حيــاة
__________ 

(237) L. Mora, “Women’s empowerment and gender equality in urban settings: new vulnerabilities and 

opportunities”, in The New Global Frontier: Urbanization, Poverty and Environment in the 21st Century, 

G. Martine and others, eds. (London, Earthscan, 2008). 
(232) M. White and others, “Urbanization and fertility: an event-history analysis of coastal Ghana”, 

Demography, vol. 45. No. 4 (2008), pp. 803-816; S. Goldstein and A. Goldstein, Migration and Fertility in 

Peninsular Malaysia: An Analysis Using Life History Data, Rand Note, No. N-1860-AID (Santa Monica, 

California, 1983); M. Brockerhoff, “Migration and the fertility transition in African cities”, in Migration, 

Urbanization, and Development: New Directions and Issues, R. E. Bilsborrow, ed. (Norwell, 

Massachusetts, Kluwer Academic Publishers, 1998), pp. 357-390; D. Shapiro and B. O. Tambashe, 

“Fertility transition in urban and rural sub-Saharan Africa: preliminary evidence of a three-stage 

process”, Journal of African Policy Studies, vol. 8, Nos. 2-3 (2002), pp. 103-127. 
(239) UN-Habitat, “The relevance of street patterns and public space in urban areas”, working paper (April 2013). 
(241) State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (see footnote 405 above); C. 

Tacoli, Urbanization, Gender and Urban Poverty: Paid Work and Unpaid Carework in the City , 
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ومعـدالا  صــواتقا. ولــملا اـمن المليفيــة الــ  ميملـن هبــا أن يلــيب التوسـ  احلاــت  احتياجــاا     
سـيما الفقـتام  ايتمـايا فـبجا يلـى اخليـاراا       و  لعاا سملان العـا  اآل ـمل يف التحاـت  وال    

ال   تبنا ا احلملوماا ايمـا يتعلـن اـالنمو السـملاو  واألر  والسـملن واهليافـمل األساسـية يف        
 املناطن احلاتية.

ــأ     أيرفــه 3992ورغــم أن احلملومــاا يف يــام   - 651 ــة التحاــت واملــدن  اقــد ار  أ ي
ت يلـى التاـا  ويف حاجـة إىل التعـديمل  وال سـيما      نصفقا أن التوزي  اململاو يف الداوا ال يبعـ 

زال العديـد   من أجمل التصد  للتحات الستي  والتتفيا املفتق للسملان يف املدن المل  . وما
 .(243)من احلملوماا  ساورل  ملل اللواغمل اليوم

مسـائمل التحاـت الـ      ويف الدراسة االستقصائية العاملية  يندما سنيله احلملوماا يـن  - 653
ا مـن حيـت السياسـاا واملياانيـاا والتنفيـمل يف السـنواا اخلمـ، املااـية  أوـارا           صدا هل

يف املائــة(. و ــملل املســألة ذاا أ يــة  اصــة      72أيلــى نســبة مــن البلــدان إىل اللمتفايــة )    
يف املائـة منـقا اتنفيـمل سياسـاا اللمتفايـة  وفـمللك        26االنسبة للبلدان األاتيقيـة الـ  التـام    

ــدان يف  ــة( و األمــتيملتني )  9 يســيا )االنســبة للبل ــة ميملــن أن   71يف املائ ــة(. واللمتفاي يف املائ
 ملون هلا جوانب مملانية ومالية و/أو إيارية  وفمل من  ـملل اجلوانـب ميملـن أن يملـون مناسـبا      

 جيـن ميملـن ايتبار ـا يـاية رفـنني أساسـيني       يف السياإل الصحيق  االتغم مـن أن اجلـانبني األ  
واالنسـبة للملـثج مـن املـدن ميملـن أن  ق ـ  المتفايـة صـن  القـتار           من أرفان احلملـم التوـيد.  

وامليانة ووطا طويل صـوب حـمل اخللـمل الـوظيف  يف املنـاطن احلاـتية و اويـد سـملان احلاـت          
اصوا أقو  يف احلملم احملل . وم  ذلك  ميملن أن  ا  اللمتفاية أياـا مسـرولياا إياريـة    

جة احليـم  الـ   عـد موطنـا للاالبيـة العتمـى مـن        ماااة  امة يف أيد  املدن املتوس ة والصـا 
ســملان املنــاطن احلاــتية يلــى الصــعيد العــامل  ولملنــقا فــثجا مــا  فتقــت إىل القــدراا واملــواري   

وحـديا احلملومـاا    واألويية الاـتيبية احملليـة املتـواتة يف املـدن التئيسـية أو املـدن الاـ مة.       
يف املائــة منــقا يف  73يــة  إذ  ناولــه نســبة يف ريوي ــا يلــى الدراســة االستقصــائية العامل ذلــك

  قاريت ا منو املتافا احلاتية الصاجة أو املتوس ة احليم.  
أر  ”لتنـاول مسـألة    فانـه احلملومـاا أوـد مـيل     وايما اـني أفثـت البلـدان  اـتا     - 654

يف املائـة( واااـلغ اأوـا     73) “اقتام املناطن احلاـتية وسـملنقم و ـدمامم وسـبمل معيلـتقم     
ــاول مســألة   مــا ــة للتيمعــاا احلاــتية ”اتيــه  تن ــة( يف الســنواا  57) “اايارة البييي يف املائ

__________ 

Urbanization and Emerging Population Issues, Working Paper No. 7 (International Institute for 

Environment and Development and United Nations Population Fund, 2012). 
(243) World Population Policies 2011 (United Nations publication, Sales No. E.13.XIII.2), table VII-3, pp. 98-99. 
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يف املائــة اقــط مــن البلــدان األقــمل  21اخلمـ، املااــية. و  يتصــد ملعاجلــة  ــملل املســائمل ســو   
ــالتغم مــن أن العديــد مــن الــدان العــا  ي ــمل يف التحاــت اســتية فــبجة جــدا اآلن        اــتا  ا

   ائة أو أفثت سنويا(.يف امل 4 )انسبة
أفثـت   مسـألة  ناوهلـا   “الت  يط االستباق  للنمو السملاو يف املناطن احلاتية”ويعت   - 651

يف املائــة(  مــ  ار فــام معدال ــي يف البلــدان الســتيعة النمــو واألقــمل  6752مــن نصــ  البلــدان )
 يـدي البلـدان    اتا. و تناقض  ملل املعلومة م  اياناا أ ـت   ـبني حـدومب زيـاية م ـتية يف     

إيمـا   ” النامية ال   سعى إىل احلـد مـن النمـو احلاـت . فمـا أوـا  تنـاقض مـ   نـاول مسـألة          
يف املائـة مـن    41الـ    يبلـا ينـقا سـو       “املقاجتين من املناطن التيفية إىل املناطن احلاـتية 

قـاجتين يف املدينـة قـد    إيمـا  امل  البلدان. ويعد االلتاام هبملل املسألة أمتا االا األ يـة  ألن يـدم  
 أوج إليي اايتبارل أحد العواممل التئيسية الملامنة ورام النمو الستي  لألحيام العلوائية.  

 
 التحد  المل  اثلي العلوائياا  - 2 

يف ظـمل النمـو احلاـت  واســ  الن ـاإل  يواجـي العديـد مــن احلملومـاا وـواغمل  امــة          - 652
تاا يف  ــواج اخلــدماا  وافتتـاظ حتفــة املــتور    تعلـن اــاايارة احلاـتية  مبــا يف ذلــك الثاـ   

وســوم إيارة األرااــ  والتمــدي احلاــت  العلــوائ   والتــد ور البييــ . ويف حــني أن  ــملل         
االعـبم األفـ  يلـى فا ـمل الفقـتام       التحدياا قد  رمت يلى مجي  سملان مدينة ما  اموا  لق 

ور يلــى أمــافن الســملن اآلمــن  يف املنــاطن احلاــتية  الــملين يواجقــون  ــدياا  ائلــة يف العثــ  
املــواري العامــة و ســني التــتوف  واســتدامتقا واحلصــول يلــى اــت، العمــمل أو االســتفاية مــن 

ــة يف يورمــا السايســة واألراعــني يف يــام       ــة الســملان والتنمي ــي جلن املعيلــية  يلــى اــو مــا أقت 
الـــــأن االجتا ـــــاا اجلديـــــدة يف اهليـــــتة:     4131/3  ينـــــدما اختـــــملا القـــــتار   4131
 الدمياتااية. انباجلو
وار ف  العدي التقديت  لسـملان العلـوائياا يلـى الصـعيد العـامل  مـن مـا يايـد يلـى           - 656
وفـان   .(244)4131مليون نسـمة يف يـام    241إىل حوايل  3991مليون نسمة يف يام  561
يف املائة  قتيبا من سملان املناطن احلاتية يف أاتيقيا جنوب الصحتام المل   يعيلـون يف   54
يلى أوا أحيام يلـوائية  و ـ  أيلـى نسـبة اـني فااـة منـاطن         4131افن صنفه يف يام مس

 العا  افارإل فبج.  

__________ 

ا يلــممل الســملان الــملين يعيلــون يف األســت    مبــ4134 قــديتاا موئــمل األمــم املتحــدة العامليــة للعلــوائياا    (244)
املعيلية ال   فتقت إىل امليال احملسنة  أو املتااـن الصـحية احملسـنة  أو املسـاحة الملاايـة لإلقامـة )أفثـت مـن ملمـة          

 السملن الدائم. أو ا، يف الاتاة(  أو
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ــو العلــوائياا والتحاــت  نتــتا ألن النمــو الســملاو        - 655 ــني من ــط ا ولملــن ال ينباــ  اخلل
و لـج غالبيـة األيلـة إىل أن التوسـ       احلات  ومنو العلوائياا يف احلات ظا ت ان منفصـلتان. 

حلات  العـامل  اجتـال ال مفـت منـي  اـالتغم مـن أنـي جيـت  مبعـدالا  تلفـة يف أمـافن  تلفـة.             ا
واخنفض يدي سملان العلوائياا من جقة أ ت   فنسبة من لموم سملان احلاـت  حـا يف   

يف املائة من السـملان يف املنـاطن احلاـتية يف     71اتيقيا جنوب الصحتام المل    حيت فان أ
 مسافن  صـن  يلـى أوـا مـن العلـوائياا. ويعتـ  منـو العلـوائياا          يعيلون يف 3991يام 

إىل حد اعيد  إحد  نتائ  القتاراا اايارية املتعلقة ااحلد من وصول الفقـتام إىل املـدن  يـن    
طتين احلد من  قـدمي اخلـدماا للمسـتوطناا العلـوائية أو القيـام اعمليـاا ااجـلم القسـت          

املناطن ال   عاو مـن   حلاتية يف املناطن الواقعة يلى األطتاف أووإياية  وطني اقتام املناطن ا
 نق  اخلدماا.  

ويعمل، اع  الناف  وال سيما النسام  يف فـثج مـن املنـاطن احلاـتية اليـوم غيـاب        - 657
ــواج الســملن اآلمــن  ونقــ  اخلــدماا الصــحية       الت  ــيط االســتباق  االاتملــار  مــن أجــمل  

موقة إىل املتفا االقتصاي   واحلماية من العنـ   ااـل يـن نتـم     املناسبة  و دماا النقمل املو
أن  فـ  ااحلاجـة إىل ااسـملان العـام       وينبا  للـدول احلماية االجتمايية يف اجملتمعاا احمللية. 
وأن  قـوم اتـواج ااسـملان امليسـور التمللفـة و  ـويت        اوسائمل  لممل اجملال، البلدية احمللية 

األولويـــة لتحســـني أحـــوال العلـــوائياا وجتديـــد املنـــاطن  اهليافـــمل األساســـية الـــ   ع ـــ 
احلاتية  وااللتاام اتحسني نويية املستوطناا البلتية حا يتسىن جلمي  البلـت احلصـول   
يلى اخلدماا األساسية  وااسملان  وامليال والصتف الصـح   والنقـمل  مـ  إيـلم ا تمـام      

   نساو. ا، لألمن والسلمة  وال سيما من أجمل من  العن  اجل
واالتغم من الااوق املتعدية يا ـمل العلـوائياا احلاـتية  والـ  مـن اينـقا مـا يـدل          - 652

زالـه املتافـا      مـا (241)يلى  صايد العن  وامل اطت املت ب ة ااملستوطناا العلـوائية احلاـتية  
 احلاتية جتتملب سملان األرياف  وال سيما اللباب البالاون يف البلـدان الناميـة الـملين يبحثـون    
يــن اــت، اقتصــايية أفــ  ويــن احلتيــة االجتماييــة. وهلــملا الســبب  واــالتغم مــن السياســاا  
احلاتية املنا اة للتوس  احلات  وإيلم ا تمام واس  ن اإل خلفض معدالا النمـو احلاـت    

 يف  تل  أاام العا   مازال التوس  احلات  مستمتا.
 

__________ 

(241) R. Muggah, Researching the Urban Dilemma: Urbanization, Poverty and Violence (Ottawa, International 

Development Research Centre, 2012). 
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 ويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الد
  41ااطار 

 امليال والصتف الصح 
يف القتار  - ما  لصه إليي اهليياا احلملومية الدولية ايما يتعلن  قوإل اانسان

(  أقتا 4131الأن حن اانسان يف احلصول يلى امليال و الصتف الصح  ) 52/494
قية والصتف الصح  احلن يف احلصول يلى ميال وتب مأمونة ون”اجلمعية العامة اأن 

. ويف “حن من حقوإل اانسان وال اد مني للتمت  التام ااحلياة و مي  حقوإل اانسان
الأن حقوإل اانسان  36/9وقه الحن  أفد لل، حقوإل اانسان  يف القتار 

أن احلن يف  ( 4131واحلصول يلى ميال اللتب املأمونة و دماا الصتف الصح  )
 لصتف الصح  ينب  من احلن يف مستو  معيل  مناسب. احلصول يلى امليال و دماا ا
(  4114الأن احلن يف امليال ) 36يف التعلين العام رقم  - القوانني غج امللامة األ ت 

أواحه جلنة احلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقااية أن احلن يف امليال متامن يف 
القتصايية واالجتمايية والثقااية  من العقد الدويل اخلا، ااحلقوإل ا 34و  33املاي ني 

اللتني  ميان احلن يف مستو  معيل  الئن  واحلن يف الصحة. ويتم  ملتوم املبايئ 
التوجيقية املتعلقة اميمال احلن يف احلصول يلى ميال اللتب و دماا ااصحال 

مسايدة وااع  السياساا يف احلملوماا والوفاالا الدولية وأياام ”( إىل 4116)
م  املدو العاملني يف ق ام امليال وااصحال يلى إيمال احلن يف احلصول يلى ميال اجملت

  . “اللتب و دماا ااصحال
  

  عايا النتم الصحية  التيفية: -أ ية الصلا احلاتية  - 6 
يف أيىن مسـتوياا الـد مل   عـايل املروـتاا الصـحية للفقـتام مـن سـملان احلاـت يف           - 659

ملروـتاا الصـحية لنتـتائقم يف األريـاف أو  ملـون أسـوأ منـقا  و ـ   قـمل          فثج من األحيـان ا 
ــدر فــبج  ــام    اق ــن املروــتاا الصــحية ألمتي ــة    يف احلــالتني ي ــ  اســتعتا  للتياي ــدن. و ل امل

الـدا أاتيقيــا يف التسـعيناا مـن القــتن     41الصـحية لألمقـاا يف املنـاطن التيفيــة واحلاـتية يف     
قبـمل   ملنـاطن احلاـتية يف املتوسـط يلـى مسـتو  مـن التيايـة       املاا  إىل أني اينما حيصمل اقتام ا

الوالية ويند الوالية يفـوإل مسـتو  التيايـة الـ  حيصـمل يليقـا سـملان املنـاطن التيفيـة  يـاياي           
يعانيي الفقتام يف املناطن احلاـتية مـن حتمـان واـوحا يف البلـدان الـ   ملـون ايقـا التيايـة           ما

بارة أ ت   حينما  ملون اعالية الق ايـاا الصـحية   . واع(242)لألمقاا أاامل نويا ما الصحية

__________ 

(242) M. Magadi, E. Zulu and M. Brockerhoff, “The inequality of maternal health care in urban sub-Saharan 

Africa in the 1990s”, Population Studies, vol. 57, No. 3 (2003), pp. 347-366. 
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يف املنـاطن التيفيـة واحلاـتية اـنف، الدرجـة  ولملـن        يف أقمل مستوياما  تتي  التيايـة الصـحية  
حيثما وجدا التياية ما يعاز ا من املواري  ـتجق ففـة ال بقـتني الوسـ ى والعليـا يف احلاـت       

   اقدر فبج جدا.
احلاتية   ملتظ يوائت اخلدماا الصحية اصـورة رو ينيـة ويف    واالنسبة لفقتام املناطن - 671

فثج من األحيان ينوم موظفو ا العاملون يف لال الصحة اأيبـام  فـوإل طاقتـقم. ومـ  ار فـام      
يــدي مقــدم  اخلــدماا غــج اخلااــعني للتنتــيم مــن الق ــام اخلــا، يف املنــاطن احلاــتية قــد    

 ن اخلدماا ال   قـدم لانـا يف متافـا الصـحة     يا ت سملان املناطن احلاتية الفقتام إىل يا  
العامة يف املناطن التيفيـة. واالنسـبة ألوليـك الـملين يعيلـون يف العلـوائياا  ميملـن أن يت لـب         
التماف التياية الصحية السفت ال ويمل إىل املتاان الواقعة يلى أطـتاف العلـوائياا  وميملـن أن    

 ــول يون احلصــول يلــى التيايــة. وحيصــمل   فل ــا مــن العوائــن الــ   يملــون النقــمل والتمللفــة
يف متااــن  الفقــتام يف املنــاطن احلاــتية يف فــثج مــن األحيــان يلــى  ــدماا ذاا جــوية أقــمل   

الق ايني العام واخلا، ااملقارنة مـ  سـملان املنـاطن احلاـتية األفثـت مـتام  فمـا يواجـي اقـتام          
فـثج مـن األحيـان ميملـن أن      املناطن احلاتية ظتواا معيلية غـج صـحية وحمفواـة اامل ـاطت يف    

ايـا التيايـة الصـحية يف املنـاطن     ” ري  إىل يواقب صحية و يمة. ويف وايـة امل ـاف  خيفـ     
 .(246)ورامل  فاو اا اني املناطن األود اقتا واألفثت متام يف املدن “احلاتية

__________ 

(246) Z. Matthews and others, “Examining the ‘urban advantage’ in maternal health care in developing 

countries”, PLoS Medicine, vol. 7, No. 9 (2010); J. C. Fotso, A. Ezeh and R. Oronje, “Provision and use of 

maternal health services among urban poor women in Kenya: what do we know and what can we do?”, 

Journal of Urban Health, vol. 85, No. 3 (2008), pp. 428-442; M. R. Montgomery, “Urban poverty and 

health in developing countries”, Population Bulletin, vol. 64, No. 2 (2009); J. C. Fotso and others, “What 

does access to maternal care mean among the urban poor? Factors associated with use of appropriate 

maternal health services in the slum settlements of Nairobi, Kenya”, Maternal and Child Health Journal, 

vol. 13, No. 1 (2009), pp. 130-137; V. N. Salgado de Snyder and others, “Social conditions and urban 

health inequalities: realities, challenges and opportunities to transform the urban landscape through 

research and action”, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, vol. 88, 

No. 6 (2011); K. Ghei and others, “Association between child immunization and availability of health 

infrastructure in slums in India”, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, vol. 164, No. 3 (2010), 

pp. 243-249; L. Hulton, Z. Matthews and R. W. Stones, “Applying a framework for assessing the quality of 

maternal health services in urban India”, Social Science and Medicine, vol. 64, No. 10 (2007), pp. 2083-

2095; J. Das and J. Hammer, “Money for nothing: the dire straits of medical practice in Delhi, India”, 

Journal of Development Economics, vol. 83, No. 1 (2007), pp. 1-36; J. Das and J. Hammer, “Location, 

location, location: residence, wealth and the quality of medical care in Delhi, India”, Health Affairs, 

vol. 26, No. 3 (2007), pp. 338-351; J. C. Fotso, “Child health inequities in developing countries: 

differences across urban and rural areas”, International Journal for Equity in Health, vol. 5, No. 9 (2006). 
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  (245)يةويف معتم البلدان يتتفا العاملون يف اجملال الصح  االفعمل يف املنـاطن احلاـت   - 673
يع  االاتورة أوم يقومون يلى  دمة اقـتام املنـاطن    الململ غج متناسب  وإن فان ذلك ال

اد من أاملار مبتملـتة لملفالـة اسـتفاية املنـاطن      . ولتفاي  إ ال املناطن التيفية ال(247)احلاتية
يمل التيفية أياا من االستثماراا احلاتية  من  لل  ناوب العاملني يف لال الصحة يلى سـب 

املثــال ومــن  ــلل االســت داماا اجلديــدة للتملنولوجيــاا احملمولــة وغج ــا مــن الــتوااط اــني  
ومن الاتور  أياـا أن  تيـاوز  ـملل االاتملـاراا      .(242)التي  واحلات النتامني الصحيني يف

احلدوي التقليدية للنتـام الصـح   وأن  سـتحدمب روااـط اـني املنـاطن التيفيـة واحلاـتية يلـى          
ملـواري والتمويـمل  يسـت اال صـاالا و ـد مـن أوجـي يـدم املسـاواة يـ  الفيـوة            صعيد النقمل وا

 ـملل اهليافـمل املبتملـتة     اململانية. ومن اني التحـدياا التئيسـية يف العقـوي القايمـة إنلـام و قيـيم      
للنتم الصحية   يت  ستييب للنمو احلات  ا تيقة  ـري  أياـا إىل  لـيي  االسـتثماراا     

 ناطن التيفية.  يف  دماا التياية يف امل
وينبا  للدول  ليي  التنمية الـ  مـن وـأوا  عايـا و يسـج الـتوااط اـني املنـاطن          - 674

احلاتية والتيفية  ايتتااا منقا اايتماي اعاقا يلى الـبعض اآل ـت يف اجملـاالا االقتصـايية     
الصـحة   واالجتمايية والبييية  مبا يف ذلك إنلام متافـا امتيـاز اتييـة وحموريـة يف لـاالا      

ــا منصــفا  لتلــيي        ــة  والنقــمل  واال صــاالا و وزيعقــا  وزيع ــيم واأليمــال التياري والتعل
التنقــمل وإجيــاي الفــت، والنمــو االقتصــاي  لفائــدة أوليــك الــمل  يق نــون املتافــا احلاــتية 

 والبلداا الصاجة واملتوس ة احليم واملناطن التيفية يلى حد سوام.
املتوقــ  يف العقــوي املقبلــة  ااااــااة إىل االيتمــاي الملــبج واــالنتت إىل النمــو احلاــت   - 671

يلى املناطن احلاتية مـن أجـمل احلـد مـن الفقـت والنمـو االقتصـاي  واالسـتدامة البيييـة   تاايـد           
 احلاجة إىل القياية املتعدية الق اياا يف الت  يط احلات   يلى الصعيدين الوط  والعامل .  

__________ 

(245) L. Chen and others, “Human resources for health: overcoming the crisis”, The Lancet, vol. 364, No. 9449 

(2004), pp. 1984-1990; WHO, “Achieving the health related MDGs: it takes a workforce” 

(www.who.int/hrh/workforce_mdgs/en/index.html); G. Dussault and M. C. Franceschini, “Not enough 

there, too many here: understanding geographical imbalances in the distribution of the health workforce”, 

Human Resources for Health, vol. 4, No. 2 (2006). 
(247) Matthews and others, “Examining the ‘urban advantage’ in maternal health care in developing countries”; 

Montgomery, “Urban poverty and health in developing countries” ( 246انتت احلاوية .)أيلل 
(242) V. Govindarajan and R. Ramamurti, “Delivering world-class health care, affordably”, Harvard Business 

Review, November 2013; S. B. Syed and others, “Developed-developing country partnerships: benefits to 

developed countries?”, Globalization and Health, vol. 8, 2012; J. A. Effken and P. Abbott, “Health IT-

enabled care for underserved rural populations: the role of nursing”, Journal of the American Medical 

Informatics Association, vol. 16, No. 4 (2009), pp. 439-445. 
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األر  والسملن اتمللفـة ميسـورة مـن األمـور اهلامـة للاايـة       ويعد  أمني احلصول يلى  - 672
لملفالة األمن السمل  لفقتام املدن يف سياقاا النمو احلات  الستي   ذلك أنـي يف ظـمل ازييـاي    

 تيي  ملالي  املعيلة إىل االر فـام اـو جة متسـارية نتييـة       وااد الناف يلى املناطن احلاتية 
  وزي  األراا  م  اسـتيلم الن بـة يلـى أااـمل األرااـ       اين احليا اململاو ويدم املساواة يف

   .(249)ال  ياياي يليقا ال لب ويسقمل الوصول إليقا
ويعت  أ م التحدياا يف لال السياسة العامـة يف سـياإل التوسـ  احلاـت  يـدم  اـيج        - 676

مـن  مسار التحات  وإمنا الوقـوف يلـى السـبمل الملفيلـة اتوسـي  فامـمل ن ـاإل الفوائـد املتجـوة          
احلياة احلاتية  يت يلممل مجيـ  سـملان احلاـت احلـاليني واملسـتقبليني  والقيـام اـمللك ا ـتإل         

و قـدم يراسـاا احلـاالا اااتاييـة التاليـة       املن أياا من التاط اني التنمية احلاتية والتيفيـة. 
ــا     ــتة لل ـــتإل الـــ   تبعقـ يف لـــال الت  ـــيط احلاـــت  وإيارة املنـــاطن احلاـــتية منـــاذ  مبتملـ

 اا ووتفاق ا يف انام التحات املستدام.احلملوم
 

 التوس  احلات  املستدام يف إفوايور -يراسة حالة إاتايية 
ــ       ــى األرااـ ــتية يلـ ــاطن احلاـ ــتام يف املنـ ــول الفقـ ــت : حصـ ــ  احلاـ ــداي للتوسـ اايـ

 (211)السملنية
ليسه مدن إفوايور مبسـتثناة مـن التوسـ  احلاـت   و نـاع حاليـا أرا      لـقا         

تانية متاحة اقامة امللاري  ااسملانية لملن  ة نق   ائمل يف األراا  احلاـتية  التقيية العم
اجملقاة ااخلدماا اسملان ذو  الد مل املن فض يف إطـار الق ـام التاـ . وقـد أي   ـملا      
األمـت إىل قــدر فــبج مــن جتائــة األرااــ  وايعقـا يف إطــار الق ــام غــج التاــ   ســوام يــن   

و جتائتقا الململ غج را  مبا ال ميتثمل للـوائق املعمـول هبـا    طتين وا  اليد يلى األراا  أ
يف لال  ديد املنـاطن وجتائـة األرااـ . وااملقارنـة مـ  الـدان أ ـت    عـي  نسـبة ميويـة           
يالية جدا من األست املعيلـية احلاـتية يف إفـوايور يف جتمعـاا سـملنية غـج مـت   هلـا          

 يون امتلع صملوع امللملية القانونية.
تسىن للبلدياا أن  ملفمل استمتار حصول الفقتام يف املناطن احلاتية يلى وحا ي 

األراا  السملنية اتمللفة معقولة  ال اد لتلك البلدياا أن  امن  لل السنواا املقبلة 
__________ 

(249) UN-Habitat, “Land in support of sustainable urbanization”, backgrounder prepared for the Third African 

Ministerial Conference on Housing and Urban Development, Bamako, 22-24 November 2010. 
(211) Based on S. Angel, “Preparing for urban expansion: a proposed strategy for intermediate cities in 

Ecuador”, in The New Global Frontier: Urbanization, Poverty and Environment in the  

21st Century, G. Martine and others, eds. (London, Earthscan, 2008). 
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اقام األراا  احلاتية امليستة معتواة يف السوإل يتاا فاايا   يت ال ختا   لك 
 املااراة العقارية.األراا  للاياياا يف األسعار من جتام 

وهلملا الات   وتيه سب  من البلداا املتوس ة احليم يف إفوايور  هن  لقد  
حاليا منوا حاتيا ستيعا  يف  عيني حدوي مناطن  وس  جديدة استنايا إىل  وقعاا أولية 
 تعلن االسملان واملساحة املبنية  ووا   صاميم وبملاا ال تإل التئيسية يف مناطن 

دة  و نقيق األيواا القانونية امل ولة الفتساب حقوإل املتور إىل وبملاا التوس  اجلدي
ال تإل التئيسية  و ديد املياانياا التقديتية اللزمة للتنفيمل. و ملل االستتا ييية  إن    
ننفملا يف وقه مبملت فاف  ستتامن حيم استثمار من فض نسبيا فما ستتيق إمملانية 

اجلوانب االقتصايية واالجتمايية والدمياتااية   ت يب نسبة يائداا مت فعة من حيت
 والبييية.

 
  

 (213)االستفاية من التوس  احلات 
 اخل وة األوىل:  قبمل التوس  احلات  اوصفي جاما من يملية التنمية

ــقا  نتــقك احلقــوإل      •  ــي إال قلــيل لملن ال  نــرمت املعاراــة السياســية للنمــو احلاــت  اتب ي
ت يف املنــاطن احلاــتية والتيفيــة يلــى الســوام. وينــدما خيتــار الفتييــة  وقــد  فــاقم الفقــ

ــار يقــلو مــن أجــمل      ــدا ليون االنتقــال إىل املــدن  اقــم يقومــون اا تي املقــاجتون ال
  سني مستو  ييلقم ونق  يرجة اعفقم.

مبيتي أن يقبـمل صـنام السياسـاا  تميـة التوسـ  احلاـت   اـموم يملونـون يف موقـ            • 
دوم و ســني مســتو  يــي  ســملان أحيــائقم يف احلااــت      ميملنــقم مــن النــقو  مبــ   

 واملستقبمل.
 اخل وة الثانية:   ة  وسي  املدن يف سياإل راط املناطن احلاتية ااملناطن التيفية

إن القاــايا التئيســية الــ   ــرمت يلــى املــدن يف فــمل أاــام العــا   أ  الســملن والنقــمل     • 
لـك مـن املسـائمل   تـا  مجيعقـا إىل      والبيية وامليال والصـتف الصـح  وال اقـة وغـج ذ    

ا بام و  حمل  منسن خيتتإل احلدوي الفاصلة اـني املنـاطن اجملـاأة ويلـممل اجملـالني وـبي       
احلاـت  والتيفـ  معـا. اتنميـة املنـاطن احلاـتية و نميـة املنـاطن التيفيـة ال  تعاراــان          

__________ 

)انتـت احلاوـية    State of  World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growthاسـتنايا إىل   (213)
 أيلل(. 216
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يمـون يف   ديم فمل منقما األ ت   وال سـيما اـالنتت إىل أن العديـد مـن النـاف يق      امل
 فل النويني من املناطن.

 اخل وة الثالثة:  عايا است دام احليا اململاو است داما مستداما

العممل الململ منفتق ووفاف م  اجملتمعاا احملليـة والق ـام اخلـا، يلـى واـ  رقيـة        • 
  لارفية الأن  ديد أين  توس  املدن وفي  يتم ذلك.

 ملنقيية للقيم البييية. عايا النمو احلات  يف إطار املتاياة ا • 

 قلي  حمنة احلواات من حيت حيمقا واألمت الناجم ينقا إىل احلـد األقصـى  وذلـك     • 
 اوا  سياساا  توم احلد من التوس  العلوائ .

 استبقام أرا  الست دامقا فحيا يام. • 

  عايا االقتصاي يف استقلع ال اقة والنقمل العام امُلدما  إيماجا سليما. • 

ــني التيمعــاا          عا •  ــال ا ــتاط الفع ــن ال ــمل الســملاو و قي ــة الســملانية والتملت ــا الملثاا ي
 السملنية.

 اخل وة التااعة: النقو  ااست دام احليا اململاو الململ يتاي  االيتباراا االجتمايية
ــام الســت داماا وــا       •  ــى البن ــا يل ــام العلــوائية يف مواقعقــا  مــ  التتفي  ســني األحي

ــ    ــول ااســملانية ال ــاي األســت      واحلل ــه حســب ازيي ــتور الوق ــ  م ميملــن أن  ت ــور م
 املعيلية حيما.

 سني طتيقة أيام أسواإل العقار وإياية اسـتثمار مـا ينحصَّـمل مـن الاـتائب املفتواـة        • 
يلى أراال رأف املال املتأ ية من املاـاراة يف األرااـ  العقاريـة  وذلـك يف املصـارف      

 العقارية ويلى سبيمل االستثمار للمستقبمل.

  ـــويت وســـائمل لـــديم األرااـــ  وااســـملان واخلـــدماا لصـــا  الفقـــتام يف املنـــاطن   • 
احلاتية  ااندماجقم ويااإل اتعقم االملتامة وحصوهلم يلى سبمل العي  أمور حااـة  

 االنسبة لنيال املدن باحا متواصل.
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 األولوياا احلملومية: اهليتة الدا لية والتوس  احلات  - 5 
 

 يف املائة من احلملوماا 63 ياة يف املناطن احلاتية سني نويية احل
  ـــــويت اـــــتام  الت  ـــــيط احلاـــــت  والسياســـــاا 

 والقوانني واملرسساا احلاتية
 يف املائة من احلملوماا 22

 يف املائة من احلملوماا 14 إنلام املتافا احلاتية الصاجة واملتوس ة و عايا ا
 ماايف املائة من احلملو 14 احلماية االجتمايية

 يف املائة من احلملوماا 41 إيارة البيية
  
  

ميملن اقم األولوياا الوطنية يف لال  وزي  احليـا اململـاو والتنقـمل الـدا ل  والتوسـ        - 675
احلات  ان لقا من اعـدين حـااني مـتعلقني ا بيعـة منـو احلوااـت و ـدا مل  ـملل ال بيعـة مـ            

ــو      ــد س ــة يلــى ح ــة احلاــتية والتنميــة التيفي ــى مــد  إيــلم     التنمي ام. ويتفــا البعــد األول يل
احلملوماا ال تمام أف  لتحسني املتافا احلاـتية  أو املنـاطن احلاـتية الصـات  واملتوسـ ة       
أو املناطن التيفية. وايما يتعلن ابعض  ملل األولويـاا   تيـي احلملومـاا اجمليبـة يلـى الدراسـة       

ــة        ســني نوييــة احليــاة يف املنــاطن    ’’ لـــاالستقصــائية العامليــة أفثــت املــثج إىل إي ــام األولوي
يف املائة من احلملوماا  ملل األولوية من اـني أولويامـا اخلمـ،     63)حيت ذفتا ‘‘ احلاتية

‘‘ إنلام املتافا احلاتية الصاجة واملتوسـ ة  و عايا ـا  ’’القصو (  اينما ذفت يدي أقمل منقا 
يف املائــة مــن  11. وحــدي مــا ينــا ا يف املائــة( 53) (214)“التنميــة التيفيــة”يف املائــة(  أو  14)

حملومـة مـن    11وية التنمية التيفية اوصفقا أولوية  لملن حملومتني اقط من اني يالبلدان اآلس
 األمتيملتني )حيت افتممل التحول احلات  يف معتم األحيان( قد ايت ما فمللك.

ــة للي      - 677 ــ  األولويـ ــاا  ع ـ ــه احلملومـ ــا إذا فانـ ــن مبـ ــاو ايتعلـ ــد الثـ ــا البعـ ــتاف أمـ تـ
  أ  النمو السملاو يف املنـاطن احلاـتية    ‘‘الدينامياا السملانية املت ب ة االتوس  احلات ’’ اـ
أو التتفيا السملاو  واهليتة الدا ليـة مـن املنـاطن التيفيـة أو إىل      الاح  احلات  العلوائ و

ليقـوي  ل’’يف املائـة مـن احلملومـاا(  أو مـا إذا فانـه  ع ـ  األولويـة         32املناطن احلاـتية ) 
املائـة مــن  يف  43‘‘ )التاميـة إىل التـأمج يلــى التوزيـ  اجملـايل للســملان أو منـ  التوسـ  احلاــت       

__________ 

 يمل إىل مجي  األولوياا املتعلقة االتنمية التيفية  مبا يف ذلك معاجلـة التباينـاا اـني املنـاطن احلاـتية واملنـاطن        (214)
 التيفية  لملن م  استثنام األولوياا ال  يملون  داقا املعلن استبقام السملان يف املناطن التيفية.
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ــاا ــة جــام أفــ      احلملوم ــوي حــدي ا فأولوي ــملل جق ــا   نســبيا (. و  ــاا يف أاتيقي ــن احلملوم م
 يف املائة( اللتني  لقدان حاليا  وسعا حاتيا ستيعا.   49يف املائة( ويسيا ) 47)

ــ  احل - 672 ــة    و ع ـ ــاوإل  األولويـ ــململ متسـ ــاا  الـ ــاا  ”ملومـ ــ  سياسـ ــيط لواـ الت  ـ
ــوانني وإنلــام املرسســاا    احلاــت  ايمــا يتصــمل االتوســ   ‘‘ واتالــي واســتتا يييا ي وســن الق
‘‘ إيارة البييـة ’’ يف املائـة( و  14‘‘ )احلماية االجتمايية’’يف املائة(  يلوة يلى  22احلات  )

ــة( 41) ــاا يف املائ ــب  ااحلملوم ــاطن     . ويف الاال ــة املت ب ــة ااملن ــميارة البيي اآلســيوية منلــالة ا
يف املائــة منــقا  ــملل املســألة اوصــفقا أولويــة. أمــا احلمايــة  12احلاــتية  حيــت حــديا نســبة 

االجتماييــة ايــاما يف املت بــة الثالثــة مــن اــني األولويــاا الــ  حنــديا أفثــت يف األمــتيملتني    
 يف املائة من احلملوماا. 21ذفتما نسبة  إذ

وينبا  أن  ستفيد احلملوماا من الفـت، الـ  يتيحقـا التوسـ  احلاـت  لتحقيـن        - 679
التنمية املستدامة والقيام اعملية الت  يط التلارف  االستباق  من أجمل ج  اوائد ار فـام  
ــاي       ــي ازيي ــمل  يت ب ــارز ال ــاألمت الب ــتاف ا ــاطن احلاــتية  مــ  االيت ــة الســملانية يف املن الملثاا

ــاية ليــة يلــى التوزيــ  والتتفيــا الســملانيني يف املــدن  وال ســيما    ــداقاا اهليــتة الدا  زي
يف است دام ال اقة يف لايل النقمل وااسملان  يلوة يلـى إ احـة  ـدماا الصـحة      الملفامة

 قدمة للفتي الواحد اأسعار أر  .واال صاالا وغج ا من اخلدماا األساسية امل
 

 اهليتة الدولية -جيم  
ــدَّر للمقــاجتين الــدوليني يف العــا    ازياي العــدي اامجــ  - 621 مليــون  362مــن  (211)ايل املق

  وينتوقــ  أن يســتمت ار فايــي 4131مليــون مقــاجت يف يــام  414إىل  3991مقــاجت يف يــام 
ــة         ــاجتين  االنســبة امليوي ــاية يف يــدي املق ــمل زي ــت ميث ــملا األم يف املســتقبمل املنتــور. ورغــم أن  

يامـا    41يد العامل     ـتاج إال قلـيل  ـلل مـدة     للمقاجتين الدوليني من السملان يلى الصع
. وازيايا النســـبة 4131يف املائـــة يف يـــام  154إىل  3991يف املائـــة يف يـــام  459أ  مـــن 

يف املائـة يف   61املتقدمـة النمـو مـن     البلـدان امليوية جلمي  املقاجتين الدوليني الملين يعيلـون يف  
و   السنة ال  وململ ايقا املقـاجتون الـدوليون     4131يف املائة يف يام  69إىل  3991يام 

__________ 

البيانــاا املعتواــة  نــا إىل أيــداي املقــاجتين الــدوليني احملــدية اوصــفقا العــدي املقــدلر يف منتصــ  العــام   لــج  (211)
للسملان الملين يعيلون يف الد أو من قة غج البلد أو املن قـة حيـت ولـدوا أو  يف غيـاب مثـمل  ـملل البيانـاا         

اماا املسـت دمة لتقـديت أيـداي    إىل يدي الناف احلاملني جلنسية أجنبيـة. وجـت  احلصـول يلـى أغلـب ااحصـ      
املقاجتين الدوليني من التعداياا الوطنيـة وسـيلا السـملان واالستقصـاماا التمثيليـة لألسـت املعيلـية يلـى         

االقتصــايية   وــعبة الســملان التااعــة ايارة اللــرون    الصــعيد الــوط . وأيــدا  قــديتاا أيــداي املقــاجتين      
 .لألمم املتحدة واالجتمايية ااألمانة العامة
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يف املائــة مــن  355مقارنــة اـــ  البلــدان املتقدمــة النمــويف املائــة مــن لمــوم الســملان يف   3152
 .(212)لمويقم يف البلدان النامية

يد الـدويل اتعقيـد أفـ  املـثج     و تسم األمناق املعاصـتة حلتفـة األوـ ا، يلـى الصـع      - 623
يف املاا   لي، اقط اسبب األيداي اهلائلة للمقـاجتين الـدوليني اـمل أياـا     فان يليي األمت  ها

اسبب ا سام التداقاا حاليا ا اا  يامل  حقا . ويع  ازيياي أمناق اهليتة و نويقـا اـأن يـديا    
م تيا من البلدان يلحققا  أمج اهليتة وأن أغلب البلدان    اآلن الدان منلأ والـدان مقصـد   

الـدا مستاـيفا ملليـون مقـاجت      21  ومـن أصـمل   4131واحـد. افـ  يـام     والدان يبور يف ين
الدا الد املنلأ ألفثت من مليون مقاجت نازل. أما البلـدان الـ  وـقدا     42يلى األقمل  وململ 

  مثـمل  ايلنـد   4131و  3999ازييايا فبجا يف أيداي املقاجتين الدا ليني يف الفتتة اني يام  
ــه أ    ــا  اقــد يتا ــا ونييجي ــملين يعيلــون يف      ومالياي ــدي مواطنيقــا ال ــايا فــبجا يف ي ياــا ازيي

 .(216)اخلار 
وااااااة إىل ذلك   تاج  تفيبة  داقاا املقـاجتين ا ـتإل يـدة. ااملقـاجتون اليـوم       - 624

ينحدرون من  لفياا اقتصايية واجتمايية ومقااية يديدة ومتنوية يما فـان يليـي األمـت مـن     
يف مجيــ  أاــام العــا  اليــوم  حــوايل النصــ   ــم مــن   قبــمل. افــ  صــفوف املقــاجتين الــدوليني

يف املائـــة يف البلـــدان  21يف املائـــة يف البلـــدان املتقدمـــة النمـــو و   64يف املائـــة(   22النســـام )
ومبا أن النسام غالبـا مـا يعلـن ملـدة أطـول مقارنـة االتجـال  اـمن أيـداي ن  نحـو            .(212)النامية

. وقـد  ـيمن الـملفور يلـى اـتام  العمـال       فبـار السـن   جتاوز أيـداي التجـال يف ايـة املقـاجتين    
ــة الســبعيناا مــن القــتن      والوااــدين يف أور ــمل حقب ــا يف حقــب  اخلمســيناا والســتيناا وأوائ ا

. وقـــد اـــدأا   ـــتأ  اـــجاا يف اجتـــال النســـام إىل اهليـــتة يف حقـــب  الثمانينـــاا  (215)املااـــ 
مـ  ازييـاي احلاجـة إىل املمتاـاا     سيما  والتسعيناا م    ور العمالة يف ق ام اخلدماا  وال

ــاا ــاا واخلايمـ ــتي ن أو    .(217)واملعلمـ ــاجتن اآلن مبفـ ــام يقـ ــتجق أن النسـ ــن املـ ــاا فومـ تالـ
 .(212)أست

__________ 

ــدة   (212) ــا     ”األمـــم املتحـ ــام العـ ــ  أاـ ــدوليني يف مجيـ ــاجتين الـ ــدي املقـ ــا يـ ــا 414يبلـ ــية  “مليونـ ــت احلاوـ )انتـ
 أيلل(. 212

 (.E/CN.9/2013/3)  قتيت األمني العام ين االجتا اا اجلديدة يف لال اهليتة: اجلوانب الدمياتااية (216)
(215) P. Martin, “Managing labor migration: temporary worker programmes for the 21st century”, paper 

prepared for the International Symposium on International Migration and Development, held in Turin, 

Italy, from 28 to 30 June 2006. 
(  4112“ )وإل والفـت، املتسـاوية  العاملا والعمال املقاجتين: السـج ااجتـال احلقـ   ” منتمة العممل الدولية  (217)

 متال يلى املوق  التايل:
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ســنة  4954 اـــ  مقارنــة ةســن 1252 ـالعمــت للمقــاجتين الــدوليني اــ ويقــدر متوســط  - 621
مـن  سـنا    نـوا أفـ  إىل أن يملو اجتـال  نين الدوليياملقاجتويسيمل لد  موم السملان. االنسبة جمل

ــويين يف األوــ ا، امل أوالين والســبب التئيســ  يف ذلــك  ــو أ  نتــتائقم غــج املقــاجتين    ول
 ـداقاا املقـاجتين    لـج  ومـ  ذلـك     .(219)يف البلد امن السملان املولويينون جدراين اخلار 

  وي والنـــت  والســـويد  وســـلواينيا  والـــدامنتع  وإي اليـــا  منتقـــاة )أملانيـــاأوروايـــة إىل الـــدان 
ــملين يــد لون أحــد     4119و  4112يف يــام  و ولنــدا(  ــأن جــاما فــبجا مــن األجانــب ال ا

لبـالاني  البلدان فمقاجتين يف أ  سنة مـن السـنواا ينـدرجون ااألسـاف يف الفيـاا العمتيـة ل      
ويف  ملل البلدان  يتتاول متوسط يمت فـمل مقـاجتاي ن امـنني مـن فـمل مخسـة        .(221)األصات سنا

 سنة. 49و  32اني مقاجتين واادين جدي 
 

 يف لال اهليتة الدوليةالتبايناا ااقليمية  - 3 
  سنــيله نســبة  يــتة يوليــة ايمــا اــني البلــدان الناميــة هاملــة لنســبة   4131يف يــام  - 622

اهليتة الدولية من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة النمو. ويف العـام ذا ـي  فـان حـوايل ملـت      
يف املائـة( قـد نلـأ     15مليون مقاجت أو ما يعايل نسبة  2451د العامل  )املقاجتين يلى الصعي

يف الد نام ويعي  يف الد نام ي ت. وفان ملت ي ت من لموم يـدي املقـاجتين يلـى الصـعيد     
يف املائة( قد ولد يف الد نام لملن يقـيم يف أحـد    16مليون مقاجت أو ما يعايل  2359العامل  )

ويلوة يلى ذلك  فان مـا ينـا ا التاـ  مـن مجيـ  املقـاجتين الـدوليني        البلدان املتقدمة النمو. 
ــا  ) ــاجت   6157يف الع ــون مق ــايل  ملي ــا يع ــ 41أو م ــام.    يف املائ ــد ن ــي  يف ال ــد ويع ــد ول ة( ق

ويعيلـون  أحـد البلـدان املتقدمـة النمـو     النسبة امليوية للمقـاجتين الـدوليني الـملين ولـدوا يف      أما
ــا يف  ــدان الناميــ حالي ــة ) 5  اقــد اســتقت يف معــدل ال يتيــاوز   ةأحــد البل ــون  3157يف املائ ملي
 .(223)مقاجت(
واهليتة من البلـدان الناميـة إىل البلـدان املتقدمـة النمـو  ـ  احملفـا التئيسـ  الجتا ـاا           - 626

ــن      ــت  اــايفه م ــامل   حي ــى الصــعيد الع ــون مقــاجت يف يــام   21اهليــتة يل إىل  3991ملي
__________ 

   www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_101118.pdf. 
(212) “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth” ( أيلل 216انتت احلاوية.) 
(219) United Nations, “International migration 2013: age and sex distribution”, Population Facts,  

No. 2013/4 (September 2013). 
(221) United Nations, Population Division, “International migration in a globalizing world: the role of youth”, 

Technical Paper No. 2011/1 (New York, 2011). 
(223) United Nations, “International migration 2013: migrants by origin and destination”, Population Facts, 

No. 2013/3 (September 2013). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_101118.pdf
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زيايا اــو جة الاــه اــع  ســتية ازييــاي اجملمــوم  وا 4131مليــون مقــاجت يف يــام  2359
العامل   لملن اهليـتة ايمـا اـني البلـدان الناميـة  تـمل  ـ  الصـن  املقـيمن مـن أصـناف حتفـة             

 .(223)مليون مقاجت 2451املقاجتين  إذ يله 
(. اعلـى  29واثمل املناطن التئيسية يف العا  نسبا  تلفة من املقاجتين )انتـت اللـململ    - 625
يف املائـة مـن املقـاجتين اينمـا      13اـا الـدا ماـيفا لــ     و  فانه أور4131ملثال  يف يام سبيمل ا

يف املائـة يعيلـون    56يف املائـة مـن مجيـ  املقـاجتين )ومنـقم       46فانه  ـ  من قـة املنلـأ لــ     
يف املائـة مـن العـدي     13اا(. وااملقارنة م  ذلك  فانه يسيا من قة مايفة لـ وأياا يا مل أور

وأمتيملــا اللــمالية من قــة ماــيفة يف املائــة منــقم   21مقــاجتين ومن قــة منلــأ لـــ اامجــايل لل
يف املائة منقم. ويلوة يلى ذلك  فـان   4يف املائة من مجي  املقاجتين ومن قة منلأ لـ  41 لـ

ــن أور   ــايمني مـ ــدوليني القـ ــاجتين الـ ــب املقـ ــا )وأغلـ ــيا )  56اـ ــة(  ويسـ ــة(  62يف املائـ يف املائـ
يف املائـة االنسـبة    62املائة( يعيلون يف الد يا مل املن قة ال  ولـدوا هبـا )   يف 62وأوقيانوسيا )

للحــالتني معــا(  اينمــا فــان أغلــب املقــاجتين الــدوليني املولــويين يف أمتيملــا الل ينيــة ومن قــة  
يف املائـــة(  63يف املائـــة( وأاتيقيـــا ) 74يف املائـــة( وأمتيملـــا اللـــمالية ) 26البحـــت الملـــارييب )

 .(223)لد  ار  البلدان ال  ولدوا هبايقيمون يف ا
 29اللململ 

 4131املقاجتون الدوليون حسب مناطن املنلأ ومناطن املقصد التئيسية  لعام 
 )ااملليني(

 
    مي طق امتيية  

 س وأوع آس،  أاريق،  أاريق،  

أمرين  الالت،ي،رة  
والمحررررررررررررررررررر 

 الن عييب
أمرينرررررررر  
 أوق، نوس،  الية ل،ة

ميررررررررررر طق 
 عاجملةو حنملفة

اليسررمة امتئويررة 
متيرررررررررررررررر طق 

 امتقص 
           

جقة
 الو
طن
منا

 

 24 3255 352 1,1 153 1,1 152 3,3 3651 أاتيقيا

 75 71,2 1,2 1,3 1,5 1,7 7,5 61,2 255 يسيا

 64 74,2 3,1 1,1 1,9 2,6 17,2 32,5 2,9 ااوأور

ــت    ــة والبحـ ــا الل ينيـ أمتيملـ
 52 2,6 1,4 1,1 3,1 6,2 3,4 1,1 1,1 الملارييب

 4 61,3 1,1 1,1 3,4 46,9 7,9 36,7 4,1 أمتيملا اللمالية

 32 7,9 1,3 3,3 1,4 1,3 1,3 4,9 1,6 أوقيانوسيا

  413,6 5,2 3,9 2,1 15,7 62,2 94,6 13,1 اجملموم  

     62 42 36 56 62 29 النسبة امليوية ملناطن املنلأ 
 

 .3  اجلدول ‘‘4131اهليتة الدولية يام ’’  4131/1لسملان رقم األمم املتحدة  نلتة حقائن الأن ا :امتص ع 
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وازيايا  داقاا اهليتة الدولية  نويا  لل اتتة العلـتين يامـا املااـية  حيـت أن      - 627
الدانا من قبيمل اململسيك والصني واهلند واال اي التوس   ـ ز فأمـافن منلـأ ووجقـة مقمـة.      

  فـــان حـــوايل 4131يف اهلنـــد  يف حـــني  يف يـــام  ويقـــيم مليـــني مـــن املقـــاجتين الـــدوليني
يف املململــة  352مليــون مقــاجت يويل مــن اهلنــد يقيمــون يف اامــاراا العتايــة املتحــدة و   459

العتاية السعويية. ويلى النحو ذا ـي  وـملله الواليـاا املتحـدة األمتيمليـة الـدا ماـيفا لقتااـة         
مليون مـن اهلنـد    453يف الصني و  مليون ولدوا 454مليون و   ولدوا يف اململسيك و  31

ومليونني من الفلبني. ويف واية امل اف  االتداقاا الثنائية من املقاجتين الـدوليني فـبجة جـدا    
 .(223)يف فازا ستان واال اي التوس  وأوفتانيا

ومن النتـائ  املتت بـة يـن اخنفـا  معـدالا اخلصـواة ووـي و ة السـملان الـنق  يف           - 622
  مستوياا املقارة  وستاياي احلاجـة إىل  ـدماا التيايـة املـا تة يف اجملتمعـاا      العمالة يف مجي

و ملل اجتا اا يسـقمل االفعـمل  ديـد ا يف     .(224)ال   لقد وي و ة السملان يف العقوي املقبلة
يدة الدان متقدمة النمو فما ميملن  وقعقا يف العديد مـن البلـدان الناميـة  وال سـيما  لـك الـ        

ويف الوقـه   .(221)غج مسبوقة من النمو االقتصاي   لل العقوي األ جة قد وقدا معدالا
ذا ي  ما زاله يدة الدان نامية  لقد يدم   اان اني يدي اللباب واألو ا، الـملين  ـم يف   

ونتييـة لـمللك     .(222)سن العممل وقدراا فمل سوإل يممل من أسواققا يلـى اسـتيعاب العمالـة   
لعمالـة( أساسـا يـن التـتوف والفـوارإل االقتصـايية        نيم  داقاا اهليـتة )وال سـيما  يـتة ا   

ــة الــ  مــن متا ت ــا أوجــي       ــداقاا اــاال تلالا الدمياتااي لملــن ميملــن أياــا  فســج  لــك الت
الفائض والعيـا يف القـو  العاملـة. و سـقم اهليـتة االفعـمل يف منـو السـملان يف الـدان يديـدة            

ــمل ســتتباين    ــقا يف األمــد ال وي ــة ين ــة الســملان املقــاجتين    غــج أن النتييــة املتت ب  ســب  تفيب
__________ 

(224) F. Mullan, S. Frehywot and L. J. Jolley, “Aging, primary care, and self-sufficiency: health care 

workforce challenges ahead”, Journal of Law, Medicine and Ethics, vol. 36, No. 4 (2008),  

pp. 703-708; B. Rechel and others, “How can health systems respond to population ageing?”, Policy 

Brief, No. 10 (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2009); University at Albany, Center for 

Health Workforce Studies, “The impact of the aging population on the health workforce in the United 

States: summary of key findings” (March 2006), available from 

www.albany.edu/news/pdf_files/impact_of_aging_excerpt.pdf. 
(221) D. E. Bloom, D. Canning and G. Fink, “Implications of population aging for economic growth”, 

Program on the Global Demography of Aging, Working Paper No. 64 (Harvard School of Public Health, 

January 2001), available from http://diseaseriskindex.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/ 

2011/PGDA_WP_64.pdf. 
(222) ILO, Global Employment Trends for Youth 2013: A Generation at Risk (Geneva, International Labour 

Office, 2013). 
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وطبيعــة حتفتــقم  الــ   ملــون إمــا مرقتــة أو طويلــة املــد  أو يائمــة  و ســب اقتــتان اهليــتة  
ااحلممل أو  نلية األوالي يف الد املقصد  وفمللك  سـب الفـت، املتاحـة ملـنق اجلنسـية ألوالي      

 .(226)املقاجتين و بنيقم للبلد اجلديد اوصفي وطنا هلم

يتة ياممل املي  يف التنمية االجتمايية واالقتصايية يف البلدان األصـلية والـدان   إن اهل - 629
. و   أياا أياة  امة يف التنميـة البلـتية للمقـاجتين وأسـت م  إذ أوـا  وسـ  مـن        (225)املقصد

ــتاي         ــاة أا ــامم وحي ــ  ميملــن أن  ســن حي ــاراا املتاحــة هلــم ال ــدرامم والفــت، واخلي ن ــاإل ق
ــدو أســت م.  ــ  لل ــمل إســقاماا اهليــتة يف النســي  السياســ  واالقتصــاي      وينبا ل أن  تقبل

ــدان املقصــد  وفــمللك يف اجملتمــ         ــدان األصــلية أو ال ــايف ســوام يف البل واالجتمــاي  والثق
العامل   وينبا  أن  نلئ نتما أاامل لتصـد مـا  سـفت ينـي اهليـتة مـن اوائـد يلـى صـعيد          

 التنمية.
ــ   ملــ     - 691 ــة ال ــوإل التحــويلا املالي ــلقا املقــاجتون إىل    و ف ــواالا يتس ون يف وــململ ح

الداوم ولمويامم األصلية حيما املسـايدة اامنائيـة التايـة  و لـململ  ـد ذامـا أفـ  مصـدر         
للتداقاا املالية إىل اعض البلدان الناميـة  و فـوإل أحيانـا  ـداقاا االسـتثمار األجـنيب املباوـت.        

)ااسـتثنام   4134اليـون يوالر يف يـام    213ومن وأن  ـملل التحـويلا  الـ  الاـه قيمتـقا      
  أن  سـفت يـن يمـار إجياايـة يلـى صـعيد التنميـة        (227)التداقاا من  لل القنواا غج التاية(

ــاة        ــة احلي يف الــدان املنلــأ. اقــ   ملمــمل ي ــمل األســتة  و ســن اــمللك اصــورة مباوــتة نويي
يـة والصـحية  فمـا    و نتلمل األست من الفقت  و ايد من اـت، احلصـول يلـى اخلـدماا التعليم    

ميملن أن  ملون  من  لل يمار ا املااي فة  مصدرا ايرار الد مل وإنلـام اـت، العمـمل يلـى     
 مستو  االقتصاي فململ.

إىل الــداوم  “التحــويلا االجتماييــة”ويقــوم املقــاجتون أياــا اــدور مقــم يف نقــمل   - 693
يــاا اجلديــدة  ويقــوم   مبــا يف ذلــك األاملــار واملنتيــاا واملعلومــاا والتملنولوج (222)األصــلية

__________ 

(226) IOM, “Economic cycles, demographic change and migration”, background paper prepared for the 

International Dialogue on Migration 2011; available from www.iom.int/jahia/webdav/shared/ 

shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/economic-cycles-demographic-change/Background-Paper-

EN.pdf. 
 أيلل(. 216)انتت احلاوية  E/CN.9/2013/3نتت ا (225)

(227) World Bank, Migration and Development Brief, No. 20 (19 April 2013). 

(222) P. Levitt and D. Lamba-Nieves, “Social remittances reconsidered”, Journal of Ethnic and Migration 

Studies, vol. 37, No. 1 (2011), pp. 1-22. 
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ادور  ـام يف إقامـة وـبملاا أفايمييـة ووـبملاا أيمـال جتاريـة اـني البلـدان األصـلية            املاتتاون
 والدان املقصد.

ــتة ممللفـــة اجتماييـــا أياـــا  ومـــن ذلـــك  األطفـــال وفبـــار الســـن الـــملين         او - 694 هليـ
ن الناميـــة البلـــد األصـــل   إاـــااة إىل ملـــمللة  يـــتة املقنـــيني املقـــتة مـــن البلـــدا   يف ميملثـــون

(. افـ   يـتة  تجيـ  اجلامعـاا وذو  املقـاراا العاليـة  سـارة للبلـدان         “األيماـة   يتة”)
املوا ــب الــ   ــ  يف أوــد احلاجــة إليقــا  فمــا أوــا  عيــن  نفيــمل االســتتا ييياا    األصــمل هلــملل

  الاه  قديتاا النق  يف العـاملني يف اجملـال الصـح  يلـى     4115اامنائية الوطنية. ويف يام 
مليــون مــن األطبــام واملمتاــني والقــاالا.  452مليــني يامــمل  ومنــقم  251صــعيد العــامل  ال

اتيقيـــا أالــدا يف   15الــدا يعـــاو نقصــا حــايا يف األطبــام واملمتاـــني يوجــد       67 أصــمل  مــن 
مارسـة ال وييـة للحـد مـن     مالصحتام المل  . وقامه يدة الـدان ات بيـن مـدوناا لل    جنوب

الصح  مـن البلـدان الـ   عـاو نقصـا حـايا يف األطبـام واملمتاـني.          اجملال استقدام العاملني يف
  ايتمــدا مجعيــة الصــحة العامليــة مدونــة يامليــة للممارســاا اروــاي الــدول  4131ويف يــام 

األياام يف استقدام العاملني يف اجملال الصـح . ومـ  أن املدونـة  رفـد يلـى حـن العـاملني يف        
يف الـدان أ ـت   اموـا ال  لـي  الـدول األياـام       البحـت يـن اـت، يمـمل      اجملال الصح  يف

يلى أن  عممل يلى او حثيت يلى استقدام ياملني يف اجملال الصـح  مـن البلـدان الناميـة الـ       
 رالم العاملني  و لي  املدونة التعاون الدويل يف لـال الت ـويت الـوظيف       عاو نقصا حايا يف

 .(229)للعاملني يف اجملال الصح  يلى الصعيد الوط 
وومللمل اتنـام  يمـمل املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة يلمـة اـارزة االنسـبة للـقيتة            - 691

الدولية  حيت أوصى ااياية اال ساإل ايما اـني السياسـاا  وييـا حملومـاا البلـدان األصـلية       
والــدان املقصــد إىل العمــمل يلــى جعــمل  يــار اقــام املــواطنني يف الــداوم األصــلية  يــارا يصــلق  

ويف مرات قمة األلفية لألمم املتحدة  ا فن قاية العا  يلى يدة أمور من اينـقا ففالـة    لليمي .
 .احتتام حقوإل اانسان للمقاجتين والعمال املقاجتين وأست م  ومحاية  لك احلقوإل

االجتـــار االبلـــت و/أو متيـــب ”ويف الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة  فانـــه مســـألة   - 692
لــ  أوــارا احلملومــاا مــتارا و ملــتارا يف  قاريت ــا إىل معاجلتــقا  ــلل املســألة ا “املقـاجتين 

يف املائـة(. ويلـى الصـعيد     56السنواا اخلم، أفثـت مـن غج ـا مـن مسـائمل اهليـتة الدوليـة )       
يف املائـة(    7352ااقليم   ياجله  ملل املسألة ااستمتار نسبة فبجة مـن البلـدان يف أورواـا )   

يف املائــة(    5653يف املائــة( ويف أاتيقيــا )  5957ئــة( ويف يســيا ) يف املا 71ويف األمــتيملتني )
__________ 

(229) United Nations, “Health workers, international migration and development”, Population Facts, No. 

2010/2/E/Rev (August 2010). 
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يف املائــة  51يف املائــة(. وأاــايا اــو  33قلــة مــن البلــدان اعلــه ذلــك يف أوقيانوســيا ) أن إال
محــه املقــاجتين مــن انتــقافاا حقــوإل اانســان  والعنصــتية  والتعصــب  ”البلــدان اأوــا  مــن

ائــة(. وياجلــه  ــملل املســألة نســبة أفــ  مــن البلــدان يف امل 5152) “العتقــ   وفــتل األجانــب
اتيقيـا  أيف املائـة( يف   6556يف املائـة( مقااـمل )   7155يف املائـة( ويف يسـيا )   71األمتيملتني ) يف
 يف املائة( يف أوقيانوسيا. 41يف املائة( يف أورواا و ) 6255) و

ملقصـد صـعواة يف  عايـا    وم   واصمل ار فام يدي املقاجتين الدوليني   واجـي الـدان ا   - 696
إيما  املقاجتين اجتماييا وسياسيا واقتصاييا. ويتحقلـن اايمـا  يلـى أااـمل وجـي يف أغلـب       
الوقــه يف ســن مبملــتة  هــا يرفــد أ يــة التعلــيم و قــدمي اخلــدماا وإ احــة امملانيــة امللــارفة    

ة . االعنصـــتية وفـــتل األجانـــب  اللـــملان أجيتـــقما األزمـــ (261)الملاملـــة للمقـــاجتين اللـــباب
 االقتصايية العاملية  أييا إىل  و ت العلقاا اني املقاجتين وغج املقاجتين يف يدي من البلدان.

وينبا  املل مايد من اجلقوي لتعايـا ومحايـة حقـوإل اانسـان واحلتيـاا األساسـية        - 695
للمقاجتين الدوليني اصتف النتـت يـن واـعقم فمقـاجتين  وال سـيما النسـام واللـباب        

م  و ــواج احلمايــة االجتماييــة جلميــ  املقــاجتين  مبــا يف ذلــك محايتــقم مــن   واألطفــال منــق
األيمال غج القانونيـة أو أيمـال العنـ   ومنـقا أيمـال التمييـا واجلـتائم املت ملبـة اسـتنايا           

 أل  أساف  ومحاية سلمتقم البدنية وفتامتقم ويقائد م الدينية وقيمقم الثقااية.
 

 نسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اا
 43ااطار 

 اهليتة الدولية
 ملفمل اال فاقية الدولية حلماية حقوإل مجي  العمـال املقـاجتين وأاـتاي     :الصملوع امُللامة

  مبـايئ وأوجـي محايـة حلقـوإل     4111( ال  ي له حيا النفاذ يف يام 3991أست م )
ــب   اانســان األساســية للعمــال املقــاجتين وأ   ــن  اتو وفــول مملااحــة متي ســت م. وي

املقاجتين ين طتين ال  والبحت واجلو  اململم مل ال فاقية األمـم املتحـدة ململااحـة اجلتميـة     
منـ  ومملااحـة   ”( يلـى  4112  ي مل حيا النفـاذ يف يـام   4111املنتمة ي  الوطنية )

 .“متيب املقاجتين ... م  محاية حقوإل املقاجتين املقتَّاني
ــوانني ــة   الق ــج امللام ــم    :األ ــت  غ ــام رق ــن الع ــيني    3يتفــا التعلي ــال املعل الــأن العم

ــاجتين ) ــال    4133املقـ ــ  العمـ ــوإل مجيـ ــة حقـ ــة  مايـ ــة املعنيـ ــي اللينـ ــمل  ايتمد ـ (  الـ
__________ 

 (.E/2013/25يسة واألراعني )انتت  قتيت جلنة السملان والتنمية ين أيمال يورما السا (261)
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ــواطن    ــى م ــت م  يل ــتاي أس ــاجتين وأا ــقا      املق ــاو من ــ  يع ــدية األوجــي ال الاــع  املتع
مجي  متاحمل يورة اهليـتة. وإاـااة إىل    املقاجتون املعليون وامل اطت ال  يواجقووا يف

الـأن حقـوإل العمـال املقـاجتين الـملين  ـم يف واـ          4ذلك  يتفا التعلين العـام رقـم   
الاــع  الــ  ينفــتي هبــا املقــاجتون  ( يلــى مــواطن4131غــج قــانوو وأاــتاي أســت م )

ــار        ــانوو وأاــتاي أســت م  ويواــق ااطــار املعي ــملين  ــم يف واــ  غــج ق ــدوليون ال ال
 اية حقوققم مبوجب اال فاقية الدولية.حلم
 

  
ــد يــن    - 697 ــا ياي ــاي م ــدان اأوــا ياجلــه     59وأا ــن البل ــة م املســائمل ذاا الصــلة  ”يف املائ

ــة   ــة والتنمي ــاهليتة الدولي ــتام  و/أو سياســاا و/أو      “ا ــن اســتحدامب مرسســاا وا ــن طتي ي
يف  53أوقيانوسـيا  و  يف املائـة يف   19استتا ييياا. و ن فض  ـملل النسـبة امليويـة لتصـمل إىل     

يف املائـة مـن    76يف املائـة يف يسـيا. ويف األمـتيملتني  يـاجل      23املائة يف أورواا  إال أوا  فـوإل  
 يف املائة من البلدان يف أاتيقيا.   71البلدان  ملل املسائمل  اينما اعمل ذلك 

بلــدان  عايــا احلــوار والتعــاون ايمــا اــني ال ”وياجلــه نســبة أقــمل مــن البلــدان مســألة   - 692
يف املائـة(. ورغـم يـدم وجـوي ا تلاـاا فـبجة        62) “األصلية والدان العبور والدان املقصـد 

 سب املناطن أو النمو السـملاو  ياجلـه  ـملل املسـألة نسـبة أيلـى مـن البلـدان األفثـت مـتام.           
 عايــا الــديم لألنلــ ة الدوليــة التاميــة إىل ”ورفــاا نســبة هاملــة مــن البلــدان جقويا ــا يلــى 

يف املائــة(. ورغــم أن  ـملل املســألة  ــاياي أ يــة   65) “يـة اللجــيني والنــازحني ومسـايدمم  محا
أياا م  ار فام مستو  التنمية يف البلدان   وجد ا تلاـاا فـبجة ايمـا اـني البلـدان املت فعـة       

ــة يف امليــدان االقتصــاي  )   ــة( والبلــدان  93الــد مل األياــام يف منتمــة التعــاون والتنمي يف املائ
يف املائـة(. و   عـاجل اـو ملـت الـدان       33ت فعة الد مل من غج البلدان األياام يف املنتمة )امل

و  24أورواا  ملل املسألة  اينما ار فعه  ملل النسبة يف أاتيقيا واألمتيملتني ويسيا إىل مـا اـني   
ملائـة  يف ا 57الـدا  أو   31الـدان مـن أصـمل     2املائة. ويف أوقيانوسـيا     عـاجل املسـألة     يف 61
 البلدان.   من

وينبا  أن  عاجل الدول مسـألة اهليـتة الدوليـة يـن طتيـن زيـاية التعـاون واحلـوار          - 699
و قاسم املسرولية يلى الصعيد الـدويل أو ااقليمـ  أو الثنـائ   اا بـام وـ  وـاممل متـوازن        
ــاأليوار      ــتار ا ــة  ومــ  ااق ــة ويمن ــاا اهليــتة اصــورة منتمــة وقانوني ــتم يملي ــة أن    لملفال
واملســرولياا الــ   قــ  يلــى يــا ن البلــدان األصــلية والــدان العبــور والــدان املقصــد            
و لــيي  السياســاا الــ   عــاز إيمــا  املقــاجتين وإيــاية إيمــاجقم و ملفــمل إمملانيــة نقــمل  

  اهليتة. املاايا اململتسبة من العممل يف اخلار  ومن
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األســباب ”وــا ياجلــه وأاــاي أقــمل مــن نصــ  البلــدان الــ  ريلا يلــى االستقصــام أ   - 511
 “]جعــمل[  يــار اقــام املــواطنني يف الــداوم األصــلية  يــارا يصــلق لليميــ  اجلملريــة للــقيتة و

ــتا   16) ــة(  أو يسل ــة   ”يف املائ ــديم التنمي ــدان احلــواالا واســت دامقا ل ــة(.  24) “  يف املائ
الـداوا  ـملل   يتعلن ااملسألة األ جة  اـمن أاتيقيـا  ـ  املن قـة الوحيـدة الـ  يـاجل نصـ           وايما

ــتيملتني )    64املســألة ) ــة(  يف حــني اخنفاــه النســبة يف األم ــة(  ويف يســيا   26يف املائ يف املائ
يف املائــــة(. وينواــــق  ليــــمل  46يف املائــــة(  وأوقيانوســــيا ) 47يف املائــــة(  وأورواــــا ) 21)

رييب: يون إقليمــ  الفــوارإلا اــني املنــاطن يون ااقليميــة األمتيمليــة )من قــة البحــت الملــا  مفصلــمل
يف املائـة(  وفــمللك اــني   61يف املائـة  أمتيملــا اجلنوايــة:   67يف املائـة  أمتيملــا الوســ ى:   11

يف املائـة    31يف املائة  جنوب أورواا:  311ااقليمية األورواية )أورواا الاتاية:  املناطن يون
ــا:  يــال ــا اللــتقية:    41أوروا ــة: أوروا ــد    32يف املائ ــمل لل ــ ز  لي ــة(. وي ــو يف املائ مل والنم

 نسبة أيلى من البلدان الفقجة والستيعة النمو ياجله  ملل املسألة. السملاو أن
ــدان    41وأ ــجا  ياجلــه   - 513 ــن البل ــط م ــة اق ــعول   ”يف املائ ــ   ســقم يف ال ــمل ال العوام

  إال أنـي رمبـا يملــون يـدي املـتاا يلــى الصـعيد العـامل  وااقليمــ  غـج يقيـن مبــا أن         “القسـت  
)ال يتاـمن االستقصـام  يـار الـتيل      “ال”ال  ن بـن يليقـا  ـملل املسـألة أجااـه اــ       البلدان ال  

( ويسـيا  34(. و قـ  معتـم البلـدان الـ  ياجلـه  ـملل املسـألة يف أاتيقيـا )        “ين بـن  ال”اعبارة 
 (.  5( وأورواا )31)
 

 األولوياا احلملومية: اهليتة الدولية - 4 
 

ــوانني    ــاا وقــ ــتام  وسياســ ــتحدامب اــ اســ
 عىن ااهليتةومرسساا  ن

 يف املائة من احلملوماا 25

 يف املائة من احلملوماا 16  عايا قدراا نتم البحومب والبياناا
ــا       ــن اايمـ ــن مـ ــدر هملـ ــى قـ ــن أقصـ  قيـ

 االجتماي  للمقاجتين وإيمال حقوققم 
 يف املائة من احلملوماا 14

 يف املائة من احلملوماا 42 التعاون الدويل
 ةيف املائ 41 االجتار االبلت

  
ويندما ُطلب إىل احلملوماا  ديدن األولوياا يف لال السياساا العامـة ذاا الصـلة    - 514

ااهليتة الدولية للسنواا اخلم، القايمة  فانه املسـائمل األفثـت ورويا متسـقة اصـورة وميقـة      
أ م جوانـب سياسـاا اهليـتة املتعلقـة االتنميـة وييـم املقـاجتين  مبـا يف ذلـك اسـتحدامب            م 

وسياساا وقوانني ومرسساا  نعىن ااهليتة  و عايا قدراا نتـم البحـومب والبيانـاا     اتام  
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و قيــن أقصــى مــا ميملــن مــن اايمــا  االجتمــاي  للمقــاجتين وإيمــال حقــوققم  والتعــاون     
 الدويل ايما اني حملوماا البلدان األصلية والدان العبور والدان املقصد  واالجتار االبلت.

مــن يمليــاا اهليــتة الدوليــة ال  قــدر احلملومــاا يلــى  تبعقــا     و نــاع نســبة فــبجة  - 511
ــة       أو ــة )الــ  وــملله  إىل جانــب متاقب التــأمج ايقــا. وين بــن ذلــك يلــى اهليــتة غــج القانوني

يف املائة من احلملوماا(  ويلى اهليتة القانونية الـ  ميملـن أن  تسـتب     41احلدوي  أولوية يف 
ــة غــج الدقيقــة وغــج الملا   ــاهليتة مــن    نتــمن املتاقب ــة املتعلقــة ا ــوات البيانــاا الملااي ــة. ويــدم   اي

هبا يف مجي  أاام العا   و   مصنفة فمسألة ذاا أولوية يف ملـت لمـوم    التحدياا املعتتف
 يف املائة(. 16احلملوماا )

ولعلي نتيية هلملل التعقيداا  حت  إنلام وظائ  للحوفمة الوطنية مت ب ـة اـاهليتة    - 512
يف املائـة( يف مجيـ  املنـاطن      25وية ايما يقتب مـن نصـ  لمـوم احلملومـاا )    الدولية ااألول

ــاا     ــاا مــن أصــمل مخــ، اي ــ  اي ــة الــد مل غــج   للــد مل واــمن أرا ــدان املت فع )ااســتثنام البل
األياــام يف منتمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاي (. وايمــا يتعلــن االتعــاون الــدويل   

يف املائـة   42فمة الدوليـة املتعلقـة اـاهليتة جديـدة نسـبيا  إال أن       اال اآللياا التاية للحو ال
التفـــايلا الدوليـــة أولويـــة ذاا أ يـــة يف االســـتعداي لتـــداقاا   لمـــن البلـــدان ايتـــ ا  ـــمل 

 املقاجتين وإيارما.
و لــممل مســألة اايمــا  االجتمــاي  واحلقــوإل إيمــا  املقــاجتين الــدوليني ومعاملتــقم   - 516

واملينقم وإيمال حقـوققم يف اجملتمـ . وفانـه  ـملل املسـألة اـمن أولويـاا        يلى قدم املساواة 
يف املائــة(  وأياــا اــمن أولويــاا حملومــاا   21يف املائــة( وأورواــا ) 21الــدان األمــتيملتني )

ــدان االقتصــاي   حيــت          ــاون والتنميــة يف املي ــة التع ــد مل األياــام يف منتم ــة ال ــدان املت فع البل
حملومــة فأولويــة. أمــا مســألة االجتــار االبلــت الــ  فــثجا   39حملومــة مــن أصــمل  33أيرجتــقا 

ــا ــدرجقا فأولويــة           م ــم   ــ، املااــية  ال ــنواا اخلم ــقا  ــلل الس ــي جــتا معاجلت أوــج إىل أن
 يف املائة من احلملوماا  وفانه النسب متوازنة نسبيا يف مجي  املناطن. 41املستقبمل سو   يف

تة الدولية اوصفقا مسألة مـن مسـائمل سـوإل    ويلى التغم من التتفيا املعتاي يلى اهلي - 515
  (263)العممل  ُأيرجه احلواالا اوصفقا األولوية احلايية يلـتة لـي، إال يلـى الصـعيد العـامل      

يف املائــة( أوــارا إليقــا. وأي ــه  47نســبة أفــ  مــن حملومــاا البلــدان األاتيقيــة ) رغــم أن
ا االســـتثمار يف أوســـاق احلملومـــاا األاتيقيـــة يف فـــثج مـــن األحيـــان األولويـــة أياـــا لتعايـــ  

__________ 

اينما  ملتس  احلواالا أ ية حيوية االنسبة لبعض البلدان  امن أ يتـقا  قـمل االنسـبة لبلـدان أ ـت   هـا يعـ          (263)
  ملل األولوية  ديدا ال  صلق ألغتا  التحليمل يلى الصعيد العامل  أو ااقليم . أن
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يف املائة(  واحلد من اهليتة ين طتين ميية ظتوف موا ية ومنـ  نـاول األيماـة     23) املاتتاني
 يف املائة(  اينما قواله  ملل املسائمل اا تمام أقمل املثج يف املناطن األ ت . 46)

عـدي قليـمل   لـن ا ال سـيما ايمـا يتع  و ناع مسألة االاة األ ية االنسـبة للـقيتة الدوليـة      - 517
من البلدان احملـدية املقـدية اـالاوال  و ـملل املسـألة  ـ  صـلة اهليـتة ااآلمـار املتت بـة يـن  اـج             
املناخ. وأيرجه فجيباف امن أولوياما اجلقوي ال   بـملهلا للحصـول يلـى يـون مـن اجملتمـ        

ملناخ  وسـأله  الدويل يف استقدام ياملني من فجيباف يف إطار استتا يييتقا للتملي  م   اج ا
يمــا إذا فانــه احلملومــاا األ ــت  ستســتقدم يــاملني مــن فجيبــاف إذا مــا فــانوا مــدرلاني     
ومعــدلين للعمــمل واقــا للمعــايج الدوليـــة. وأاــتزا فجيبــاف أن القــانون الــدويل ال يعتـــتف         
ااألو ا، النازحني نتيية لـتاج املنـاخ يلـى أوـم الجيـون  وأاـايا أوـا اصـدي البحـت يـن           

مـــا وصـــمل  اـــج املنـــاخ يف البلـــد إىل يرجـــة  نـــتغم املـــواطنني يلـــى البحـــت يـــن     حلـــول إذا
 اديلة. مواطن

 
 انعدام األمن اململاو - يال 

من أ م االحتياجاا األساسـية  ـأمنين األر  واملسـملن الـمل   ـو رفـن مـن أرفـان          - 512
فــمل ليلــة يون األمـن البلــت . وخيلــد أيــداي فــبجة مــن النـاف يف مجيــ  أاــام العــا  إىل النــوم   

مسـملن يـأويقم أو يون أن يملونــوا متأفـدين مــن أن مملانـا سـيأويقم يف اليــوم التـايل. وينفــاقم       
ــأمني االحتياجــاا املتعــدية األ ــت   و لــممل الــد مل       ــأمني األر  واملســملن يــدم   يــدم  
والاــملام  والواــ  القــانوو  والســلمة و/أو الصــحة  و ــو مــا يلــململ مديــدا   ــجا لملتامــة   

 االيتبار الل ص  للفتي يف نتت الدولة  وللتماسك اجملتمع .الفتي  و
وأقتل اتنام  العممل اأسباب الـعول اـدما مـن التـد ور البييـ  ووصـوال إىل الملـوارمب         - 519

ال بيعية والعاياا الدا لية ال   دمت املستوطناا البلـتية وجتـ  األوـ ا، يلـى الفـتار مـن       
فـا اتنـام  العمـمل يلـى  اايـد إمملانيـة  عـت  النسـام         من قة يف الد ما إىل من قـة أ ـت . ور  

خل ت العن  يف حـاالا الـعول  إىل جانـب زيـاية احتمـال نـاول اللـعوب األصـلية. وفـان          
العوية ال وييـة واآلمنـة مـن النقـاق التئيسـية الـ  رفلـا از يليقـا ال نـام   إاـااة إىل            احلن يف

 نسية واابااية   لل اتتة العول.إ احة اخلدماا األساسية  ومنقا  دماا الصحة اجل
ويف ن اإل يدم  أمني األر  واملسملن  يلململ الاياب ين أنتار الدولة  ـديا وـائعا    - 531

اسـبب الــنق  اللــديد يف البيانــاا  و ـو مــا يعيــن  قــديت أيـداي األوــ ا، املتــأمتين و نفيــمل    
ســنواا  31إىل  6متــدة مــن التــدااج الفعالــة ملســايدمم. ومــن اــني  ــدياا الفتــتة املقبلــة امل  

الوقوفن يلى أيداي و صائ  الفياا السملانية ال   عاو مـن أوجـي الاـع   ـملل  وصـياغُة      
 اتام  ييم أفثت إنسانية.
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 44ااطار 
 السملن

ــي يف   لاحلــن يف الســملن ا  :القــوانني األ ــت  غــج امللامــة  ــن  ــو حــن منصــو، يلي لئ
ــاية ــة     33 املـ ــة والثقاايـ ــايية واالجتماييـ ــاحلقوإل االقتصـ ــدويل اخلـــا، اـ ــد الـ ــن العقـ مـ

(  ويتعـت  إليـي مبايـد مـن التفصـيمل التعليـن       3957  ي مل حيا النفاذ يف يـام  3955)
ــم   ــام رق ــن )   2الع ــوإل   3993الــأن احلــن يف الســملن اللئ ــة احلق ــي جلن ــمل  ايتمد  ( ال

جتمايية والثقااية. وينيلن أول مقتر  ا، مع  االسملن اللئن فعنصـت  االقتصايية واال
. 4111/9مستو  معيل  من ق بمل جلنة حقوإل اانسـان يف القـتار    من يناصت احلن يف

حــن اانســان يف الســملن اللئــن ]يلــى أنــي[ حــن فــمل امــتأة    ”ويــتلف املقــتر اخلــا،  
حمل  ينتم  إليـي ويعـي     ورجمل وواب وطفمل يف احلصول يلى ايه يمن يأويي ولتم 

ــة   ــي اســلم وفتام ــتة E/CN.4/2001/51“ )اي ــن الصــملوع    2  الفق ــد م (. وأفــدا العدي
  إاـااة إىل التعليقـاا   3991الدولية املتعلقـة  قـوإل اانسـان الـ  ايتنمـدا اعـد يـام        

رصد املعا داا  يلى احلن يف السملن والتـتااط  العامة والتوصياا الصايرة ين  يياا 
 .(264)املوجوي اني السملن وغجل من حقوإل اانسان األساسية

  
 حصول املتأة يلى األر  - 3 

ــازة األر         - 533 ــت أوــملال انعــدام أمــن حي ــة  ــو مــن أفث ــ  املــتأة  ــن امللملي إن يــدم اتل
ملـاا يلـى ن ـاإل واسـ   وال يفـتلإل      انتلاًرا. ويف حني أن معتم البلـدان   سـمق  يـازة املمتل   

الملثج منقا اني التجمل واملتأة من الناحية القانونيـة اوصـفقما مـن أصـحاب املمتلملـاا  إال أن      
. وسـوام  عللـن األمـت    (261)أيداًيا  ائلة من النسـام حمتومـة يملًيـا مـن احلـن يف ململيـة األرااـ        

__________ 

جمةوعررة قيــة حقــوإل األوــ ا، ذو  ااياقــة )األمــم املتحــدة   مــن ا فا 42انتــت  يلــى ســبيمل املثــال  املــاية   (264)
( 4111) 32( ورقـــم 3997) 7(  والتعليقـــاا العامـــة رقـــم 22931  الـــتقم 4636  اجمللـــد امتع  ررر ال

ــم ــت    4114) 36 ورقـ ــة )انتـ ــة والثقاايـ ــايية واالجتماييـ ــوإل االقتصـ ــة احلقـ  E/2001/22و  E/1998/22( للينـ
 (.E/2003/22 و

 Gender, Property Rights and Livelihoods in the Era of AIDSاملتحـدة لألغمليـة والارايـة     منتمـة األمـم    (261)
)الفررواعق سرريف اليسرريف وحقرروق امتلن،ررة وسررم  امتع،يررة   عصررر اإليرر ل( امتيرر وعال المقي،ررة متيلةررة األ  يررة 

التــــايل: . الــــن  متــــال يلــــى الــــتااط 3119تيررررري  الثرررر  /نواة   11جىل  32والزعاعررررةق عومرررر  مرررر  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai521e/ai521e00.pdf. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/51
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بيـة األغمليـة ولملنـقن ال ميلملـن سـو       ااملناطن التيفية من البلدان النامية حيت  ننـت  النسـام غال  
يملدن ال ميلملن وييا منقا  أو يف املنـاطن احلاـتية حيـت  لـي  رئاسـة       القليمل من األراا  أو

  اـمن أيـداًيا   (262)املتأة لألست املعيلية و ندر ململية األر  التاية  وال سـيما االنسـبة للفقـتام   
املعيلــة املــت ب ني ار باط ــا حيوًيــا فــبجة مــن النســام يفتقــتن إىل األمــن الســمل  وأمــن أســباب  

  يازة األر  وحن امللملية.
ملـتأة وـتام املمتلملـاا    اوالتامه احلملوماا يف اتنام  العممل اـأن  ملفـمل أن اممملـان     - 534

واألراا  وحيازما وايعقا يلى قدم املساواة م  التجمل  واحلصـول يلـى القـتو  والتفـاو      
 ا  وهارسة حقوققا القانونية يف املجامب.  الأن العقوي اااقا وااألصالة ين نفسق

ــة إىل أن     - 531 ــائ  الدراســة االستقصــائية العاملي ــاا    75وأوــارا نت ــن احلملوم ــة م يف املائ
أنفملا قوانني  امن للمتأة حن امللمليـة  مبـا يف ذلـك احلـن يف حيـازة املمتلملـاا أو األصـول        

يف املائـة يف   25ف   ملل النسـبة إىل  األ ت  ووتائقا وايعقا يلى قدم املساواة م  التجمل  و ت 
يف املائــة مــن احلملومــاا يــن إنفــاذ قــوانني  ملفــمل للمــتأة حقوق ــا  56يســيا. ويف حــني أاــايا 

يف املائة منقا ين إنفـاذ قـوانني  مـ  ململيـة املـتأة مـن  ـلل         74متساوية يف املجامب  أاايا 
ــالاوا  وال ــلإل والتتفــاا واارمب    ــة ا ــوانني املتعلق ــة الق ــه  موامم ــا احلــالتني  فان . ويف فلت

النسب ااقليمية قتيبة من املتوسـط العـامل  ااسـتثنام أوقيانوسـيا  حيـت اخنفاـه النسـبتان إىل        
 يف املائة يلى التوايل. 21يف املائة و  61
ويلى التغم مـن أوجـي التقـدم  ـملل   لـة قـوانني ململيـة ومـجامب أو هارسـاا اييايـة            - 532

لـدان. وحـا يف احلـاالا الـ  اـدأ العمـمل ايقـا اقـوانني مدنيـة لاـمان           قائمـة يف العديـد مـن الب   
املســاواة يف حقــوإل املــجامب وامللمليــة  اموــا ال  نفلــمل أو  نحتــتم االاــتورة يلــى الصــعيد احمللــ    

 اسبب املعايج االجتمايية التميياية املستمتة  و  بين القوانني العتاية أو الدينية.
ا املسـتمدة مـن مروـت املرسسـاا االجتماييـة واجلنسـانية الـمل         وينتقت  ليمل البيانا - 536

 نصدرل منتمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي   أني االنسبة إىل البلـدان الـ   تـواات ينـقا     
. أمـا يف احلـاالا   (266)يف املائة من لموم سنداا ململية األر  36اياناا  ال  وز املتأة إال 
يرة ايقــا يلــى هارســة حققــا يف حيــازة األرااــ   اموــا  تعــت  خل ــت الــ  ال  ملــون املــتأة قــا

ال تي اعد وااة زوجقا. ويلوة يلـى ذلـك  جيـد املقتتاـون الـملين ال ميلملـون مـا يملفـ  مـن          
__________ 

(262) C. S. Rabenhorst and A. Bean, “Gender and property rights: a critical issue in urban economic 

development” (Washington, D.C., International Housing Coalition and Urban Institute, 2011). 

(266) OECD, 2012 SIGI: Social Institutions and Gender Index: Understanding the Drivers of Gender 

Inequality. 
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األرااــ  أنفســقم يف واــ  غــج مــراا نتــًتا إىل أن إمملانيــة احلصــول يلــى القــتو  التايــة  
ى األصول  و رفد البيانـاا يلـى أن قـدرة املـتأة      توق  إىل حد فبج يلى ااقتا  القائم يل

احملدوية يف احلصول يلى األر  ُ دل من إمملانيـة حصـوهلا يلـى القـتو   و قللـمل االتـايل مـن        
 .(265)اتصقا االقتصايية

ويلوة يلى ذلك  إن اقت املـتأة  مقتونـا  اـنق  اـدائمل السـملن  جيعـمل مـن الصـعب          - 535
ا ـمل األسـتة. ولعمليـاا إيـاية ااسـملان قسـتا  واا ـلم        يليقا االاتعاي ين أواـام العنـ  ي  

القست  من املعل واألر  أمتف أفثت حدلة يلى املتأة مني يلى التجمل. ويف فثج مـن األحيـان    
حيول غياب حقوإل امللملية يون يوية املتأة اعد  تحيلقا أو قـد يـدا  هبـا إىل البقـام يف األر      

التمييا اجلنساو والعن  اد املـتأة اصـورة حـايلة يلـى     حا وإن واجقه  اطت فبجة. ويرملت 
ــوإل         ــا  ومســاواما يف حق ــا والســي تة يليق ــة حيازم ــة األر  وإمملاني ــتأة يف ململي مســاواة امل

 .(267)التملك والسملن اللئن  و اصة أمنام حاالا ال وارئ املعقدة والتعمج وااصلل
اياا والتقاليد ال  ايلا اـد املـتأة   وينبا  للدول أن  نصلق القوانني و تصدل  للع - 537

و تمقا من أمن حيازة األراا  واملسـاواة يف ململيـة األر  وإمملانيـة حيازمـا والتصـتف      
ايقا ومساواما يف حقـوإل امللمليـة والسـملن اللئـن. ويلـى الـدول أن  اـمن حـن مسـاواة          

رااـ   واحلـن   املتأة االتجمل يف األر  وااصلل الاراي  ويف    اا االسـتي ان يف األ 
ــاذ         ــة واخت ــام اااصــلحاا ااياري ــجامب  والقي ــك اــمان احلــن يف امل ــا يف ذل ــة مب يف امللملي
التدااج األ ت  الاـتورية اي ـام املـتأة حقـوإل التجـمل ذامـا يف احلصـول يلـى القـتو           

 واملعلوماا. ورأف املال والتملنولوجيا امللئمة  والوصول إىل األسواإل
  

 قوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حل
 41ااطار 

 حصول املتأة يلى األر 
أصـدرا   - ما  لصه إليي اهليياا احلملومية الدولية ايمـا يتعلـن  قـوإل اانسـان     

جلنة حقوإل اانسان سلسلة من القتاراا املتعلقـة اـاملتأة وااسـملان واألرااـ   مبـا يف      
اواة املـــتأة يف ململيـــة األر  وإمملانيـــة حيازمـــا الـــأن مســـ 4116/46ذلـــك القـــتار 

__________ 

(265) N. Almodóvar-Reteguis, K. Kushnir and T. Meilland, “Mapping the legal gender gap in using property 

and building credit”, Women, Business and the Law (World Bank, 2012). 

 .(E/CN.4/2000/68/Add.5انتت  قتيت املقترة اخلاصة املعنية مبسألة العن  اد املتأة وأسبااي ويواقبي ) (267)
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(  وقـد أفلـدا   4116والتصتف ايقا  ومساواما يف حقوإل التملـك والسـملن اللئـن )   
حـن املـتأة يف مسـتو  معيلـ  الئـن  مبـا يف ذلـك السـملن         ”ايي اللينة من جديد يلى 

ــوإل اانســان  ويف ا      ــامل  حلق ــي يف اايــلن الع ــى النحــو املنصــو، يلي ــن يل لعقــد اللئ
التمييـا  ”وأفلـدا يلـى أن    “الدويل اخلا، ااحلقوإل االقتصايية واالجتماييـة والثقاايـة  

ــازة األر  واملمتلملــاا         ــن اممملانيــة حي ــة  ايمــا يتعل ــتأة يف القــانون واملمارس اــد امل
واملسافن واقتنائقا والتصتف ايقا  وايمـا يتعلـن االتمويـمل الـلزم لـألر  واملمتلملـاا       

ف ا حلـن املـتأة اانسـاو يف احلمايـة مـن التمييـا وقـد يـرمت يلـى          واملسافن  يلململ انتـقا 
 .“إيمال حقوإل اانسان األ ت 

 
  

 التلتلي - 4 
يدي امللتليين يف العـا  فـبجف ولملنـي غـج معـتوف  وامللـتليون  ـم الـملين يفتتوـون           - 532

يف مـــآو   األرصـــفة أو ينـــامون يف مبـــان مقيـــورة أو يف أمـــافن مرقتـــة  أو يف املتع ـــاا أو
   إن أمملن.  (262)املتلتليين

وغالبا ما يعت  التلتلي ململلة  اصة ااملناطن احلاتية  ولملنـي يـرملت يف النـاف الـملين      - 539
يعيلــون يف املنــاطن التيفيــة أيًاــا. ويف وقــه انعقــاي املــرات الــدويل للســملان والتنميــة التيفيــة  

ــد      ــاف يف ال ــديتاا نســبة امللــتليين يف األري ــني    تاوحــه  ق ــا ا ــة   36و  7واحــد م يف املائ
. وال  ـــاال الملـــوارمب ال بيعيـــة (269)يف املائـــة يف املنـــاطن الـــ  أ لفتـــقا األوـــار 41وجتـــاوزا 

. ولـي، التلـتلي   (251)والتلتي الدا ل  يتسببان يف التلـتي يف املنـاطن التيفيـة يف البلـدان الناميـة     
ا  تاـاات طائفـة واسـعة مـن العوامـمل      ململلة يعاو منقا الفقتام يف البلدان الفقجة احسب  وإمن

__________ 

(262) M. G. Haber  and P. A.Toro, “Homelessness among families, children and adolescents: an ecological-

development perspective”,  Clinical Child and Family Psychology Review, vol. 7, No. 3 (2004); P. A. 

Toro, “Towards an international understanding of homelessness”, Journal of Social Issues, vol. 63, No. 

3 (2207), pp. 461-481. 

(269) T. Rahman, The Rural Homeless in Bangladesh (Dhaka, United Nations Children’s Fund, 1993). 

(251) United Kingdom, University of Newcastle upon Tyne, Centre for Architectural Research and 

Development Overseas (CARDO), “The nature and extent of homelessness in developing countries”,  

DFID Project No. 7905; available from http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/HumanSecurity/R7905.pdf. 
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من اينقا غياب نتم احلماية االجتمايية  وحمدويية ااسملان العام  واخنفا  الـد مل والب الـة   
 .(253)لتريل  إىل التلتلي يف اجملتمعاا املتقدمة النمو

ومن الصعب جًدا  ديد يدي امللتيين يف مجيـ  أاـام العـا  ألن العديـد مـن البلـدان        - 541
ــت إىل نتــام احصــائقم. اامللــتليون  وال ســيما اللــباب واألســت  يقيمــون يف املســافن       يفتق

ويتتفووا اني اتتة وأ ت  ااستمتار  أما واـ   عتيـ  للتلـتي اقـو مسـألة معقلـدة. ويعـي         
العديد من األو ا، يف ظتوف صعبة وغج ملئمة أو  م معتاـون خل ـت التلـتي الووـيك      

ــديتاا أ   ــدرجني يف  ق ــداي امللــتليين يف      وليســوا م ــديت أي ــداي امللــتليين. ويصــعب جــًدا  ق ي
اجملتمعاا األاقت  والبحـومب الـ  أجتمـا ينـقم البلـدان الناميـة حمـدوية يلـى الـتغم مـن  اايـد            

 .  (254)االيتتاف اواق  اياا امللتليين وديدة التأمت  مبا يف ذلك أطفال اللوارم
ا )و اصة اتنسـا وأملانيـا واملململـة املتحـدة     وحيتى امللتليون اا تمام متاايد يف أوروا - 543

واجلمقوريــة التلــيملية( ويف الواليــاا املتحــدة األمتيمليــة  واليااــان  وأســتتاليا. وقــد حــديا   
النتائ  ال   وصـله إليقـا  ـملل البلـدان السـماا امللـتتفة اـني امللـتليين  مـن ذلـك أن يـدي            

فام معدالا االفتياب واسـت دام املـواي   التجال يفوإل يدي النسام من امللتليين البالاني  وار 
امل درة  ووجـوي نسـبة ياليـة مـن ايـاا السـملان الـملين يـانوا يـاية مـن التمييـا )يلـى سـبيمل              
املثــال  األمتيمليــون مــن أصــمل أاتيقــ  يف الواليــاا املتحــدة والســملان األصــليون يف أســتتاليا   

األوســط  وأورواــا اللــتقية واملقــاجتون اجلــدي مــن أاتيقيــا ويســيا وأمتيملــا اجلنوايــة واللــتإل 
 .(251)وأورواا الاتاية(

__________ 

 ,European Federation of National Organisations Working with the Homelessانتـت يلـى سـبيمل املثـال       (253)

European Report: The Role of Housing in Pathways Into and Out of Homelessness — Annual Theme 

2008: Housing and Homelessness; available from http://www.feantsa.org/spip.php?article156&lang=en. 

(254) CARDO,  “The nature and extent of homelessness in developing countries”; R. Carr-Hill,  “Missing 

millions and measuring development progress”, World Development, vol. 46 (2013),  pp.30-44; 

UNICEF, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2005);  T. 

Peressini, L. McDonald and D. J. Hulchanski, “Towards a strategy for counting the homeless”, in 

Finding Home: Policy Options for Addressing Homelessness in Canada, D. J. Hulchanski and others, 

eds., (Toronto, University of Toronto, Cities Centre, 2009); G. Tipple and S. Speak, The Hidden 

Millions: Homelessness in Developing Countries (Abingdon, Oxon, Routledge, 2009). 

(251) Toro,  “Towards an international understanding of homelessness”;  European Federation of National 

Organisations Working with the Homeless, ”Immigration and homelessness in the European Union: 

analysis and overview of the impact of immigration on homeless services in the European Union” 

(2002) Australia,  Australian Institute of Health and Welfare,  A Profile of Homelessness for Aboriginal 
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ومن املقم يند وا   عتي  للتلـتلي التمييـا اـني األاـتاي البـالاني امللـتليين  واألسـت         - 544
امللتلية  واللباب امللتليين  ألن فثًجا مـا ختتلـ   ـملل الفيـاا الفتييـة يـن اعاـقا يف أاعـاي         

فملــقا )وحــا أســتف هتــدلة(  لــتليا مــن جــتلام   . ااألســت امللــتلية  لــممل أســتف اأ (252)متعــدلية
العاياا أو األزماا البييية  أما يندما يملون سبب التلتلي  و الفقت املـدق  أو اا ـلم  امـن    
األرجق أن  تألل   ملل األست من أمل وحيدة اتاقة أطفاهلا الصاار  الملين قـد يملونـوا اـتلوا مـن     

 األســت يف اال ــاي األورو  ويف البلــدان املتامخــة . ويــاياي التلــتلي اــني(256)العنــ  املــعيل أياــا
 .(255)للمناطن ال   عي  نااياا أو يف اقت مدق 

أمــا امللــتيون اللــبان اي تلفــون يــن امللــتليين البــالاني اســبب ســنلقم )ألوــم يــاية    - 541
سـنة( وفـمللك يـن األطفـال امللـتيين )اـمن األسـت( ألوـم  لـتليوا           43يقمل يمت م ين  ما

وقد است دمه لموية متنوية من املص لحاا يف وص  اللبان امللـتليين  مبـا يف   وحد م. 
ذلك  املنبـوذين واهلـاراني ووـبان اللـوارم  الـملين ميملـن أن يملونـوا قـد نلـأوا يف اللـوارم.           

 ستبعد  ملل الفياا إحدا ا األ ت . ولقد  لصه معتم األ ـامب إىل أن أيـداي الفتيـاا     وال
ا قني متســاوية  قتيًبـا  اينمـا يايـد يــدي الـملفور يلـى اانـامب يف الفيــة       والفتيـان امللـتيين املـت   

 .(257)األف  سًنا من وبان اللوارم
__________ 

and Torres Strait Islander People (Canberra, 2001); European Journal of Homelessness,  vol.  4 

(December 2010). 

(252) Haber and Toro, “Homelessness among families, children and adolescents: an ecological-development 

perspective”. 

 M. Shinn and B. Weitzman, “Homeless families are different”, in Homelessness inاملتجــ  نفســي   (256)

America, J. Baumohl, ed. (Phoenix, Arizona, Oryx Press,1996); A. Masten and others, “Children in 

homeless families: risks to mental health and development”, Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, vol. 61, No. 2 (1993), pp. 335-343; D. J. Rog and J. C. Buckner, “Homeless families and 

children”, paper prepared for the 2007 National Symposium on Homelessness Research, available from 

http://www.huduser.org/publications/pdf/p5.pdf; J. C. Buckner and others, “Homelessness and its 

relation to the mental health and behavior of low-income school-age children”, Developmental 

Psychology, vol. 35, No. 1 (1999), pp. 246-257. 

(255) European Federation of National Organisations Working with the Homeless, “Changing faces: 

homelessness among children, families and young people” (2010), and Immigration and homelessness 

in the European Union: analysis and overview of the impact of immigration on homeless services in the 

European Union” (2002). 

(257) Haber and Toro, “Homelessness among families, children and adolescents: an ecological-development 

perspective”; P. A. Toro, A. Dworsky and P. J. Fowler, “Homeless youth in the United States: recent 

research findings and intervention approaches”, paper prepared for the 2007 National Symposium on 
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ــار م اــني          - 542 ــملين  تــتاول أيم ــملفور ال ــقم مــن ال ــالاون امللــتليون ااالبيت ــتاي الب واألا
يف املائـة    6سنة )أقمل مـن   51سنة  ومن الناير وجوي أو ا،  ايد أيمار م ين  61 و 32
أف  ها    يف واقـ  األمـت  و لـة يالئـمل يلـى أن لمـوم        ولًما أن أيمار اعض امللتيين  بدي

. ويف البلدان ال   تواات ايقـا  (252)امللتيين أف  سًنا إمجاال  ها فانوا يليي قبمل يقد من الامن(
اييـة  اعض البياناا االجتمايية  وإن فانه غج مملتملة  يتلسم  لتلي البـالاني مبحـدياا اجتم  

معتتف هبا  منقا العدي غـج املتناسـب مـن األوـ ا، الـملين نلـأوا أيتاًمـا أو يف يور احلاـانة         
أوليك الملين نلأوا يف مسافن غج مسـتقتة يف متحلـة ال فولـة املبملـتة  أو الـملين  عتلاـوا        أو

نوا للعن  مـر ًتا أو يف متحلـة ال فولـة املبملـتة أو ايتـايوا يلـى املـواي امل ـدرة  أو الـملين يـا          
الـملين  ـم مـن ذو  ااياقـة العقليـة أو       العتقـ   أو احملـاراون القـدامى  أو    التمييا العنصت  أو

 .(259)ااياقاا األ ت  ال  انعقم من العممل العاطفية أو
والدول مديوة إىل ييم  ومب جديدة ين الدمياتااية واع  امللتيين و صـميم   - 546

 من السمل  لليمي .اتام  للتصدل  حملدياا التلتي و عايا األ
 

 يملياا اا لم القست  - 1 
اا لم القست   و قيام الدولة  اصورة مباوتة أو غج مباوـتة  اتتحيـمل النـاف مـن      - 545

أراايقم أو منازهلم  وال يلممل ذلك حاالا اا ـلم الـ   ننفـمل واق ـا للقـانون ومبـا يتفـن مـ          
 عــدم يمليــاا اا ــلم القســت  إمملانيــة  . و(271)أحملــام املعا ــداا الدوليــة حلقــوإل اانســان 

__________ 

Homelessness Research, available from http://aspe.hhs.gov/hsp/homelessness/symposium07/toro/;  
M. J. Robertson and P. A. Toro, “Homeless youth: research, intervention, and policy”, in Practical 

Lessons: The 1998 National Symposium on Homelessness Research , L. B. Fosburg and D. L. Dennis, 

eds. (Washington, D.C., Department of Housing and Urban Development and Department of Health and 

Human Services, 1999); B. Feitel and others, “Psychosocial background and behavioral and emotional 

disorders of homeless and runaway youth”, Hospital and Community Psychiatry, vol. 43, No. 2 (1992), 

pp. 155-159; M. J. Robertson, P. Koegel and L. Ferguson, “Alcohol use and abuse among homeless 

adolescents in Hollywood”, Contemporary Drug Problems, Fall 1989, pp. 415-452. 

(252) T. Meschede, B. Sokol  and J. Raymond,  “Hard numbers, hard times: homeless individuals in 

Massachusetts emergency shelters, 1999-2003”  (Boston, Center for Social Policy, 2004); available  

from http://scholarworks.umb.edu/csp_pubs/29. 

(259) C. L. Caton, C. Wilkins  and J. Anderson,  “People who experience long-term homelessness: 

characteristics and interventions”, paper prepared for the 2007 National Symposium on Homelessness 

Research; available from http://aspe.hhs.gov/hsp/homelessness/symposium07/caton/index.htm. 

واي  التنميـة  الـ  واـعه يف    املبايئ األساسـية واملبـايئ التوجيقيـة املتعلقـة اعمليـاا اا ـلم والتتحيـمل اـد         (271)
ــي          ــوية يف اــتلني يف حايتان/يوني ــمل يوليــة الــأن يمليــاا اا ــلم القســت  املعق ــة يم ــ  4116حلق   وال
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يوية األو ا، املتحلني  و و ما ين  يليي  عتي  اا لم القسـت   ااـض النتـت يمـا إذا     
 .  (273)حصلوا يلى مسايدة اياية  وطينقم يف مناطن أ ت  فانوا قد
عة وياية ما  لممل أسباب اا لم القست  التنمية احلاتية وامللاري  اامنائيـة الواسـ   - 547

الن ــاإل يف املنــاطن التيفيــة )مثــمل الســدوي(  والتقديــداا  ــدومب فــوارمب طبيعيــة أو  ايلــتاا  
ــباب     ــا (  واألسـ ــأف العـ ــة أو فـ منا يـــة  واألحـــدامب الملـــ   )مـــن قبيـــمل األلعـــاب األوملبيـ

 .(274)االقتصايية واألزمة املالية العاملية والتمييا أو معاقبة اية سملانية معيلنة
وا لوا  نتم لتصد يملياا اا لم القسـت   ولملـن البيانـاا     وقد املله جقوي - 542

حمدوية للااية  إذ ألن من مصلحة منفلـمل  يمليـاا اا ـلم التسـتت ينـقا. وانـام يلـى ذلـك          
  أوـارا  قـديتاا   3992ختتل   قديتاا يدي يمليـاا اا ـلم ا تلا ـا فـبًجا. افـ  يـام       

  من منازهلم سـنوًيا اسـبب ملـاري  الق ـام     مليني و  31البنك الدويل إىل إ لم حوايل 
العام وحدل. ويف الوقه احلايل   تتوال  قديتاا األوـ ا، الـملين يلتـقم يمليـاا اا ـلم      

مليـون وـ   يف السـنة اسـتناًيا إىل احلـاالا       456القست  لألسباب التئيسـية السـتة مـا اـني     
 .  (271)مليون و   يف السنة 36املبلا ينقا وأفثت من 

يعممل اتنام  األمم املتحدة للمستوطناا البلتية )موئمل األمم املتحدة( يلـى واـ    و - 549
يرجة الثقة اأن مسـت دم  األرااـ  لـن    ”ننق  لقياف أمن احليازة  المل  يعتلاي اأني ماي  من 

ينحتموا  عسف ا من احلقوإل ال  يتمتعون هبا يف األراا  والفوائد االقتصايية ال  جينووـا منـقا    
ن مـن ايتـتاف اآل ـتين  قـوإل الفـتي يف األرااـ  ومحايتـقم هلـملل احلقـوإل يف مواجقـة           والتيق

 ــدياا حمــدلية أو اصــورة أيإلل  حــن مجيــ  األاــتاي واجلمايــاا يف محايــة حملوميــة اعالــة يف    
وينباـ  للـدول وقـ  يمليـاا اا ـلم القسـت        . (272)“مواجقة يملياا اا لم القسـت  

__________ 

وارفه يف  نتيمقا املقترة اخلاصة املعنية االسملن اللئن فعنصت من يناصت احلـن يف مسـتو  معيلـ  الئـن     
 (.A/HRC/4/18)املتان األول من الوميقة 

ية األمم املتحدة حلقوإل اانسان  حاالا اا ـلم القسـت  وحقـوإل اانسـان  صـحيفة وقـائ  حقـوإل        مفوا (273)
 .(3995)أيار/مايو  46اانسان رقم 

(274) UN-Habitat, Forced Evictions: Global Challenges, Global Solutions (2011). 

(271) M. M. Cernea and H. M. Mathur, eds., Can Compensation Prevent Impoverishment? Reforming 

Resettlement through Investments and Benefit-Sharing (New Delhi, Oxford University Press, 2008 )
Centre on Housing Rights and Evictions, “Global survey 11: forced evictions, violations of human 

rights: 2007–2008” (Geneva, 2009). 

(272) UN-Habitat, Secure Land Rights for All (Nairobi, 2008). 
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يليـاا لتصـد حـدومقا وأمت ـا يلـى        ال   نتقك القانون الوط  وحقـ  وإل اانسـان وإنلـام 
 املتاترين. السملان

 

 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية
 42ااطار 

 يملياا اا لم القست 
: ايتـ ا جلنـة   اهليياا احلملومية الدولية ايما يتعلـن  قـوإل اانسـان    ما  لصه إليي

 لم القسـت  انتـقافا جسـيما حلقـوإل اانسـان مـن  ـلل سلسـلة         حقوإل اانسان اا
ــتار    ــا ايقــا الق ــتاراا  مب ــاا اا ــلم القســت     4112/42مــن الق الــأن حتــت يملي

يمليــاا اا ــلم القســت  امل الفــة  ”(  والــمل  أفلــدا ايــي اللينــة يلــى أن  4112)
ما جملمويــة للقــوانني الــ   تفــن ومعــايج حقــوإل اانســان الدوليــة  لــململ انتــقافا جســي 

 .“فبجة من حقوإل اانسان  و اصة احلن يف السملن اللئن
:  ناوله  جلنة احلقوإل االقتصـايية واالجتماييـة والثقاايـة    القوانني غج امللامة األ ت 

احلـن يف السـملن امللئـم: اا ـلم     ”: 7يملياا اا لم القست  يف التعلين العام رقـم  
واملبايئ التوجيقية املتعلقـة اعمليـاا اا ـلم     املبايئ األساسية”(. 3997) “القست 

ــة  ــدواي  التنمي ــمل ا ــة االســملن    4117) “والتتحي ــ  واــعتقا املقــترة اخلاصــة املعني ( ال
التصـد  لآلمـار املتت بـة يف    ”اللئن فعنصت من يناصت احلـن يف مسـتو  معيلـ  الئـن     

  التنميـة يف  حقوإل اانسان لعملياا اا لم وما يتصمل هبا من يملياا  تحيمل اـدواي 
 (.A/HRC/4/18من املتان األول من الوميقة  1. )الفقتة “املناطن احلاتية و/أو التيفية

  
 امللتيون يا ليا - 2 

ين و  التلتي الـدا ل  يلـى اـع  مـايو  إزام فـمل مـن سـبب التلـتي و لاوـة           - 511
ــال واألمــن يف نقــ  ــدا ل    ــا: العايــاا     التا ــاع ســببان رئيســيان للتلــتي ال اق املقصــد. و ن

   املسلحة والعن  اوجي يام أو انتقافاا حقوإل اانسان  والملوارمب ال بيعية.
ويصعب اوجي  ا، احلصول يلى إحصاماا يقيقة ين امللتيين يا ليا  ألن  ـرالم   - 513

ا احملليــة األ ــت   ولــي، يف  يمــاا األوــ ا، يعيلــون غالبــا يف املنــاطن احلاــتية واجملتمعــا 
اللجيني  أو يملونون ملتتني جاتاايا  هـا جيعـمل مـن املـتجق  قـديت يـدي األوـ ا، امللـتيين         
يا ليا اأقمل ها  و يليي. ويف الوقه نفسي  امن الصعب  ديت ااحصـاماا الـ   لـج إىل أن    

ا قــد يــري  إىل املبالاــة يف اعــض امللــتيين يا ليــا ميملــن أن يملونــوا قــد يــايوا إىل ييــار م  هــ  

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/18
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التقديتاا يف اعض احلاالا. ويلوة يلـى ذلـك  نـايرا مـا  ملـون البيانـاا مصـنفة: ذلـك ألن         
 .(276)الدا اقط  م  اياناا ين امللتيين يا ليا مصنفة حسب نوم اجلن، والسن واملوق  33
ــة يــام   - 514 ــا يــدي امللــتيين يف العــا   4134ويف واي ــون ملــتي  4252   ال اســبب  ملي

 . ويف وقــه انعقــاي املــرات (275)الــعام املســلق والعنــ  يمومــا أو انتــقافاا حقــوإل اانســان  
الــدويل للســملان والتنميــة  ار فــ  العــدي اامجــايل للملــتيين ار فايــا حــايا اســبب احلــتب أو   

(. ويف أيقـــاب اخنفـــا   ـــلل أوا ـــت التســـعيناا  ازياي يـــدي  63 الـــعام )انتـــت اللـــململ
ــا ز  ــام      امللــتيين يا لي ــديتاا األ ــجة لع ــت  تيــاوز التق ــاية م ــتية اســبب العايــاا  حي ي

. ويلـى النقـيض مـن اللجـيني  ال يعـ       3992األرقام القياسية املسيلة سااقا يف يام  4131
امللـــتيون يا ليـــا اســـبب العايـــاا احلـــدوي الدوليـــة  واالتـــايل اـــموم يتلـــون  ـــه محايـــة   

   السـبب يف التلـتي. وفـان أفـ  يـدي مـن        حملومامم  حا يندما  ملون  لك احلملوماا
( 4133مليني ملتي يف يـام   759أن الا  مليون و   )اعد 3152امللتيين يا ليا البالا 

  أاـايا التقـاريت اـأن    4134. و ـلل يـام   (275)موجويا يف أاتيقيا جنوب الصـحتام الملـ    
ة  مبــا يف ذلــك يف ليبيــا مليــون مــن امللــتيين يا ليــا قــد يــايوا إىل منــاطققم األصــلي 453اــو 

ومجقوريــة الملوناــو الدميقتاطيــة. ويف مجقوريــة الملوناــو الدميقتاطيــة  أاــايا التقــاريت اــأن         
وـ   قــد يـايوا إىل منــاطققم األصــلية  ولملـن نتــم التصــد حمـدوية للاايــة هــا      261 111

 جيعمل من املستحيمل  ديد مد  يقة  ملا العدي.

__________ 

(276) Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Global Overview 2012: 

People Internally Displaced by Conflict and Violence (Geneva, 2013). 

(275) Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Global Estimates 2012: 

People Displaced by Disasters (Geneva, 2013). 
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 61اللململ   
الـــعام املســـلق أو العنـــ  أو انتـــقافاا حقـــوإل اانســـان    امللـــتيون يا ليـــا اســـبب  

 4133-3929 الفتتة
 )س متالييف(

 
 
 
 
 
 
 
ــديتاا العامليــة للملــتيين يا ليــا )       :امتص ع  ــا رصــد التلــتي الــدا ل   التق (  ميملــن 4133-3991متف

 http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpPages) االطلم يليي يف املوقـ : 
10C43F54DA2C34A7C12573A1004EF9FF?OpenDocument. 

  
مليـون وـ      1452و لج التقديتاا العاملية ملتفا رصد التلتيد الـدا ل  إىل أن   - 511

X       ــام ــار م يف ي ــن يي ــتار م ــى الف ــد أجــ وا يل ــمل     4134ق ــن قبي ــة م اســبب فــوارمب طبيعي
مجي  حـاالا التلـتي  قتيبـا املتعلقـة     الفيااناا والعواص  والاالزل. ويف ذلك العام  فانه 

يف املائــة مــن لمــوم   23اــالملوارمب ال بيعيــة مت ب ــة اــتاج املنــاخ والتــوا ت اجلويــة. وفــان   
مليـني   559امللتيين ناويا ين الفياـاناا الـ  اجتاحـه اهلنـد ونييجيـا  وأيا إىل  لـتيد       

 .  (275)مليني و   يلى التوايل  العامل  553و   و 
 

مليون و   ي ت  ال سـيما يا ـمل الواليـاا     351 البلدان األفثت  قدما   لتي ويف - 512
املتحدة األمتيملية. ويتعني  تب  التلتيد ادقة يلى مت الامن  حيت يتوقـ  التلـتيد مـن جـتام     
الملوارمب ال بيعية جائيا يلى ما إذا فانه الملـوارمب  ـدمب يف أ  سـنة مـن السـنواا  امـن       

ــتاجاا   مــن ســنة إىل أ ــت  نامجــة يــن التقلبــاا يف حــدومب الملــوارمب    املــتجق أن  ملــون ال
ال بيعيــة  ولــي، اســبب وجــوي اجتــال معــني ايمــا يتعلــن االتلــتيد. ومــ  ذلــك  اــمن العوامــمل    
االجتمايية  عايل يف األ يـة امل ـاطت نفسـقا: سـوام فـان ذلـك نتييـة للالـاال الـمل  وقـ  يف           

ــاي  ) ــاا املت   ( أو4131 ـ ــا يف الواليـ ــار فا تينـ ــة ) إيصـ ــدة األمتيمليـ ــالفقتام 4116حـ (  اـ
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واملقملون واحملتومون  م األقـمل اسـتعدايا ملواجقـة العواقـب النامجـة يـن التلـتي. وااااـااة         
ــجة أحــوال ال قــ، واألحــوال       ــري   اــج املنــاخ إىل  اــيج يف و  إىل ذلــك  امــن املتوقــ  أن ي

  ومـن املمملـن أن يـري     (277)املنا ية القاسية ومـد  وـدما وحيلا ـا اململـاو ومـدما و وقيتـقا      
 القتيب. ذلك إىل زياية التلتيد يف املستقبمل

ــة يف أوجــي اــع      - 516 ويلــتتع امللــتيون ســوام اســبب العايــاا أو الملــوارمب ال بيعي
 امة. ومن اللائ  حدومب حاالا  لتي مانوية  أ  أن امللتيين يا ليا احلاليني أجـ وا يلـى   

التمييــا أو األواــام احملفواــة اامل ــاطت. ويف يــام   إ ــلم األمــافن الــ  يســملنون ايقــا اســبب 
الـدا مـن البلـدان الـ  يتصـد ا متفـا رصـد التلـتيد الـدا ل .           32  حدمب ذلـك يف  4133

. ويف فـثج مـن األحيـان يفتقـت     (272)ومعدل الب الة يف أوساق امللتيين يا ليا أيلى اوجي يام
لعمــمل  ويف فــثج جــدا مــن    امللــتيون يا ليــا  اســبب  لــتي م  إىل الومــائن و صــتحياا ا     

األحيــان  اــمن  يــاراا  وليــد الــد مل املتاحــة للملــتياا يا ليــا  ملــون أقــمل  ويليــأن  ــن     
وأطفاهلن يف الاالب األيم إىل قبول أيمال حمفواة اامل اطت ومن فاـة األجـت يف الق ـام غـج     

مـن  . ويمومـا يتسـاو  امللـتيون مـن اانـامب والـملفور       (279)التا  وإىل استتا ييياا أ ت 
حيـت العــدي  إال أن يوامــمل التمــاإل االجتمــاي  وااسـملان املرقــه  ونــدرة املــواري  وانعــدام   
األمــن ميملــن أن جتعــمل أواــام امللــتياا مــن النســام والفتيــاا غــج مأمونــة الــململ  ــا،      

 .(221)يري  إىل العن  اجلنساو ها
 

__________ 

(277) “Summary for policy makers”, in Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, C. B. 

Field and others, eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2012). 

(272) Internal Displacement Monitoring Centre, “Employment rate of IDPs”; available from www.internal -

displacement.org/idmc/website/countries.nsf/%28httpEnvelopes%29/C3D334B77955EA84C12579C70

059 E6CA?OpenDocument; and “Barriers to Employment of IDPs”; available from www.internal-

displacement.org/idmc/website/countries.nsf/%28httpEnvelopes%29/7D4A873BE935B1BBC12577ED

005DDE12?OpenDocument. 

(279) A. Fielden, “Ignored displaced persons: the plight of IDPs in urban areas”, New Issues in Refugee 

Research Paper No. 161 (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, July 2008), 

pp. 9 and 12, available from www.unhcr.org/487b4c6c2.pdf; UNHCR, “IDP Working Group: internally 

displaced persons in Iraq — update” (June 2008), pp. 1 and 17, available from www.unhcr.or 
g/491956e32.pdf.. 

(221) Internal Displacement Monitoring Centre, “Gender-based violence”; available from www.internal-

displacement.org/thematic/women.. 



A/69/62 
 

 

14-00069 307/394 

 

 اللجيون - 6 
ا يدي اللجيني يف مجي  أاـام العـا    واقا ملفواية األمم املتحدة للرون اللجيني  ال - 515

ــام   ــي يف ي ــت وصــمل إىل   3994ذرو  ــام    3752حي ــا يف ي ــون وــ  . وال اــو  4134ملي
مليــون الجــئ(  لتصــبق  457مليــون الجــئ فانــه أفــ  لمويــة منــقم مــن األااــان )  3652

ــاا للجــيني يا ــمل حــدوي ا.         ــديقما أفــ  جتمع ــملين ل ــدين الل ــتان البل ــمللك اافســتان وإي ا
ه األراعــة الــدان األ ــت  الــ  لــديقا أفــ  يــدي مــن اللجــيني  ــ  الصــومال والعــتاإل  وفانــ

واجلمقورية العتايـة السـورية والسـويان. وقـد  ـأمتا األرين الـململ  ـا، اتـدان السـوريني          
مر تا  اعد أن استويبه موجـاا مـن اللجـيني العـتاقيني والفلسـ ينيني يف السـاان. و وجـد        

جيني يف العا  يف املن قة العتاية. وااااااة إىل األرقـام امل لقـة  اقـد    األغلبية الساحقة من الل
أيدا األمم املتحدة  قييماا ألمت اللجيني من  لل النتت إىل اللجيني ايمـا يتعلـن االقـدرة    
االقتصايية. وااست دام  ملا املقياف  فانه اافستان البلد األفثت  أمتا اتـداقاا اللجـيني يف   

 .(223)وفينيا يقا إميوايا   ل4134يام 
ويعاو اللجيـون مـن الملـثج مـن مـواطن الاـع  نفسـقا الـ  يعـاو منـقا امللـتيون             - 517

ــاق      ــال يف نقـ ــبمل العـــي  والتاـ ــا يف ذلـــك الاـــع  املـــايو   التلـــتي واقـــدان سـ يا ليـــا  مبـ
االســتي ان. ونتــتا ألن اللجــيني يتعتاــون للاــ قاي يف يولتــقم ويفتقــتون حلمايتــقا  اــمن   

وينباـ   لدان املقصد اثمل حل لـديا حلمايـة و عايـا واـمان حقـوققم وفتامتـقم اانسـانية.        ا
أن  عاز الدول سبمل احلماية واملسـايدة املقدمـة للملـتيين يا ليـا واللجـيني  مـن  ـلل        
 واج الاملام واملأو  والتياية الصحية والتعليم واخلـدماا االجتماييـة يف األجـمل القصـج      

م يف اجملتمعاا احملليـة  أو يـويمم ال وييـة  أو يف حالـة اللجـيني  وطينـقم       و يسج إيماجق
 يف الد مالت يف األجمل ال ويمل.

  
 وتول حقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 46ااطار 
 امللتيون يا ليا واللجيون

ية ومسـايدة  ا فاقية محا  ايتمد اال اي األاتيق  4119: يف يام الصملوع امللامة
إرسـام إطـار قـانوو ملنـ  التلـتيد الـدا ل         ”من أجمل امللتيين يا ليا يف أاتيقيا 

 .“و واج احلماية واملسايدة للملتيين يا ليا يف أاتيقيا

: اختــمل مـا  لصـه إليـي اهلييـاا احلملوميـة الدوليــة ايمـا يتعلـن  قـوإل اانسـان         
__________ 

(223) UNHCR, “Displacement, the new 21st century challenge”  أيلل( 191. )انتت احلاوية 
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ان للملـتيين يا ليـا    لل، حقوإل اانسان قـتاراا سـنوية الـأن حقـوإل اانسـ     
ــتار   ــك الق ــا )    41/9مبــا يف ذل ( 4134الــأن حقــوإل اانســان للملــتيين يا لي
ايمــا يتعلــن املــمل مــن   “حقــوإل اانســان والــعول اجلمــاي  ”والقــتاراا الــأن 

ــتارا    ــا قـ ــة أياـ ــة العامـ ــيني. واختـــملا اجلمعيـ ــا واللجـ ــأن امللـــتيين يا ليـ ا الـ
 األو ا، امللتيين يا ليا والعول اجلماي .

:  تامن املبايئ التوجيقيـة الـأن التلـتي    الصملوع القانونية غج امللامة األ ت 
( اجملمويـــة األفثـــت يـــوال مـــن ســـبمل محايـــة حقـــوإل اانســـان  3992الـــدا ل  )

ــاول املبــايئ احتياجــاا امللــتيين        ــة للملــتيين يا ليــا حــا اآلن. و تن املمنوح
ــن التلــتيد القســت         يا ــة األوــ ا، م ــوإل ذاا الصــلة  ماي ــا  و ــدي احلق  لي

محايتقم و قدمي املسـايدة هلـم  ـلل التلـتي وفـمللك أمنـام العـوية        ”و رفد يلى 
. و تامن مبايئ األمم املتحدة املتعلقة اميـاية  “أو إياية التوطني وإياية اايما 

( املعـايج  4116( )“نـقجو مبـايئ اي ”املسافن واملمتلملـاا للجـيني وامللـتيين )   
املتعلقــة  قــوإل إيــاية املســافن واألرااــ  واملمتلملــاا إىل اللجــيني وامللــتيين.  

 4449ة العامة ملنتمة الـدول األمتيمليـة   يويلى الصعيد ااقليم  يديو قتار اجلمع
ــدول إىل التصــد  ألســباب   (4115) ــدمي املســايدة إىل    ال ــدا ل   و ق التلــتي ال

 Rec(2006)6امللتيين يا ليا اليا مـ  املبـايئ التوجيقيـة. وااملثـمل  اـمن التوصـية       
الصــايرة يــن جلنــة الــوزرام يف للــ، أورواــا  ــديو إىل   بيــن املبــايئ التوجيقيــة   

 والصملوع األ ت  ذاا الصلة يلى امللتيين يا ليا.
    

 قمل: اجملاالا التئيسية لإلجتاماا يف املستقبملاململان والتن -  ام 
ليم اجلقــوي اامنائيــة اــالتنوم املتاايــد يف األســت املعيلــية والتت يبــاا املعيلــة   - 3  وجــوب  ســ

 ومتاياة ذلك
طتأا يف السنواا العلتين املااية  اـجاا فـبجة يلـى أمنـاق الـاوا  وال ـتإل الـ          - 512

ست معيلـية  هـا أي  إىل ظقـور أنـوام مـن األسـت املعيلـية        يتبعقا الناف يف  نتيم أنفسقم يف أ
أفثت  نويا  مبا يف ذلك ار فام ملحوظ يف نسبة األو ا، الملين يعيلـون مبفـتي م أو الـملين    
يتاوجون متأ تا أو ال يتاوجون يلى ااطلإل  وازيايا امملانية الليوم إىل ال ـلإل  وصـار   

ت  ـملل التاـيجاا يـن  اـج أساسـ  يف فيفيـة       األطفال يعيلون م  أحد الوالـدين اقـط. و سـف   
ــديم          ــال  وال ــال األســت املعيلــية واألطف ــن  ورا ــم واآلم ــداف اــمان الســملن امللئ ــن أ   قي

http://undocs.org/ar/A/RES/20/9
http://undocs.org/ar/S/RES/2229(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2229(2006)
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األسـت   و ــواج التيايـة ال ويلــة األجــمل للمسـنني  واحلمايــة االجتماييــة يلـى ن ــاإل أوســ       
ــن اجمل     ــد م ــاال العدي ــة. وال   ــة  واالســتقلع املســتدام واســت دام ال اق ــنتم القانوني تمعــاا وال

ــيجاا          ــتغم مــن  ــملل التا ــى ال ــقا رجــمل يل ــ  يعيل ــة موجقــة اــو اهليافــمل األســتية ال التقليدي
األساسية. و عاو املـتأة يف مجيـ  أاـام العـا  مـن القيـوي يلـى حقوققـا املتعلقـة اامللمليـة مبـا يف            

عيلية ال   عيلـقا امـتأة    ذلك ململية األر   األمت المل  يري  ار فام نسبة الفقت يف األست امل
ــى         ــاي يل ــدان  و/أو االاــ تار إىل االيتم ــن البل ــد م ــن اارمب يف العدي ــان م ــن احلتم ااــل ي

 األقارب يف حالة التتممل أو ال لإل.
 

 وجوب خت يط وانام مدن مستدامة يف العا  - 4 
مل مليـون وـ   فـ    351يتاايد يدي سملان احلات يف العا  حاليـا مبعـدل يايـد يـن      - 519

أسبوم  و ملا النمو المل    يسبن لي مثيمل يع  ين   لعاا األو ا، ملـا  ـو أااـمل  وميثـمل     
ــن    ــة لتحقي ــة األ ي ــمللك.    اتصــة االا ــة املســتدامة  إذا مــا واــعه السياســاا املناســبة ل  التنمي

وافاـمل ميـااا قـتب الســملان و تفيـا م وحيمقـم يف املنـاطن احلاــتية يصـبق مـن األيســت         
دماا الصـحية األساسـية و ـدماا التيايـة والتعلـيم واتمللفـة أقـمل  مـ          يلى الدولة  ـواج اخلـ  

 قين احلـد األقصـى مـن الملفـامة يف الوقـه نفسـي يف اسـت دام ال اقـة واملـواري. و تـيق املـدن            
ماايا اقتصايية ف   للعممل و نتيم امللـاري   وماايـا هاملـة مـن أجـمل امللـارفة والـتمملني يف        

 . ومـ  ذلـك  اــمن  اايـد يـدم املسـاواة يف املنـاطن احلاـتية قــد        اجملـالني االجتمـاي  والسياسـ   
أي  إىل زياية التقمي  يف املـدن  مبـا يف ذلـك مـن  ـلل منـو األحيـام احلاـتية الفقـجة  وإىل          
 فاقم التمـدي العمـتاو واحلـد مـن قـدرة احلملومـة يلـى ففالـة سـلمة سـملان املـدن. ومـ  منـو              

اطن احلاــتية  مبــا يف ذلــك إيارة حتفــة املــتور  و قــدمي املــدن  يتاايــد الاــاط يلــى إيارة املنــ
اخلدماا  وااسملان  ها يري  حتما إىل  أمت أاقت السملان أفثت من غج ـم. ولـي، التحـد     
األف  ايما يتعلن االتوس  احلات   و إا اقل  و و ما مبه اللي ااستمتار  وإمنـا  ـو إ احـة    

 اتية جلمي  السملان  حااتا ومستقبل.  مجي  الفوائد احملتممل جنيقا من للحياة احل
 

 ينبا  أن جيعمل اجملتم  الدويل اهليتة ختدم التنمية ويملفمل حقوإل املقاجتين وأمنقم - 1 
  ولملـن  3991ازياي العدي التقديت  جملموم املقـاجتين الـدوليني يف العـا  منـمل يـام       - 521

  أن يـديا متاايـدا مـن البلـدان     زياية  نوم أمناق اهليتة فانه    األود  ـأمجا  و ـو مـا يعـ    
أصبق متأمت ااهليتة. ويفوإل حيم التحـويلا التايـة مـن املقـاجتين فـثجا حيـم املسـايدة        
اامنائية التاية  و   اثمل جاما حيويا من يملية التنميـة. وينتمـ  املقـاجتون اليـوم إىل طائفـة      

مــن أ  وقــه ماــى  وأصــبق مــن اخللفيــاا االجتماييــة واالقتصــايية والثقاايــة أوســ  ن اقــا  
نصفقم  قتيبا حاليا من النسام. ويف حني يستفيد الملـثج مـن املقـاجتين مـن الفـت، اجلديـدة        
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ــاجتاا  يقعــون اــحايا ااجتــار االبلــت  واالســتالل           ــيما النســام املق ــمن ي ــتين  وال س ا
إىل زيــاية  والتمييــا  واالنتــقافاا األ ــت . وال  ــاال ييــوة املــرات الــدويل للســملان والتنميــة 

التعاون الدويل وااقليم  أو الثنائ   امة  و ت لب املل جقوي حثيثة من أجمل محايـة واحتـتام   
وإيمال حقوإل اانسان للمقاجتين و قين راا قم  و فـض  ملـالي  اهليـتة و عايـا قايـدة      
املعارف املتعلقـة ااملقـاجتين والتصـد  للمواقـ  والقـيم الـ   ـري  لوصـم املقـاجتين و عيـن           

 ملسا اا ال  يقدمووا إىل البلدان األصلية والدان العبور والدان املقصد.ا
 

 انعدام األمن اململاو   ت يلى الملتامة - 2 
جيــب إيــلم قــدر أفــ  مــن اال تمــام السياســا  والــدمياتايف للمحــتومني مــن األمــن      - 523

و الــملين  ــم يف حالــة اململــاو  مبــا يف ذلــك امللــتيون اســبب الــعام أو الملــوارمب ال بيعيــة  أ  
جلــوم  أو الــملين يعيلــون يف منــاطن الــعام  أو املقيمــون يف مســافن مرقتــة أو غــج يمنــة           
واألو ا، الملين  م ادون مأو . وميثمل انعدام األمـن اململـاو   ـتا يلـى الملتامـة  ويـري        
إىل التعت  يلى او غج متناسـب خل ـت العنـ  والفقـت و ـتي  احلالـة الصـحية. واألوـ ا،         
الملين يعيلون يف أمافن ينعدم ايقا األمن غالبـا مـا ال يـتم احتسـاهبم  واالتـايل ال  عتـتف هبـم        

يايد اوجي يام من  لاوة أواايقم املعيلية  مبا يف ذلـك   ـت اسـتالهلم     الدولة  وذلك ما
وقيامقم اأيمال   جة. و تحسن  درجييا  قديتاا يدي األو ا، الملين يعيلون يف أمـافن  

قا األمن  ولملن يلـام زيـاية  سـني التصـد وا تمـام الـدمياتاايني لـتمملني احلملومـاا         ينعدم اي
ــاي         ــدما  االجتم ــن االن ــن  و قي ــة واخلــدماا الصــحية واألم ــة االجتمايي ــواج احلماي ــن   م

 الملاممل يف واية امل اف.
 

 احلوفمة واملساملة - امسا  
السـملان والتنميـة وصـوغ و نفيـمل     ... يلـى زيـاية الـوي  مبسـائمل      حلملوماااينبا  أن  عممل ”

و قييم االستتا ييياا والسياساا واخل ط والـ ام  وامللـاري  الوطنيـة  الـ   تنـاول مسـائمل       
ــة الت  ــيط       ــة  مبــا ايقــا اهليــتة  وأن يملــون ذلــك جــاما ال يتيــاأ مــن يملي الســملان والتنمي

يليقــا أياــا أن  عــاز  والتنفيــمل اامنائيــة اللــاملة الق اييــة وامللــتتفة اــني الق ايــاا. وينباــ  
ومرسســاا مناســبة لتنســين أنلــ ة الســملان   و عمــمل يلــى اــمان  ــواج مــواري الــتية فاايــة

 .“والتنمية و نفيمل ا ورصد ا و قييمقا واالا لم هبا
 (6-31)اتنام  يممل املرات  الفقتة 
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مـم املتحـدة مـن    حلملوماا واجملتم  املدو يلى الصـعيد الـوط  ومنتومـة األ   اينبا  أن  عممل ”

أجمل  عايا و وطيد  آزر ا و عاووـا  هبـدف التلـيي  يلـى إجيـاي اييـة موا يـة لللـتافاا مـن          
أجــمل  نفيــمل اتنــام  العمــمل. وينباــ  للحملومــاا ومنتمــاا اجملتمــ  املــدو واــ  نتــم لايــاية 

 .“اللفااية و قاسم املعلوماا ااية  سني مساملتقا
 (72تنام  يممل املرات الدويل للسملان والتنمية  الفقتة )ااجتاماا التئيسية ملواصلة  نفيمل ا

 
 
 
 
ــوم  ” ــ  أن  ق ــ ام  مســتمتة      اينبا ــى االاــ لم ا ــة يل ــدرما الوطني ــا ق ــاا ... اتعاي حلملوم

ــقا ونلــت ا واســت دامقا    ــاا الســملانية و ليل ــرات   “ووــاملة جلمــ  البيان ــام  يمــمل امل . )اتن
 (1-34الفقتة 

 
 
 
 
 
 

  مــ  3992ا  امــة يف لــال  ــوزم الســل ة والقيــاية منــمل يــام   وــقد العــا   ــوال - 524
االيتــتاف املتاايــد اأ يــة وقــوة  عــدي اجلقــاا الفايلــة ااقليميــة  والوطنيــة واحملليــة  واجملتمــ     
املــدو  والق ــام اخلــا،  وســائت اجلقــاا الفايلــة مــن غــج الــدول. وقــد  اــجا طتيقــة اقــم  

  إىل االيتـتاف ااأل يـة احلااـة لللـتافاا لاـت       احلوفمة مـن التتفيـا أساسـا يلـى الدولـة     
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احلوفمة  وإىل أ  مد   ديم اللتافاا اني أصحاب املصـلحة التقـدم اـو  قيـن األ ـداف      
اامنائية األساسية  أ داف الملتامة اانسانية وحقوإل اانسـان واملسـاواة واالسـتدامة  أو  ايـد     

 .  (224)ااتعايا ين  قيققا
ين وا  و نفيمل قوانني وسياساا واتام   تسـم االلـفااية  وذاا   والدول مسرولة  - 521

أ داف ونقاق متجعية وااحة  وختصي  ايتماياا فااية هلا يف املياانية  اال يـن  صـميم   
نتم لتصد ا و قييمقـا. ومـن الاـتور  أن يسـتند رصـد و قيـيم  نفيـمل القـوانني والسياسـاا          

ــة ووــامل   ــاا موموق ــ ام  إىل معلومــاا وايان ــاال   وال ة ووــفااة وميملــن الوصــول إليقــا. وال  
الملثج من البياناا القائمة  ست دم است داما ناقصا  وال سيما يف العـا  النـام   وال يسـتعان    
هبــا يلــى اــو ملئــم يف الت  ــيط وامليانــة والتقيــيم ألغــتا  التنميــة  مبــا يت لــب اســتثماراا   

 جديدة يف لال  عايا القدراا.  
املة  اوصفقا حيت الااوية للحوفمة  وجوي قياية وطنيـة  ومرسسـاا   و ت لب املس - 522

حملومية اعالة وقوانني وسياساا ومرسساا وإجتاماا   بيقية  من أجمل ملـارفة السـملان   
ملارفة حتة ونل ة ومستنجة ولدية ويون اييا. واثمل املساملة  ـوال مـن االحتياجـاا إىل    

  هبا  و و ين و  يلى إمملانية  قين  اـج يف يلقـاا   احلقوإل ال  من حن مجي  األاتاي التمت
القوة اني التجمل واملتأة  واني مقـدم  اخلـدماا واملسـت دمني  واـني احلملومـاا واملـواطنني.       
والــدول ملامــة اــاحتتام حقــوإل اانســان ومحايتــقا وإيماهلــا. ويــلوة يلــى ذلــك  ينباــ  أن    

 قوإل األاتاي أو  تعت  خل ت االنتقاع. ملون  ناع يلياا للي  واالنتصاف يندما  نتقك ح
وحقن املرات الدويل للسملان والتنمية زمخا انلـام وجتديـد مرسسـاا  تـوىل معاجلـة       - 526

ــتا قني واللــباب  واملــني املــتأة          ــة احتياجــاا امل ــة املســتدامة  و لبي مســألة الســملان والتنمي
ــد وــقدا الســنواا العلــتون املااــية ز      ــني اجلنســني. وق ــاف يف   واملســاواة ا ــة للقي ــاية قاال ي

امللارفة التاية للمستفيدين املسـتقداني يف خت ـيط و قيـيم االسـتثماراا ذاا الصـلة اـاملرات       
الــدويل للســملان والتنميــة  وذلــك مــن  ــلل االيتــتاف االلــبملاا الواســعة للميتمــ  املــدو  

 احلملومية وإيماجقا. واملنتماا غج
 وال جملريا  اسـبب أزمـة اـجوف نقـ  املنايـة       وقد وقدا املواري امل صصة للتنمية - 525

  4112البلــتية  والتاامــاا املــااني إزام األ ــداف اامنائيــة لأللفيــة  واألزمــة االقتصــايية لعــام 
وظقور أوملال جديدة من احلملوماا املااة اال ين اجلقاا املااـة مـن األاـتاي واملرسسـاا     

اا املواري لات  اويمل اجلقـوي املبملولـة يف إطـار    ذاا التأمج القو . و أمتا إىل حد فبج  داق
 املرات الدويل للسملان والتنمية  فما  أمتا   ة التنمية مبصاير التمويمل اجلديدة.

__________ 

(224) Report of the Secretary-General entitled “A life of dignity for all: accelerating progress towards the 

Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015” 

(A/68/202); report of the United Nations system task team on the post-2015 United Nations 

development agenda entitled “Realizing the future we want for all” (2012). 
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ــيجاا   - 527 ــدينامياا الســملانية يف لــال      -و ــملل التا ــني ال ــد ا ــة يف التملامــمل املتااي املتمثل
ــاون يف ال    ــاية امللــارفة والتع ــائ   وزي ــداقاا   الت  ــيط اامن ــتاج يف   ــة  وال سياســاا اامنائي

 تـيق اامملانيـة جلعـمل     -املواري  و اايد نتم املساملة العاملية املتعلقـة  قـوإل اانسـان والتنميـة     
 أفثت استنايا إىل األيلة وأفثت وفااية ومساملة واعالية. 4132احلوفمة ايما اعد يام 

  
 ويل للسملان والتنميةالتناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الد

 45ااطار 
 احلملم التويد

: اختملا جلنة حقوإل اانسان لمويـة مـن القـتاراا    اال فاقاا احلملومية الدولية
 4116/52الــأن العلقــة اــني احلوفمــة وحقــوإل اانســان  مبــا يف ذلــك القــتار    
( الـمل   4116الأن يور احلوفمة التويدة يف  عايـا حقـوإل اانسـان ومحايتـقا )    

حملـم يتسـم االلـفااية واملسـرولية ويملـون  ااـعا       ”يي الـدول يلـى  ـواج     ت ا
للمســاملة وقائمــا يلــى امللــارفة  ويتســم  ســن االســتيااة الحتياجــاا اللــعب 
و  لعا ي  مبا يف ذلك أاـتاي الفيـاا الاـعيفة واملقملـة  وحيتـتم وحيمـ  اسـتقلل        

و عتــتف  “نســانالقاــاة واحملــامني مــن أجــمل  قيــن اايمــال الملامــمل حلقــوإل اا  
ااتورة أن  ملفمل احلملوماا  قـدمي اخلـدماا إىل مجيـ  أاـتاي اجلمقـور ا تيقـة       ”

 تسم االلفااية واملساملة جيت   ملييفقا مـ  االحتياجـاا اخلاصـة السـملان و عـاز      
 .“حقوإل اانسان و ميقا

الـأن احلـن يف    34: يف التعلين العام رقم الصملوع القانونية غج امللامة األ ت 
(  أوـارا جلنـة احلقـوإل االقتصـايية واالجتماييـة والثقاايـة       3999) ام الملايفالامل

احلوفمـة التوـيدة يامـمل أساسـ  ايمــال مجيـ  حقـوإل اانسـان  مبــا يف        ”إىل أن 
[. 41]الفقـتة  “ ذلك القاـام يلـى الفقـت واـمان سـبمل العـي  املتاـية لليميـ         

ايية واالجتماييـة  ( للينـة احلقـوإل االقتصـ   3992) 31ويسلط التعلين العـام رقـم   
والثقاايــة  الاــوم يلــى يور املرسســاا الوطنيــة حلقــوإل اانســان يف لــال محايــة   

( 3992) 9احلقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقاايـة. ويقـدم التعليـن العـام رقـم      
ــ  للعقــد       ــن احملل ــة  الــأن الت بي ــة والثقااي ــة احلقــوإل االقتصــايية واالجتمايي للين

ااــة لــنتم احلوفمــة ويليــاا املســاملة اللزمــة لملفالــة  الــدويل  وــتحا أفثــت استف
 اايمال الفعال للحقوإل االقتصايية واالجتمايية والثقااية.

   



 A/69/62 

 

314/394 14-00069 

 

 إنلام مرسساا حملومية ذاا صلة ا نام  العممل -أل   
ييا اتنام  يمـمل املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة احلملومـاا إىل ففالـة املرسسـاا          - 522

ــمل  ــا ورصــد ا و قييمقــا.     امللئمــة للاــ لم   ــة و نفي ات  ــيط األنلــ ة الســملانية واامنائي
و اــمنه الدراســة االستقصــائية العامليــة أســيلة موجقــة للحملومــاا ملعتاــة مــا إذا فانــه          

. “أنلأا فياناا مرسسية ملعاجلـة القاـايا ذاا الصـلة االتفايـمل اـني السـملان والتنميـة       ” قد
ــام  العمــمل إىل أحــد يلــت لــاال     ــة املســتدامة     وأوــار اتن ــدينامياا الســملانية والتنمي  ــ  ال

ــون واللــباب  واألوــ ا،          ــار الســن  واملتا ق ــتأة  وفب ــني اجلنســني واملــني امل واملســاواة ا
ااياقة  والسـملان األصـليون  والتحاـت واهليـتة الدا ليـة  واهليـتة الدوليـة  واألسـتة           ذوو

 والصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية  والتعليم.
ــا  ــملل املرسســاا. ويف أغلــب          - 529 ــ  أنلــيه ايق ــد الســنة ال ــب إىل البلــدان  دي وُطل

أالاــه احلملومــاا يــن طائفــة واســعة مــن املرسســاا  أنلــيه يلــى مــد  الفتــتة     احلــاالا
سنة املااية  وأنلئ اعاقا يف وقـه يعـوي  ارخيـي إىل مـا قبـمل       61والـ  11الـممتدة ما اني الـ 

 منتص  القتن املاا .
ــة    وفــ - 561 ان التوســ  املرسســ  ملحوظــا يف التســعيناا مــن القــتن املااــ  االنســبة لثلم
املوااي  األحد يلت أ  الدينامياا السـملانية والتنميـة املسـتدامة  واملسـاواة اـني اجلنسـني        من

واملـراتاا ذاا   3992واملني املتأة  واملتا قون واللباب  وينفقـم مـن ذلـك أن مـرات يـام      
(  واملـرات العـامل  التااـ  املعـ      3994مـم املتحـدة املعـ  االبييـة والتنميـة )     الصلة مثمل مرات األ

ــة يف البلــدان أو إيــاية    3996اــاملتأة ) ــقا  وســي  املرسســاا ذاا الصــلة االتنمي ــت  ين ( قــد ن
 ــملل االجتا ــاا. ول جتميــ  البلــدان يف ايــاا  62 و 61 و 64 يمللتــقا. و واــق األوــملال 
الــد مل  واالنســبة لملـمل ايــة ي ــمل اثــمل الــدائتة الفارغــة إحــد    صـنفقا البنــك الــدويل  ســب 

املرسساا واثمل قمة الدائتة العـام الـمل  أنلـيه ايـي املرسسسـة. و ـتي املرسسـاا مـن نفـ،          
  ايتتااا اـأن املـرات الـدويل للسـملان     3992البلد متحاذية رأسيا. ويلج اخلط األاق  إىل يام 

تاا يوليـة رفـاا يلـى التنميـة  ـلل التسـعيناا       والتنمية   يملن سو  واحد من يدة مـرا 
من القتن املاا . ويـتعني احلملـم يلـى إنلـام املرسسـاا أو إيـاية  لـمليلقا حسـب التـا ت           

 إوارة إىل مياانية ملرسسـة املدرجـة يف القائمـة  أو قومـا العاملـة أو      ن البياناا ال  تامن أيةأل
 واليتقا.
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 63اللململ   
ــأة مل    ــاا املنلـ ــة    املرسسـ ــتي  والتنميـ ــاي  امل ـ ــو االقتصـ ــملان  والنمـ ــائمل السـ ــة مسـ عاجلـ

 املستدامة  حسب اية الد مل ال   نتم  إليقا البلدان  وسنة إنلائقا
 
 
 
 
 

 
 
 
 .(4134) 4132التنمية ملا اعد يام الدراسة االستقصائية العاملية للمرات الدويل للسملان و :امتص ع 
  

 64اللململ   
ية احتياجاا املتا قني واللـباب  حسـب ايـة الـد مل الـ   نتمـ        املرسساا املنلأة لتلب  

 إليقا البلدان  وسنة إنلائقا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(4134) 4132الدراسة االستقصائية العاملية للمرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام  :امتص ع 

 البلدان املن فاة الد مل يا من البلدان املتوس ة الد ملاللتحية العل اللتحية الدنيا من البلدان املتوس ة الد مل

 البلدان املت فعة الد مل األياام يف منتمة
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي 

البلدان املت فعة الد مل غج األياام يف منتمة التعاون 
 والتنمية يف امليدان االقتصاي 
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 61اللململ   
ملـني املـتأة  حسـب ايـة الـد مل      املرسساا املنلأة ملعاجلة مسألة املساواة اني اجلنسني وا  

 ال   نتم  إليقا البلدان  وسنة إنلائقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .(4134) 4132الدراسة االستقصائية العاملية للمرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام  :امتص ع 
  

ة واوجي يام   لج الدالئمل إىل  قين املايد من النمـو النسـيب يف املرسسـاا احلملوميـ     - 563
الــ   عــاجل مســائمل املســاواة اــني اجلنســني واملــتا قني واللــباب  والســملان والتنميــة املســتدامة   

ــي،      منــمل التســعيناا مــن القــتن املااــ   ايــد أن  ــملا التيميــ  للمرسســاا املنلــأة حــديثا ل
وااحا يف حالـة املوااـي  الثمانيـة األ ـت . ويعـد مواـوم التعلـيم مثـاال يلـى املوااـي  الـ             

ومــاا إنلــام مرسســاا  اصــة هبــا  ــلل النصــ  الثــاو مــن القــتن العلــتين     ذفــتا احلمل
أينـال(  مـ  يـدم وجـوي جتميـ        66والعقد األول من القتن احلاي  والعلـتين )انتـت اللـململ    

 التسعيناا من القتن املاا . وااق منمل
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البلدان املت فعة الد مل غج األياام يف منتمة 
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي 
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 62اللململ   
إليقـا البلـدان     املرسساا املنلأة ملعاجلة مسألة التعلـيم  حسـب ايـة الـد مل الـ   نتمـ         

 وسنة إنلائقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(4134) 4132الدراسة االستقصائية العاملية للمرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام  :امتص ع 
  

و لج امل   ـاا البيانيـة إىل أن البلـدان الناميـة أاـفه املايـد مـن ال ـاا  املرسسـ            - 564
هـا يـدل يلـى أن البلـدان الناميـة رمبـا   يملـن لـديقا          يلى يملقا  مقارنة االبلدان األفثت غىن 

اسـت دام الت  ـيط السـملاو قبـمل التسـعيناا        املـني املـتأة أو   مرسساا مملتسـة لللـباب أو  
قامـه اميماجقـا(.    حني رمبا  ملون البلدان األغىن قد أنلأا  ملل املرسسـاا مـن قبـمل )أو    يف

ــدة  ــن التنم    واملرسســاا مفي ــة لتحقي ــقا ليســه فااي ــدة. وســوف   ولملن ــة يف اجملــاالا اجلدي ي
يت لب إحتاز  قدم يف إيمـا  الـدينامياا السـملانية  يف الت  ـيط اامنـائ  يلـى الصـعيدين         ال

الوط  ويون الوط  يلى سبيمل املثال  لتي وجوي مرسسـاا  تصـة  ولملنـي سـيت لب أياـا      
ــاا الســمل      ــد البيان ــة يف  ولي ــن الفعالي ــواج القــدراا اللزمــة مــن أجــمل  قي انية واســت دامقا  

 ق اياا متعدية. يف
وينبا  أن  قوم الدول امنلام و عايا املرسساا من أجـمل ففالـة  ـواج القـدراا      - 561

ــدينامياا الســملانية يف الت  ــيط اامنــائ      يلــى أســاف   اللزمــة يلــى اايمــا  الفعلــ  لل
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 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي 
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 والتنمية يف امليدان االقتصاي 



 A/69/62 

 

318/394 14-00069 

 

لـة التنسـين   قائم يلى حقوإل اانسان  ااـل يـن الملفـامة واملسـاملة  مبـا يف ذلـك ففا       و 
 .الفعال جلمي  اهليياا االجتمايية و يياا الت  يط ذاا الصلة

 
  عايا ق ام املعارف ذاا الصلة ااملرات الدويل للسملان والتنمية - اام 

ال ميملن  قين التنمية املستدامة ادون اايارة القائمة يلى األيلـة. و ت لـب احلوفمـة     - 562
م احملــتز  وإ اــام القــاية للمســاملة يــن األنلــ ة الــ   الفعالــة إحصــاماا يقيقــة لتصــد التقــد

يا لعون هبا وما حيققونـي مـن إبـازاا. وافاـمل االسـتثمار يف القـدراا ااحصـائية يف لـال         
الصــحة العامــة  أو حقــوإل اانســان  أو اهليــتة  أو النمــو االقتصــاي   أو     يلــم الســملان  أو

ا اني  ـملل اجملـاالا و أمج ـا يلـى التنميـة       اج املناخ يصبق من املمملن اقم الصل العمالة أو
 املستدامة   ديد وململ يملية وا  السياسة العامة.

وملعاجلـة  فــاقم انعــدام املســاواة يا ــمل البلـدان  واســتقداف الفيــاا الســملانية الاــعيفة    - 566
ا يلــى اــو أااــمل  وففالــة اتــ  اجلميــ  مبنــاا  التنميــة   ــاياي احلاجــة أفثــت اــأفثت إىل البيانــا   

وااســـقاطاا يلـــى الصـــعيدين يون الـــوط  واحمللـــ . و قـــ  مســـرولية ذلـــك يف املقـــام األول   
يا ن اململا ب ااحصائية الوطنية  املسـرولة يـن لمويـة واسـعة الن ـاإل مـن البيانـاا الـ           يلى

 لــممل التعــداياا والدراســاا االستقصــائية  و ســييمل ااحصــاماا احليويــة  والــنتم ااياريــة   
ى أساسـقا رصـد املروـتاا اامنائيـة. و  يتحقـن  ـلل العقـدين املااـيني  ـدف          ال  ميملـن يلـ  

(  2-1اتنام  العممل المل  رفا يلـى إيمـا  البيانـاا السـملانية يف الت  ـيط اامنـائ  )الفقـتة        
اللـتل الـوايف لـي يف اتنـام  العمـمل وأ يتـي يف ففالـة  قيـن التنميـة يون أ            وذلك االتغم مـن 

ع حتفة اجتمايية وااحة املعا   ساند  ملل اخل ة الـ  يالـب يليقـا ال ـاا       نا  ملن اييا. و 
الــتق  يلــى مســتو  الــنتم  وفــان الــا م الــلزم انلــام متافــا أفايمييــة ومتافــا املتيــة           
ووزاراا أو إياراا حملومية اعالـة  غـج منـتتم يف أحسـن األحـوال. و نـاع حاجـة إىل  قويـة         

الوطنيـة والبـاحثني األفـايمييني  والـوزاراا )وزاراا الصـحة       التوااط اني اململا ـب ااحصـائية   
والت  يط  واملاليـة  والبييـة وغج ـا(. واينمـا حققـه اململا ـب ااحصـائية الوطنيـة أوجـي  قـدم           
ــاا ســملانية مصــنفة  ــلل الســنواا العلــتين املااــية  يفتقــت العديــد مــن       فــبجة يف مجــ  ايان

ســملانية اصــورة مباوــتة للــوزاراا التنفيمليــة يلــى أســاف   البلــدان إىل قنــواا لتــواج البيانــاا ال 
مملانيـة لتحليلـقا أو وـتافاا قويـة اـني البـاحثني       إوجد ايقـا االتـايل     ال احتياجاا حمدية  فما

 .اجلامعيني والقاية احلملوميني
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية

 47ااطار 

 عارفانام ق ام امل
ــة  ــاا      الصــملوع امللام ــة مجــ  البيان ــى أ ي ــوإل اانســان يل ــة حلق :  رفــد الصــملوع الدولي

 وااحصــاماا مــن أجــمل خت ــيط الــ ام  القائمــة يلــى األيلــة. ويلــى ســبيمل املثــال   ــن   
   ي له حيا النفـاذ يف يـام  4115ة )من ا فاقية حقوإل األو ا، ذو  ااياق 13 املاية

طـتاف  مـ  املعلومـاا املناسـبة  مبـا يف ذلـك البيانـاا         قوم الـدول األ ”يلى أن  (4112
ــمل السياســاا        ــن واــ  و نفي ــقا م ــاا املســت دمة يف البحــومب  لتمملين ااحصــائية والبيان
الملفيلة امنفاذ  ملل اال فاقية وينبا  أن اتثمل يملية مج  املعلوماا واالحتفاظ هبـا للقوايـد   

ــة حقــوإل اانســان واحلتيــاا ا   ــا حلماي ــة يولي ــة يف مجــ    املقبول ــايئ األ لقي ألساســية واملب
ااحصاماا واسـت دامقا. و صـن  املعلومـاا الـ  يـتم مجعقـا واقـا هلـملل املـاية  حسـب           

 “.االقتاام
: ايتمـد للـ، حقـوإل    حمصلا أيمال اهليياا احلملومية الدولية الأن حقوإل اانسان

 34/35فـ  القـتار   اانسان قتاراا الـأن حتيـة التعـبج  مبـا يف ذلـك حتيـة املعلومـاا. ا       
ــتأ  والتعــبج )  ــة ال ــة التمــاف    4119الــأن حتي ــام حلتي ــتام الت ــة االحت (  أفــد اجمللــ، أ ي

املعلومــاا و لقيقــا ونقلــقا للاــج  مبــا يف ذلــك األ يــة األساســية للوصــول إىل املعلومــاا   
 .وامللارفة الدميقتاطية  واملساملة  ومملااحة الفساي

ــاا احل  ــال اهلييـ ــت  أليمـ ــةحمصـــلا أ ـ ــة الدوليـ ــتتا يي  ملوميـ ــديو اهلـــدف االسـ  : يـ
( إىل  وليـد ونلـت املعلومـاا والبيانـاا املصـنفة      3996من منـقا  يمـمل اـييني )    1-حام

ــوم اجلــن،   ــيم ”حســب ن ــديو األمــم املتحــدة إىل   “يف لــال الت  ــيط والتقي ــا ”وي  عاي
متصـلة  طتإل للسع  إىل  سني وسائمل مج  و صني  و ليمل البياناا ال  قد  ملـون   وا 

 قــوإل اانســان للمــتأة  مبــا يف ذلــك العنــ  اــد املــتأة لتســت دمقا  مجيــ   ييــاا األمــم 
 “.املتحدة املعنية

امتمر    الموج،،،رة امتمعلقرة سر لفقر امتر قي      :  سـلط  الصملوع القانونية األ ت  غـج امللامـة  
 ينباــ  أن  اــمن الــدول متايــاة البيانــاا ” ( الاــوم يلــى أنــي4134)وحقرروق اإلنسرر و 

املبواة واملعلوماا احملدَّمة املتعلقة االفقت يف وا  و نفيمل السياساا العامة  مبا ايقـا التـدااج   
     “.املتعلقة ااملياانية والتدااج الاتيبية
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 التسييمل املدو - 3 
التسييمل املدو وما ينيم يني من إحصاماا حيوية مـن املنـاا  العامـة األساسـية الـ        - 565

قا األاــتاي و يســت إقامــة احلملــم التوــيد. والتســييمل املــدو  ــو التســييمل االاامــ    يســتفيد منــ
والــدائم واملتواصــمل واللــاممل لوقــوم األحــدامب احليويــة و صائصــقا. ومــن  ــلل التســييمل    
التاــ  للمواليــد  والوايــاا  والــاوا   وال ــلإل والتــب   يــاوي التســييمل التاــ  األاــتاي         

نية  ويلقامم األسـتية  وجنسـيتقم ومـا يتت ـب يلـى فـمل ذلـك        اايتتاف مومن هبويتقم القانو
ــة          ــدان  ــ  أياــا مصــدر لإلحصــاماا احليوي ــملل الســيلا يف معتــم البل ــوإل. و  ــن حق م

ــا مــن الت  ــيط والتصــد  مبــا يف ذلــك       الــ  ــة  قتيب ــ  الق ايــاا اامنائي ختــدم احتياجــاا مجي
 الصحة. ق ام
تنميــة وحقــوإل اانسـان اأ يــة اهلويــة القانونيــة  وقـد أي  ايتــتاف اجلمعيــاا الدوليـة لل   - 567
زياية أ ية  سييمل املواليد اايتبـارل مسـألة مـن مسـائمل حقـوإل اانسـان. ويف حـني حققـه          إىل

ــوا           ــدان منـ ــمل البلـ ــيمل يف أقـ ــد ال يسـ ــييمل املواليـ ــاملة لتسـ ــة اللـ ــدما التا يـ ــدان  قـ ــت البلـ أفثـ
ــو  ــييلا   ملـــت سـ ــاية التسـ ــن زيـ ــالتغم مـ ــا  اـ ــد  قتيبـ ــارب  املواليـ ــبة  قـ ــة  11انسـ يف املائـ
ــيا  (222). ويبلـــــا  ســـــييمل املواليـــــد(221)4111 يـــــام منـــــمل أيىن مســـــتويا ي يف جنـــــوب يســـ

ــت ــو   ين ال )حيـ ــيمل سـ ــ        19سـ ــحتام الملـ ــوب الصـ ــا جنـ ــد( وأاتيقيـ ــن املواليـ ــة مـ يف املائـ
  يف املائـــة يف إميوايـــا 31املائـــة( إذ  ـــن فض معـــدالا  ســـييمل املواليـــد إىل مـــا يون   يف 22)

. ويف البلدان ال   عاو من نق  يف  سييمل املواليد امن املناطن التيفيـة   (221)ولي يا  لوالصوما
. ويلــى ســبيمل املثــال  ميملــن أن يت فــ  الفــتإل      (221)اــمن األســت الفقــجة  ــ  املتاــتر األفــ      

 نق ة ميويـة يف غينيـا والنييـت     21 سييمل املواليد اني املناطن احلاتية والتيفية إىل أفثت من  يف
ــا يايــد يلــى     ــة اــني أغــىن مخــ، وأاقــت    61اينمــا ميملــن أن يصــمل  ــملا الفــتإل إىل م نق ــة ميوي

 ونييجيا.  وموريتانيا  وغينيا  والسويان  من السملان يف مجقورية  عانيا املتحدة مخ،
وغالبـا مــا  ــرمت امللــافمل احملي ــة االتســييمل املــدو يلــى اــو غــج متناســب يف املــتأة.   - 562

ثال  اـمن املـتأة  الـ   واجـي صـعوااا يف  سـييمل مواليـد أطفـاهلن اسـبب يـدم           اعلى سبيمل امل
وجوي قتيب من الملفور يقـوم اـمللك  ال يسـت عن يف فـثج مـن األحيـان امل البـة اـديم مـايل          
واجتماي  ألطفاهلن اال ين امل البة ااجلنسية. وحديا البحومب ال  أجتيـه اتملليـ  مـن    

__________ 

(221) UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration (New York, 2013), pp. 40-43. 

حسب  سييمل املواليد فنسبة ميوية من األطفال يون سن اخلامسة الملين فانوا مسـيلني يف وقـه الدراسـة    ين (222)
ملقاالــة يلــى وــقاية مــيلي م االستقصــائية. ويلــممل اســط فســت  ــملا املروــت األطفــال الــملين اطلــ  القــائم اا

 .يملالقائم يلى ريايتقم اأن مولد م قد سن وقدا أمقامم أو أو
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ياية ان  املتأة مـن  سـييمل طفلـقا وحـد ا و/أو مـنق جنسـيتقا       منتمة اخل ة الدولية قوانني اي
و بني الدراسة أياا أن التمييا حيدمب يف املمارسة العملية  حـا ينـدما  ملـون     اانتقا. الانقا أو

. ويلى سبيمل املثـال  افـ  ال ازيـمل  واجلمقوريـة الدومينيمليـة       (226)التلتيعاا حمايدة جنسانيا
اافستان  ومجقوريـة الو الدميقتاطيـة اللـعبية  والسـويان  يـن       وإفوايور  واهلند  ونيبال  و

حدمه الوالية يف املعل  امن املسرولية التئيسـية يـن  سـييمل ال فـمل  قـ        إذا أني القانون يلى
يملون رب األستة  ـو الـاو   أو األب أو أحـد      معتم احلاالا يلى يا ن رب األستة. ويف

ملتاوجـاا  ونـايرا مـا  ملـون املـتأة نفسـقا راـة األسـتة          األقارب الملفور يف حالة النسام غج ا
 واجــي صــعوااا يف  ســييمل طفلــقا. وأقــت العديــد مــن الدراســاا أياــا اأ يــة    واالتــايل اقــد

احلصول يلى اخلـدماا يف حـاالا الـعام أو الملـوارمب.      التسييمل املدو من أجمل التمملن من
يام  ياا  اصــة يف إمبــاا  ويتــقم مــاو واجــي النســام واألطفــال البــاقون يلــى قيــد احليــاة  ــد 

 .(225)طتين أاتاي األستة الملفور املقام األول ين يف  ديد اهلوية يتم
ية  ـــ  مصـــدر رنتـــم التســـييمل املـــدو الـــ   تســـم االتا يـــة اللـــاملة واالســـتمتا  و - 569
مصاير ااحصاماا احليوية ال  دانيـي أسـاليب مجـ  البيانـاا األ ـت . ومـ  ذلـك  افيمـا          من

اعــدي الــدان العــا  الــ   قــدم إحصــاماا يقيقــة قائمــة يلــى التســييمل املــدو اللــاممل      يتعلــن
ــا املااــية          ــثلمني يام ــد  ال ــى م ــ  يل ــن ســو   ســن طفي ــني   (227)يتحق ــن ا ــا ام . وحالي

يف املائـة( لـديقا  ا يـة     65يول ) 319يولة ياوا يف األمم املتحدة لي،  نـاع سـو     391
يف املائـة( لـديقا  ا يـة     63يولـة )  99يف املائـة أو أفثـت( و    91) (222)فاملة لتسـييمل املواليـد  

__________ 

(226) R. M. M. Wallace and others, Mother to Child: How Discrimination Prevents Women Registering the Birth 

of their Child (Plan International and Perth College, UHI Centre for Rural Childhood, 2009). 

(225) A. M. Azarian and M. Pelling, “Social resilience of post-earthquake Bam”; available from 

www.arber.com.tr/aesop2012.org/arkakapi/cache/absfilAbstractSubmissionFullContent1071.docx. 

(227) P. W. Setel and others, “A scandal of invisibility: making everyone count by counting everyone”, The 

Lancet, vol. 370, No. 9598 (2007), pp. 1569-1577; P. Mahapatra and others, “Civil registration systems and 

vital statistics: successes and missed opportunities”, The Lancet, vol. 370, No. 9599 (2007), pp. 1653-1663. 

يستند  قييم التا ية إىل  قاريت ااالغ الملا  ين جوية و ا يـة ااحصـاماا احليويـة املسـتمدة مـن التسـييمل        (222)
املدو يف اململا ب ااحصائية الوطنية املقدمة إىل وعبة ااحصاماا يف األمـم املتحـدة  واملسـتململة مـن  ـلل      

العمـــمل الـــأن التســـييمل املـــدو وااحصـــاماا احليويـــة الـــ   عقـــد ا وـــعبة  التقـــاريت الملا يـــة أمنـــام حلقـــاا
األمم املتحدة. ويند يدم  واات معلوماا ااالغ الملا    تم االسـتعانة مبصـاير إاـااية   مبـا      ااحصاماا يف

ــة  واليونيســي  )الدراســة االستقصــائية          ــدويل لتســييمل وإحصــام األحــوال املدني ــد ال ــك مصــاير املعق يف ذل
ــاا  ملرسســـة اخلـــدماا    ال ــاماا الدمياتاايـــة والصـــحية التـ عنقوييـــة املتعـــدية املروـــتاا(  واتنـــام  االستقصـ

 .االستلارية و/أو منتمة الصحة العاملية
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. و نفتي أورواا اايتبار ا املن قـة الوحيـدة الـ  يـتم ايقـا  سـييمل       (229)فاملة لتسييمل الواياا
الــدان  31املواليــد والوايــاا  ســييل فــامل. ويلــى النقــيض مــن ذلــك  لــي،  نــاع ســو     

الدان لـديقا   6 الدا يف املن قة( و 62يف املائة من  39أاتيقيا لديقا  ا ية فاملة للمواليد ) يف
وأمـا يف اـاق  املنـاطن  اتتـتاول نسـبة البلـدان الـ   قـوم          يف املائـة(.  9 ا ية فاملـة للوايـاا )  

 االتسييمل الملاممل للمواليد والواياا ما اني أقمل من النص  إىل أقمل من الثلثني.
لــ   قــدم ايانــاا يقيقــة يــن أســباب   ويــلوة يلــى ذلــك  يقــمل يــدي الــدان العــا  ا   - 551

الواياا اسـتنايا إىل نتـام التسـييمل املـدو. ويلـى سـبيمل املثـال  يتـبني مـن  ليـمل مـد   ـواات             
يف املائــة اقــط مــن الــدان العــا    31أن  (291)4116و  3995البيانــاا يف الفتــتة اــني يــام   

أسـاف افتماهلـا انسـبة     عـتف يلـى  قايرة يلى  واج اياناا يالية اجلـوية يـن أسـباب الواـاة ) ن    
 يف املائـــة واســـت دام التصـــني  الـــدويل األ ـــج لألمـــتا   وأقـــمل   311 و 91  تـــتاول اـــني

يف املائة من املروتاا غج احملـدية  ديـدا جيـدا املتعلقـة اسـبب الواـاة(. ويلـى سـبيمل          31من 
تعلقــة اأســباب يف املائــة مــن البلــدان منتمــة الصــحة العامليــة االبيانــاا امل  74املقارنــة     بلــا 

يف املائـة املتبقيـة    36الوااة أو فانه البياناا املبلاة متدنية النويية أو حمـدوية الفائـدة. أمـا الــ     
 البلدان اتتوات لديقا اياناا متوس ة النويية ين أسباب الوااة. من

ويف البلــدان الــ  ال يوجــد هبــا نتــم فاايــة للتســييمل املــدو  ل مــملم الثاــتاا يف           - 553
اناا املتعلقة ااملواليد  والوايـاا وأسـباب الواـاة يف السـنواا العلـتين املااـية يـن طتيـن         البي

استقتاماا مستقاة من استقصاماا األست املعيلية  والتعداياا السملانية ومواقـ     قديتاا أو
التصد الدمياتايف. وقد ايت ا  ملل النتم البديلة جلم  البياناا ادائمل مرقتة معقولة للتسـييمل  

ملدو  ااستثنام  قييم أسباب الوااة. وم  ذلـك  اقـ  ال  صـلق ألن  ملـون اـديل يلـى املـد         ا
ال ويمل ين وا  نتم وطنيـة للتسـييمل املـدو الملامـمل اممملاوـا أن  ـوات  حااـتا ومسـتقبل          

 .(293)أيلى مستو  من التصني  ألغتا   سيج العممل احلملوم  اياناا يلى
 

__________ 

ــاماا        (229) ــعبة ااحصــــــ ــن وــــــ ــاا مــــــ ــمل إىل ايانــــــ ــملا التحليــــــ ــتند  ــــــ ــ   4134يســــــ ــت املوقــــــ . انتــــــ
http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/CR_coverage.htm. 

(291) Mahapatra and others, “Civil registration systems and vital statistics: successes and missed opportunities”. 

 ,K. Hill and others, “Interim measures for meeting needs for health sector data: birthsانتت يلى سبيمل املثال  (293)

deaths, and causes of death”, The Lancet, vol. 370, No. 9600, pp. 1726-1735; United Nations, Statistics 

Division, Principles and Recommendations for a Vital Statistics System: Revision 3 (forthcoming). 
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 السملانية التعداياا - 4 
 يف أ  الـدٍ  السـملان  اخلاصـة  يـم   التئيسـ  للمعلومـاا   املصـدر  السملاو  و التعداي - 554

والتوقعــاا املت ب ــة  التقــديتاا حلســاب ويــوات أساســا و صائصــقم  و ــوزيعقم مــن البلــدان
 مجيـــ  يف واايارة والت  ـــيط السياســـاا لواـــ  اللزمــة  املروـــتاا مـــن متنويـــة مبيمويــة 
اجلاتاايـة   أصـات املسـتوياا   يلـى  البيانـاا  السـملاو  التعـداي  وميملـن أن يـوات  . التنميـة  ق اياا

 احليويــة يف الوقــائ  يــن أن يــوات إحصــاماا املعيلــية  األســت  انــب استقصــام وميملنــي أياــا 
 .(294)مملتملة مدو مللسي نتم هبا لي، ال  البلدان
  4131ف  جولة  عداي يـام  الموية متنوية من املوااي .  عداي السملاوالت ويا   - 551
الاوجيــة  واحلالــة واجلــن، املتعلقــة االســناتاايــة األساسـية  ايانــاا يــن اخلصــائ  الدمي هعـ مجن

ــة وامل   ــوة العامل ــة  يفوامللــارفة يف الق ــ   قن ــ   ن مجي ــدان ال ــداييــت  البل ة أو يف ســملاني اا ع
ــة البلــدانالتعــداي يف  هوغ ــ .(291)غالبيتــقا العتمــى اقــد ار فعــه نســبة    اهليــتة أياــا غالبي

اهليــتة ة يف مقااــمل البلــدان الــ  ســأله يــن الدوليــلــدان الــ  أيرجــه أســيلة الــأن اهليــتة الب
حيـت مجعـه   التا يـة   مبملانـة ياليـة يف    صـائ  التعلـيم العـايل    وحتيـه  . احسـب  الدا لية
مجعـه    والعلمـ   والتحصـيمل  الدراسـة  يف االنتتـام  يـن  املنـاطن ايانـاا   مجيـ   يف البلدان غالبية

ااسـتثنام أورواـا    و. األميـة  حمـو  ايانـاا يـن   أاتيقيـا وأمتيملـا اجلنوايـة ويسـيا     غالبية البلـدان يف 
 اياناا ين حالة العيا. املناطن مجي  يف البلدان مجعه غالبية

يف أورواـا  هلـا   أيىن مسـتو  خلصواة والوايـاا  ملواوي  ا اا ا ية التعدايوسيله  - 552
ااحصـاماا  مـد  إ احـة   يف اني املنـاطن  يف أاتيقيا  ها يعمل، اال تلااا مستو  هلا وأيلى 

يف وايـاا  املتعلقـة اال بيانـاا  ابالنسـبة مـثل ملواـوم ال   مل املـدو.  مـن السـيل  ين الوقائ  احليويـة  
وايـاا  مـت بط اال   و ـو مواـوم   االمـ  يلـت السـااقة للتعـداي    األوـقت  األست املعيلـية  ـلل   

ــية ــه ال  النفاس ــا  فان ــة يف أاتيقي ــ  األااــمل  تا ي ــداو  يف امل 72)  ــن ال ــة م ــقا ( واائ ــيا  لت  يس
__________ 

 املتعلقـة  والتوصياا املبايئ .4112 ااحصاماا  وعبة واالجتمايية  االقتصايية اللرون إيارة املتحدة  األمم (294)
ــاا4 وااســملان  التنقــيق  الســملان اتعــداياا ــدي   اجملمويــة إحصــائية . وورق ــم 4  التنقــيق 75مــيم  الع  األم
 .ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.2 4112 نيويورع يام: املتحدة

 اسـتبيانا مـن اسـتبياناا    342 املتحـدة لعـدي   األمـم  يف ااحصـاماا  إىل التحليمل المل  أجت ي وعبة تقييماستند ال (291)
. 4131 املتحـدة   األمم يف املبني النحو يلى  ( قليدية  نيت   عداياا ال  ال  يا   معتمقا البلدان) التعداي
 وـعبة  أيدما يممل ورقة. 4131 يام جولة السملانية يف التعداياا الأن موااي  املتحدة األمم  وصياا  نفيمل

 املتعلقــة والتوصــياا املبــايئ  نقــيق الــأن املتحــدة األمــم  ــ ام اتيــن الجتمــام املتحــدة ااحصــاماا اــاألمم
. 4131 نــوام /الثــاو  لــتين 3 -أفتــوات /األول  لــتين 49 مــن نيويــورع . واملســافن الســملان اتعــداياا

ESA/STAT/AC.277/4. 
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رغـم أن  و .(292)يف أورواـا  ة ا يـ اينمـا   حيـظ  ـملا املواـوم اـأ       (  الداوا من املائة يف 22)
  4111عـام  ل سـملاو ال ليف  عـداي النفاسية واياا الحول أسيلة اعض البلدان قد أير  االفعمل 

 .  4131يف جولة  عداي يام أيرجتقا ال  بلدان دي الاقد ار ف  الدة ي
يول  7أن اـ   أاايا وـعبة ااحصـاماا   4131 لعام ل نام  التعداي العامل واالنسبة  - 556
ياـوا   ـ  الـ     نيـت      391البـالا يـدي ا   دول األياام يف األمم املتحـدة  اني ال مناقط  
ــأنمعلومـــاا  قـــدم    ســـملان أولل  عـــدايا ــتام  قـــا    الـ ــانون  3حـــا التعـــداي )اجـ فـ

. 4111يــام   عـداي  جولــة يف الـدا  46اينمـا فــان الـا ذلــك العـدي    (  4131 األول/ييسـم  
اقــد   (296)4131( حايتان/يونيــياألمم املتحــدة )اــوــعبة ااحصــاماا أجتمــا واقــا لدراســة و

 فـض التملـالي    اا املت ـورة مـن أجـمل    منقيياا التعداي البديلة والتملنولوجي اايد است دام 
ــااجــوية و ســني  ــة  البيان ــقا الامني ــاا املتابالنســبة ل .ويقت فــان أوســعقا     ــورةلتملنولوجي

وافاــمل زيــاية رســم اخلــتائط. يفيــد جــدا يف  الــمل نتــام املعلومــاا اجلاتاايــة اســتعماال  ــو 
نتــام  ديــد إحــدامياا الوصــول إىل الصــور  و ســقيمل واصــورة ســتيعة نتــام  ــملا القــدراا 

التعـداي.  ة السـت دامقا يف  دلامُلعـ تائط اقد حـدمب  سـن ملحـوظ يف جـوية اخلـ     املواق  العامل   
ســت دم نتــام املعلومــاا اجلاتاايــة يف ايف املائــة(  52الــدا ) 76تقــت نتــائ  االســت لم أن  نو

  وــيويا  ـو األفثــت لتملنولوجيــا مــن ا النـوم  ــملا ويعتـ  اســت دام  . 4131يــام   عــدايجولـة  
ــيا.    ســيما  ال ــا اللــمالية ويس ــا وأمتيمل ــد أياــا اســت دام   يف أاتيقي ــاا لتملناو ااي ــ  ولوجي ال

التتميـا مبسـايدة احلاسـوب     ملنولوجيـا  ايانـاا التعـداي  مبـا يف ذلـك      يلى سـتية نلـت    سايد
ــه )    29) ــدان(  واانتتن ــن البل ــة م ــة( 21يف املائ ــى احلــتوف    يف املائ ــتف الاــوئ  يل   والتع
لتصــويت وســائمل أ ــت  ليف املائــة( و 11يف املائــة(  والتعــتف الاــوئ  يلــى العلمــاا )  24)

 .(295)يف املائة( 12ق الاوئ  )واملس
  4111يـام   عـداي  جولـة  البيانـاا  ـ  أ ـم نقـاق الاـع  يف      نلـت  مسألة  فانهو - 555

جقــوي إيمــا  و العامــة االسياســصــن  ايلــى مســتو   امــة   ت ــب يليقــا مــن يمــار رغــم مــا
__________ 

 .نفسي املتج  (292)

 السملان العامل  لتعداياا املتحدة األمم م ل نا العقد منتص   قييم. 4131 للتعداي  املتحدة الوالياا مملتب (296)
 املتعلقـة  والتوصياا املبايئ  نقيق الأن املتحدة األمم   ام اتين الجتمام معدة ورقة. 4131 واملسافن لعام

. 4131 نــوام /الثــاو  لــتين 3 -أفتــوات /األول  لــتين 49 مــن نيويــورع . واملســافن الســملان اتعــداياا
ESA/STAT/AC.277/1. 

ــاماا وــــــعبة (295) ــدة  األمــــــم يف ااحصــــ ــة. 4131 املتحــــ ــة التيــــــارب يــــــن يامــــــة حملــــ ــة  الوطنيــــ املتعلقــــ
ــة ــام  ولــــ ــن 4131 يــــ ــام  مــــ ــامل  ال نــــ ــداياا العــــ ــملان لتعــــ ــافن الســــ ــام . واملســــ ــامل  ال نــــ  العــــ

ــداياا ــملان لتعــــ ــافن الســــ ــام واملســــ ــن4131 لعــــ ــلم . وميملــــ ــي االطــــ ــى يليــــ ــتااط يلــــ ــايل الــــ : التــــ
Http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm 
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 طوسـائ يف ايانـاا التعـداي    الـت ننوقـد  . اامنـائ  الت  ـيط  يمليـاا  لدينامياا السـملانية يف  ا
ــة متنويــةإيلم ــقا    ي ــديو التقميــ  مــن اين ــتا، املدلــة/أقتا، الفي  اللــبملية والصــفحاا  ةاألق
ــة ــاا  الثاات ــد البيان ــى اااملتاحــة   وقواي ــه  ويل ــى اخلــتائط رســم أيواانتتن  الصــفحاا يل

  ـتمملن مـن نلــت   الـدان ناميــة    ةيـد غــج أن نتــام املعلومـاا اجلاتاايـة    ااسـت دام   اللـبملية 
  ـــ  الوســـيلةة يـــورقالاملنلـــوراا وال  ـــاال . فامـــمل العـــام الـــململ اجملـــال يفنتـــائ  التعـــداي 

ــائ  لنلــت التئيســية ــدان(   ليقــا   64) التعــداي نت ــة مــن البل ــة اللــبملية صــفحاا الاليف املائ ثاات
عتـــ  ي األاتيقيــة   افـــ  املن قــة يف املائــة(.   32يف املائــة(  وقوايــد البيانـــاا التفايليــة )    42)

ــة النلــوراا املاســت دام  ــتأورقي ــدول ) الوســائمل وــيويا يف   فث ــة ال ــا   29غالبي ــة(  ليق يف املائ
ــة انســبة اللــبمليةصــفحاا ال ــة.  2 الثاات   فــان التت يــب معملوســا  حيــت  يف أورواــاويف املائ

يف املائــة(  15يف املائــة( وقوايــد البيانــاا التفايليــة ) 19ثااتــة )اللــبملية الصــفحاا احتلــه ال
  أمتيملـــا اجلنوايـــة ويف يف املائـــة(.  44الورقيـــة )نلـــوراا املاملتفـــاين األول والثـــاو قبـــمل   

يف املائـة( لنلـت ايانـاا     21بلـدان ) األف  من النسبة يف ال التفايلية البياناا استن دمه قوايد
ــة اللــبملية و لتــقا الصــفحااالتعــداي   األقــتا، واملنلــوراا الورقيــة ة يف املائــة(  49) الثاات
 .(297)يف املائة لململ منقما 32انسبة  ةأقتا، الفيديو التقمياملدلة/
ملين  سـتعني  الـ  الـدميوغتاايني تعـداي و ال ـ ام  وواغمل الأن اخنفا  يـدي  وقد أمجا  - 557
 ـ     ونتائيقـا  ململا ـب ااحصـائية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة اجـتام التعـداياا و ليـمل        هبم ا

 ايد من التحليمل.  إ اايقا ملستدي  وواغمل  
الـدينامياا  املتعلقـة ا البيانـاا  الوطنيـة يلـى إنتـا      اقـدرم  الـدول  عـاز  ن أينبا  و - 552

الــ   وات ــا ســيلا بيانــاا ال  مبــا يف ذلــك و وظيفقــا ا تيقــة اعالــة ونلــت ا الســملانية
االستقصـاماا الـ   نيـت  يوريـا ا تيقـة العينـة       والسملان   عداياا واملواليد والواياا  

للـباب الـدميوغتاايني   الت ويت الـوظيف   وتدريب حة ات، الاال تمام ام ا. وينبا  التمثيلية
 التملنولوجياا اجلديدة.يلى است دام تدريب ال سيما ات، اليف البلدان النامية  

ــاز ا أنينباــ  و - 559 ــة جقوي  ع ــدول واملرسســاا الدولي ــن أجــمل  ل ــا م ــواات     ســني  
ة يانـاا السـملانية والصـح   املايد مـن البي إ احة و  البياناا وجويما وسقولة احلصول يليقا

 .ف واست دامقارااملعبايل ية يف اجملال العام من أجمل  سقيمل  ووالتنم
 

 االستقصاماا - 1 
البيانـاا  مجـ   يلـى  المل  يتفـا  استقصام األست املعيلية السبعيناا  جتله أ ية  منمل - 571

ايانـاا  ا يـواتل مـن   افاـمل مـ    اامنـائ   امليـدان  ا يفقيمـ  امصـدر اايتبارل الدميوغتااية والصحية 
 .  احليوية للوقائ موموإل لي، لديقا نتام  سييمل لبلدان ال  األ ية ل االاةسملانية 
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ــول - 573 ــة واستقصــاماا األســت املعيلــية   االستقصــامااالثمانيناا فانــه  و ل  الدمياتااي
نــاا أصــبحه يف الثماني قــد (لل صــواة االستقصــام العــامل لــ  فــان ين لــن يليقــا يف البدايــة ا)

ــاا ال أحــد أ ــم مصــاير  ــة ااخلصــواة بيان ــا  واملتعلق ــ  ميملــن   األم وصــحة يف الع ــمل وال وال ف
مج  ايانـاا جديـدة   ليلممل ة ا س  ن اإل  ملل االستقصاماا  .وط مقارنتقا يلى املستو  ال

ة األياـام التناسـلي   اتت/ لوييالبياناا الأن  قا  مبا اياجلنسانيةاجلنسية واابااية والنوا   ين 
ــامب إلل وغــج ذلــك مــن    فــجوف نقــ  املنايــة البلــتية   ا املتصــلة والســلوفياا واملعــارف ن

اللــباب والتجـال والنســام غــج  ايانـاا الــأن   اعــض البلــدان  تاـمن يف  أصــبحهوالبيانـاا   
ــمل املتاوجــاا   ــمن    حــا وا ــمل  ا ــة الصــحية. وااملث ــال االستقصــاماااملروــتاا احليوي  ةعنقويي

ــاملروــتاا  ةمتعــدي ــة يــنيانــاا اوات   ــقا يلــى املســتو    والنســام األطفــال حال ميملــن مقارنت
ــ ــت  دويلال ــة االستقصــاماا   ي ــمل  ا ي ــة واستقصــاماا األســت املعيلــية    تملام ــ   الدمياتااي م

رغـم يـدم قااليتـقما    العديـد مـن البلـدان الناميـة       يفاملروتاا  ةمتعدي ةعنقوييال االستقصاماا
 يف التنفيمل.  للمقارنة الملاملة 

 ةيــدليلــمل استقصــاماا األســت املعيلــية النــويني مــن  ين ــملا ســام ن ــاإل رغــم و - 574
صــحة يف املوااــي  املتعلقــة مــثل اأ ــت  ماــتاا   نــاع ل  ــاالاــموااــي  صــحية وســملانية  

 األسـت  ياااهليـتة  وسـلوف   يااوسـلوف   فبار السـن و سنة( 32-31املتا قني األصات سنا )
 تـيق   البيانـاا  أن فمللك  واتغم. ووغج ا من املوااي يية  االستدامة البيمن منتور  املعيلية

ــد الواحــد إىل     ــ ز اال تلاــاا موســعة و طبقــاا  صــني  األقــاليم يا ــمل البل  التيــ  اــني  
يصـعب يمومـا  صـني   ـملل البيانـاا الـململ أفثـت  فصـيل يا ـمل ااقلـيم الواحـد            واحلاـت   

توسـ ة  املصـاجة أو  ختوم املدن واملدن الوة البحتتيفية الناطن لمل    ز مثل اال تلااا اني امل
 مل  .الأو 

 الدمياتاايــــة واستقصــــاماا األســــت املعيلــــية    فــــمل مــــن االستقصــــاماا   ويتســــم  - 571
 املعـارف  انـام  أ داف يف سبيمل  قين حااة املروتاا اأ ية ةمتعدي ةعنقوييواالستقصاماا ال

  مبـا يف ذلـك   يايانا الستفاية اجملانية من ا إذ أن فليقما يملفمل سقلة االست دام يف اجملال العام 
و ـيط  . فاية يموم اجلمقور من  ـملل البيانـاا   سقمل استجتمي  البياناا ال  اتام  من  لل 
ا تيـار  أطـت  نتـتا ألن  التمثيليـة الستقصـاماا األسـت املعيلـية      باة الصـ اهلامـة ا لـملوع  اعض ال

.  ي غج موافبـة ملـا حيـدمب مـن  ايلـتاا     اياناملون  المل  قد و عداي   إىل أحدمبالعيناا  ستند 
السـملانية  البيانـاا   قـديتاا  إنتا  يف افائدما اجلملة   تفظ ستقصاماا ال  االاال ملل غج أن 
لعانـه   االستقصـاماا  لوال  ـملل مت الامن يف البلدان ال  يلى  الدميوغتااية التئيسيةة ويوالصح

 .  أو ندرما ملل البياناا من غياب 
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 اياناا الصحة اجلنسية وااباايةمج  ن يف تحسلجوانب ال
والتنميـة  فيفيـة    للسـملان  الـدويل  اعـد املـرات   من اني التحدياا االستثنائية الناوـية  

ــة  ــة املبيانــاا يف غيــاب ال  ســني الصــحة اجلنســية واابااي واائيــاا الصــحة يــن وموق
الـململ يـام   نام  العممل اتحدي ف  حني ااصة يف البلدان النامية. خباجلنسية واابااية  

 يديــدة إىلالــدان ااتقــتا   ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة لمويــة أساســية مــن 
يف  لــك البلــدان  و ــ  ايانــاا يــتعني  االحتياجــاا امل لقــة أو النســبية  الــأن ايانــاا 

يم ينــقا العــبم يــن ديــد األولويــاا واســتقداف امللــافمل الــ   واج ــا لملــ  يتســىن 
وموقـة  املبيانـاا  ال  اـمل إن ااباايـة.   أو اجلنسـية ايـتلل الصـحة    األفثت جسامة  يـبم 

إىل أيىن حد يف املناطن ال  يفتـت  أوـا  عـاو مـن العـبم األفـ  هلـملل         الواق قله يف 
 .األمتا 

 (297)اهلنــديف املنــاطن التيفيــة يف   التســعيناا أوائــمل ُأجتيــه يفيراســاا وُأوــارا  
املبلــا ينــقا يف غــج ااباايــة واجلنســية اليــتلالا اار فــام معــدل انتلــار إىل  (292)ومصــت

ااباايـة واجلنسـية يلـى مسـتو      لليـتلالا  سـتمت  امل يف غياب التصداجملتمعاا الفقجة  
أ وذة مـن ايانـاا   املـ  النفاسـية وايـاا  للالتقديتاا اهلامة ااستثنام   3992السملان يف يام 
ــدو  ــيمل املـ ــاواال  السـ ــال مااستقصـ ــدمياتاايـ ــية ة واستقصـ ــت املعيلـ ــة و اماا األسـ الدراسـ

 االيـتلل  نقصا صار ا يف ايانـاا أاتيقيا وقدا . واالستقصائية للواياا يف سن ااباب
معـدالا االيـتلل   أوـارا إىل أن  يراسـاا صـاجة   يلمـا اـأن  ـة      التسعيناا يف اابا 
   العـامل   القـارة فانـه  مـن أيلـى املعـدالا يلـى املسـتو       يف النفاسـية  والواياا النفاس  

فانــه  التيايــة الصــحيةيلــى  ــدماا  أنــي فــان مــن املعلــوم أن امملانيــة حصــول النســامو

__________ 

(297) R. A. Bang and others, “High prevalence of gynecologicial diseases in rural Indian women”, The Lancet, 

vol. 333, No. 8629 (1989), pp. 85-88.  اهلندياا[. التيفياا اني النسام أمتا  انتلار معدالا ]ار فام 

 Zurayk H, Khattab H, Younis N, Kamal O, El-Helw M. Comparing Women's Reports: التاليـة  املتاجـ   انتـت  (292)

with Medical Diagnoses of Reproductive Morbidity Conditions in Rural Egypt. Studies in Family 

Planning, Vol. 26, No. 1 (Jan. - Feb., 1995), pp. 14-21 ألواـام   ال ـيب  النسـام االتلـ ي     قـاريت  رنـة ]مقا
 Younisاألستة[. وانتـت    نتيم يراساا مبيلة اابااية يف املناطن التيفية مبصت. يراسة منلورة الصحة ايتلل

N, Khattab H, Zurayk H, El-Mouelhy M, Fadle Amin M, and Abdel-Moneim Farag. 1993. A community 

study of gynecological and related morbidities in rural Egypt. Studies in Family Planning 24,3:175-186 .
  نتـيم  يراساا مبيلة منلورة املصت . يراسة التي  يف هبا املتصلة واألمتا  النسام ألمتا  لتمعية يراسة]

 .[األستة
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 .(299)حمدوية
التحسـن يف ن ـاإل     أيتم اابازاا ال   ققه منمل املرات الدويل للسـملان والتنميـة  ومن  

البلـدان  يف يف لـال الصـحة اجلنسـية وااباايـة     والسـلوفية املتـوااتة   الواائيـة  البياناا ونويية 
ــائ  يف اال     ــايي، النتـ ــني مقـ ــي  و سـ ــك  وسـ ــا يف ذلـ ــة  مبـ ــامااالناميـ ــة  ستقصـ الدميوغتاايـ

  واالستقصــاماا املروـتاا  متعـدي  االستقصــاماا العنقوييـة وواستقصـاماا األسـت املعيلـية    
جديـدة   فـبجة قـوي  االاـ لم     والدمياتاايـة  املتاقبـة مواق   اايد الوطنية لصحة األستة  و

البحـومب  اايـدز  مبـا يف ذلـك زيـاية     وفـجوف نقـ  املنايـة البلـتية     املتصـلة ا  أليبـام لتصد ا
اال صـال  انتقال األمتا  ين طتين د من التد مل واحلجقوي نتيية السلوع اجلنس  املتعلقة ا
 يلى ن اإل يامل .تتم مناجلقوي الململ من  ملل ينبملل اجلانب األف    يملن و اجلنس .

الوقـائ    ايانـاا  ايمـا خيـ     و اصـة  التا يـة وجويمـا  ن ـاإل   يفال  اال  نـاع ماـتاا   و 
ااال صـال  املنقولـة  عدو  مثمل ااجقا   والعن  اني األو ا،  وال والنتائ  اجلالبة للعار

ــوالية   نســاجل ــام أل  ا  والبــول أو الاــائطســل، ن قبيــمل مــوااليــتلالا   وناســور ال أمن
__________ 

 .Boerma T. The magnitude of the maternal mortality problem in sub-Saharan Africa :التاليـة  املتاجـ   انتـت  (299)

Social Science & Medicine. 1987, 24(6):551-558 ــا النفاســية يف الوايــاا ملــمللة ]حيــم  جنــوب أاتيقي
 ,Anosike JC, Onwuliri CO وال ـب[. وانتـت:   االجتماييـة  مبيلـة العلـوم   منلـورة  يراسـة . الملـ    الصـحتام 

Inyang RE, Akoh JI, Nwoke BE, Adeiyongo CM, Okoye SN, Akogun OB. 1993 Trichomoniasis amongst 

students of a higher institution in Nigeria. Applied parasitology 34(1):19-25 طالبـاا   اـني  امللـعتاا  ]يام
ــيم ــا. يراســة منلــورة مبيلــة يلــم   يف العــايل التعل  Harrison K (1985)الت بيقــ [. وانتــت  ال فيليــاا نييجي

Childbearing, health and social priorities: A survey of 22,774 consecutive hospital births in Zaria, Northern 

Nigeria. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 92(suppl 5):1-119 والصــحة اابــاب]. وانتــت 
نييجياــ   الـمال  يف زاريـا  والية متتاليـة يف املستلـفياا    الـة  44 772لعـدي   مسـق : االجتماييـة  واألولوياا

 Cronin WA, Quansah MG, Larson Eوالتوليـد[. وانتـت    النسـام  ألمـتا   ال ي انيـة  يراسـة منلـورة يف اجمللـة   

(1993), Obstetric Infection Control in a Developing Country. Journal of Obstetric, Gynecologic, & 

Neonatal Nursing, 22: 137–144 التوليـد   للـة  نـام  و ـ  يراسـة منلـورة يف     الـد  يف الـوالية  يـدو   ]مملااحة
 :Bimal Kanti Paul, Maternal mortality in Africaحـديث  الـوالية[. وانتـت     واتيض األطفال النسام  وأمتا 

1980–87, Social Science & Medicine, Volume 37, Issue 6, September 1993, Pages 745-752  الوايـاا[ 
 .P. Thonneau, B .وال ـب[  االجتماييـة  . يراسة منلورة مبيلـة العلـوم  3927-3921 أاتيقيا من النفاسية يف

Touré, P. Cantrelle, T.M. Barry, E. Papiernik, Risk factors for maternal mortality: Results of a case-control 

study conducted in Conakry (Guinea),    [International Journal of Gynecology & Obstetrics, Volume 39, 

Issue 2, October 1992, Pages 87-92 للحــاالا يراســة نتــائ : النفاســية املت ب ــة االوايــاا اخل ــت ]يوامــمل 
 النسـام  ألمـتا   دوليـة ال يراسة منلورة ااجمللـة  .(غينيا) فونافت  يف أجتيه ااا ة   االا املقتتنة اااتايية

 Hunter M (2005) Cultural politics of masculinities: Multiple partners in historicalوالتوليــد[. 

perspective in KwaZulu Natal. Chapter 6, pp 139-60. In: Men Behaving Differently, Reid G, Walker L, 

eds. Cape Town: Double Storey Books عـدي العلـتام مـن منتـور    : لل صـائ  الملفوريـة   الثقاايـة  اسـة ]السي  
 نا ال. يراسة منلورة  يف فتاب التجال يتصتاون الململ  تل [. فوازولو يف  ارخي 
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 ااصـااة  حـاالا  زيـاية  إىل  لج ال  أليلةا ويف اوم  وغج ا. اجلنس  والقصوراجلمام  
ــتا  هبــملل ــمل األم ــام من ــار إىل امل  3992 ي ــة العامليــ    تيســد مســاوئ االاتق ــة ةتاقب  الملااي

رمبـا     اـت   احلللتوسـ   ونتـتا   إاـااة إىل ذلـك   وال صـال اجلنسـ .   نقولة االألمتا  امل
 فاايـة  ليليـة  رقيـة   مقـد ية  حاـت و يـة ريفالتقسـيماا التقليديـة للبيانـاا إىل طبقـاا     عد  

املـدن     مبـا يف ذلـك  اململانيـة  مناذ  جديدة للتصـنيفاا  وأصبحه  ت لبالصحية  للفتوإل 
 .أ ت من اني مناذ  المل   والصاجة واملتوس ة  واملناطن التيفية النائية  

   
ــا و - 572 ــن اال اينمـ ــمل مـ ــوات فـ ــايـ ــال مااستقصـ ــية   ةدمياتاايـ ــت املعيلـ ــاماا األسـ واستقصـ

أفـ   يف  السـملان  يـن صـحة  بيانـاا األساسـية   ال ة املتعـدية املروـتاا  عنقوييـ ال صامااواالستق
  ومـن  ألسـت املعيلـية  ل اجلنسـياا  أ ـت  متعـدية  استقصـاماا   نـاع  يدي من البلـدان الناميـة    

أنتيـه   يلى سبيمل املثال يراساا البنـك الـدويل االستقصـائية لقيـاف مسـتوياا املعيلـة      ذلك 
موااي   ملميلية مثمل ي مل األستة والنفقاا والتاـال   الأن عيد الوط  اياناا اثيلية يلى الص
 . ليمل مقارن اني البلدانإجتام  واالتايل أ احه امملانية

وـاملة جلميـ    ة الصحة اجلنسية واابااياعض النتائ  املتعلقة ارصد صبحه يملية أو - 576
التقدم احملـتز اـو  قيـن     اعد إيراجقا امن مروتاا  تب  4116أو  4111منمل يام البلدان 

ــة    ــة لأللفي ــار املروــتاا امل غــج أن ريوي الفعــمل إزام  األ ــداف اامنائي ــة ا تي ــائ   قاال هلــملل النت
 التقييم.   يف أاامل احلاالا  ال سيما من جانب   ام متباينة فانه
رصــد املواقــ  أن  ملــون اعالــة يف ميملــن أياة فــالــتأ  العــام قصــاماا استو ســت دم  - 575
ــ ــال ة العام ــاي   جت ــن األاع ــد م ــة العدي ــاواة     التنموي ــال املس ــ  جت ــمل املواق ــية  مث  اجلنســانيةاألساس
امللـارفة العامـة والدميقتاطيـة.    ميـان ا أو الدينيـة  واا ملوميـة  سل اا احلالالعتقية  والثقة يف  أو

مــ  مثــمل  ــملل اخلاصــة  مللــ  مبــالا طائلــة جل العــام مــن اســت لياا الــتأ  ورغــم أن العديــد
ــاا ــمن   البيان ــامل  املســقا ــيم الع ــ للق ــة  ماات  استقصــاجي ــة ل  وطني ــة التمثيلي ــام العين ــيم انت ق

علـى  ا قـوإل اانسـان.   املت ب ة والقيم السملانية الفياا العديد من  لممل  االلعوب ومعتقدام
أسـيلة الاـت  منـقا قيـاف     وحـدة  ستقصـاماا يلـى   جولـة مـن اال   ـت  ياوـتمله  سبيمل املثـال   
 الــد 311 يفوجــت   نفيــمل املســق العــامل  للقــيم  يف اجملتمــ .  موقيمتــق املســننياملواقــ  جتــال 

 قيـاف املواقــ   استقصـاماا نتـائ   لويف اعـض البلـدان.    اـمن استقصـاماا متملـترة      و قتيبـا 
ــد   ــة  اصــة ل ــد  ســايد م يف إذ   السياســاا وااــع  أ ي ــ  يتتســخ ايقــا    دي األمــافن ال

 .  ايقا اعفاماتاي األيملون ملن أن من ةل مي  وأفثت من غج ا وصم والتميياال
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 العامـة قيـاف القـيم واملواقـ     مسـألة  الوطنيـة   ايف إحصامام الدولدم   ينبا  أن  - 577
والعنصــتية  وغج ـا مــن أوــملال  املســنني  اـد  والتحيــا الـأن يــدم املســاواة اـني اجلنســني  

ــا.  ــتوف البيانــاا  ــملل   واــق أن ميملــنوالتميي وصــم لايقــا امــافن الــ  يبلــا   واألالت
اجلقـــوي  ملـــتي، احلمايـــة االجتماييـــة و هـــا يســـمق اتـــواج     مســـتوياا مت فعـــة جـــدا  

 التمييا.   قاومةمل
 

 اامنائ ت  يط يف الاست دام البياناا  - 2 
 قويـة يف انـام املعـارف    اامنـائ  مـواي  ت  ـيط  ال صاماا ألغتا الستقاميملن أن  ننت   - 572
قـدرة احلملومـاا واألفـايمييني واملنتمـاا غـج       د اعالية النتائ   توق  يلى مـ    ولملنالعامة

 ـو لـال يلـململ    الختـاذ القـتاراا  و   واسـت دامقا  ليـمل  ـملل البيانـاا    يلـى  احلملومية احملليـة  
 .ناميةالبلدان الأمام  ديا مستمتا 

أجـتا   ايف املائـة( أوـ   22نسبة يالية من البلـدان ) أالاه استنايا إىل املسق العامل   و - 579
ــا الــأن الــ   املااــية اخلمــ، نوااالســ  ــلل ــا يف  ال يةدينامياا الســملان وم ســت دام نتائيق

ــة  92الت  ــيط ) ــتيملتني يف يف املائ ــة  94و األم ــايف املائ ــة  22 و يف أاتيقي ــايف املائ  يف أوروا
مـن البلـدان   اقـط  يف املائـة   29لملـن  أوقيانوسيا(  ويف يف املائة  73 و  يف يسيا يف املائة 26 و

 الوط  ويون الوط .  املستويني  يلى أيدا  قاريت
  التئيسـية االا اجملـ البلـدان الـململ يور  يف   ال  جتتيقا  الوا  ومن  لل  قييماا - 521

ثـمل  ااحلالية واملستقبلية يف  تل  الق اياا والفيـاا السـملانية  و   ا دي احتياجامأن  ميملن هلا
البلـدان الـ  أجـتا    ورغـم أن  ة. أساسـا لتحسـني اسـتقداف السياسـاا العامـ      ملل التقييمـاا  

سـملانية  تبـاين نسـبتقا      قييماا للوا  يلى أس، ق اييـة أو  املااية اخلم، السنواا  لل
  ـثج اللـواغمل   التا يـة  مسـألة   ال  ـاال  ال   ناولتـقا  ـملل التقييمـاا    طنا  واملنيااملوحسب ا

ــدان     ألن    ويون الــوط  الــوطا يلــى املســتويني   قييمــاأجــت   يــديا قلــيل اقــط مــن البل
 (.2)انتت اجلدول 
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   2اجلدول 
 ون اإل التا يةة واوم واملن قاملإجتام  قييماا الوا   حسب 

 

 امتوضوع/امتيبقة

الوطين أو امتسموى  وو الوطين نسمة المل او اليت أجرل تق،،ة ق سواف على امتسموى 
  على كل،،ة  )  امت ئة( أو

نسررمة الملررر او الررريت أجررررل  
كرررر  مرررر   تق،،ةرررر  يغبررررم  

امتسررمو  الرروطين وامتسررموى  
  وو الوطين )  امت ئة(

 الع مل   أوق، نوس،  أوعوس  آس،  األمرينميف أاريق،  الع مل

 16 52 25 22 92 79 21 احتياجاا املتا قني واللباب  
 36 41 91 59 74 67 55 احتياجاا فبار السن  

ذو  االحتياجـــاا احتياجـــاا 
 32 62 92 24 59 56 76 اخلاصة  

 36 21 22 61 22 66 51 احتياجاا السملان األصليني  
 التوســـ  اهليـــتة الدا ليـــة و/أو

 42 54 96 21 22 62 71 احلات 
 36 41 69 74 77 69 51 اهليتة الدولية والتنمية  

 45 62 91 21 21 52 76 األستة واحتياجاما و ملوينقا  
ــة   ــية وااباايـــ ــحة اجلنســـ الصـــ

 16 91 26 77 72 27 21 واحلقوإل اابااية  
حتياجاا غـج املسـتوااة مـن    اال

 47 52 19 72 51 21 57  دماا  نتيم األستة

ــني اجلنســني واملــني    املســاواة ا
 49 25 97 22 93 27 25 املتأة  
 15 25 91 92 92 94 91 التعليم  

 
 .(4134) 4132املسق العامل  للمرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام : امتص ع

  
ملسـاواة يف  قيـن أ ـداف املـرات الـدويل للسـملان       لدور احملـور  الـمل   لعبـي ا   لنتتا و - 523

ينباـ     مـن حيـت املبـدأ     أنـي مفاي ـا   وصـية رئيسـية    اتنام  العمـمل اقد انبثقه ين والتنمية  
اسـتنايا إىل  ملئـم  الـململ   هبملل املسألةفااة البياناا االجتمايية والصحية ذاا الصلة  صني  

 عميـن  والثتوة  من أجمل  احمللية األصمل العتق  واملن قةمثمل العمت واجلن، واملتصلة هبا ممل العوا
يـدم  أوجـي  معاجلـة  مـن  يف التنمية االجتمايية  واملني وااع  السياسـاا  أوجي التفاوا اقم 

ملـرات  ل نـام  يمـمل ا   ااقليميـة  االستعتااـاا تتفيـا فـبج يف   وحتيه  ملل املسألة ااملساواة. 
ويف الومائن اخلتامية هلملل االستعتااـاا. و سـمق    4132يام  للسملان والتنمية ملا اعد الدويل
ــ   ــلل    مجيــ ــملفورة أيــ ــية املــ ــت املعيلــ ــاماا األســ ــمجتام استقصــ ــملا الت اــ ــمل  ــ ــنيفاا مثــ صــ
 متفاو ة.   ادرجاا
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البيانـاا  صـني    ال  مـن وـأوا   الدراساا منقا  إىل  النامية سيما و فتقت البلدان  ال - 524
مـن وــأوا مــا   الــ  إىل الدراسـاا  واحلـ  الســمل   مســتو  مسـتوياا صــات   صـمل إىل    إىل

الت  ـيط  مل   ستفيد منـقا  ـملل البلـدان يف    ل  يلى  ملا املستواملتاحة لبياناا امصاير  تل  
. واحمللـ   الـوط   ينياملسـتو فـل  الدراسـاا الـ   لـمل يمـار اهليـتة يلـى       و ندر فمللك احملل . 

إجــتام  قييمــاا واقعيــة للجتا ــاا الســملانية     يف ومــاا أياــا صــعوااا   احلملورمبــا  واجــي  
و ـجة  يلـى  وقـ    قـدرة  قد جتله  ملل الصعوااا الململ ملحوظ للااية يف اـع  ال الناوية. و

 .  والت  يط يف اوئقا النمو احلات 
رصـد يـدم املسـاواة يف احلصـول     تيق ال   ملااية التدااج ال الدول  ملفمل أنينبا   - 521
ــى ا ــة يل ــك    الوصــول إىل و خلــدماا العام ــا يف ذل ــار  يافــمل املســاملة واملعلومــاا  مب ا تي

املقارنــاا يلــى أســاف يقــد وإ احــة  قســيم البيانــاا إىل طبقــاا العينــاا الــ  مــن وــأوا 
ويلـى أسـاف   )مبا يف ذلـك اللـباب وفبـار السـن(       يةعمتفية الوال واام  العتق  االنتمام

و اصـة  لـك الـ   عملـ،      -التتوف اململانية اية اال تمام ازي  م  املعيلية متواا األست
اـني املقـاجتين    انعدام األمن يف اململان  مثـمل األحيـام الفقـجة أو املسـتوطناا غـج التايـة       

 .اجلدي وامللتيون يا ليا
 

 القدراا  عايا - 6 
 ناميـة ال االبلـدان  املعتايـة  الق اياا يف النق  جوانب من جانب أ م يملون أن ميملن - 522
 وقــد. الت  ــيط قــتاراا إىل طتيققــا  أ ــمل ال متاحــة   ملــون ينــدما حــا املعلومــاا  أن  ــو

 إحصــاماا إنتــا  يلــى البلــدان قــدرة لتحســني املااــيني العقــدين  ــلل يقواــة جقــوي انــملله
  لـك  اـملل  يف جائيـا   السـبب   ويعـوي  القـتار.  وصـن   الت  ـيط  يف واست دامقا النويية جيدة

 وإىل لأللفيــة  اامنائيــة األ ــداف لتصــد احملسلــنة ااحصــاماا يلــى ال لبــاا زيــاية إىل اجلقــوي
 أيا وقــد. (611)النتــائ  يلــى قائمــة إيارة الدوليــة املعونــة إيارة يف  تمثــمل ناوــية مقااــة وــيوم
 الدمياتاايـــة االستقصـــائية الدراســـاا ذلـــك يف مبـــا الدوليـــة  االستقصـــائية الدراســـاا اـــتام 

 قيــاف يراســاا ومســول املروــتاا  املتعــدية العنقوييــة قصــائيةاالست والدراســاا والصــحية
  4131 يـام  جولـة  يف السـملان   عداياا و نفيمل خت يط يف الدويل والديم املعيلة  مستوياا

ــواات  ســني يف األ يــة اــالا يورا   ــملل مــن التئيســية املســتفيدة اجلقــاا وفانــه. البيانــاا  
 االستقصــائية الدراســاا اــتام  اــع  مــن عــاو  الــ  الــد مل املن فاــة البلــدان  ــ  الــ ام 

__________ 

. 4133(  43اللــتافة يف لــال ااحصــام مــن أجــمل التنميــة يف القــتن احلــاي  والعلــتين )وــتافة ااحصــام    (611)
ــائ :   ــة يمــمل اوســان لإلحصــام   ااحصــاماا املتعلقــة االلــفااية وامل ” ــاو/نوام    “ســاملة والنت ) لــتين الث

4133.) 
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  عملـ،  ال احلـاالا   اعـض  ويف. املـدو  التسـييمل   ا يـة  ن ـاإل  ففايـة  ويـدم  املعيلـية   لألست
 العمليــاا اســتدامة الــأن وــواغمل يــثج هــا احلملومــة  التاامــاا االاــتورة االســتثماراا  ــملل

 .(613)يولية معونة يون من االبياناا املتصلة
 واسـتنايا . (614)الفقـجة  البلـدان  يف حا ااحصائية  القدرة يف  قدم تازإح لوحظ وقد - 526
  العــا  يف ااحصــاماا نوييــة ســنه  الــدويل  البنــك واــعي ااحصــائية للقــدرة مروــتت إىل
ــه إذ ــن ار فعــــ ــام يف 64 مــــ ــام يف 52 إىل 3999 يــــ ــن) 4119 يــــ ــدل مــــ ــى حــــ  أقصــــ

ــد. (614)(311 مقــــدارل ــدي ازياي اقــ ــدان يــ ــ  البلــ ــن الــ ــتتا يييةا   بــ ــة ســ ــويت وطنيــ  لت ــ
. (614)الوطنيـة  التنميـة  اتام  يف أيلى اأولوية حيتى ااحصاماا   ويت . وادأ(611)ااحصاماا

ــة ويف ــوات/األول  لــتين واي ــا  4133 أفت ــدان يــدي ال ــام النتــام يف امللــارفة البل  لنلــت الع
ــاا ــد اصــندوإل اخلــا، البيان ــدويل النق ــد 313 ال ــد. (614)ال ــدرة ازيايا اق ــى الق ــواج يل   
 الـتغم  يلـى   فـبجة  زيـاية  املثـال   سـبيمل  يلـى  لأللفية  اامنائية األ داف رصد لات  البياناا

 الوفـاالا  جتتيقـا  منملجـة  وإىل  قـديتاا  إىل  سـتند  املروـتاا  اـبعض  املتعلقـة  البيانـاا  أن من
 مــن املائــة يف 4) اقــط الــدان 2 لــد  فــان  4111 يــام ويف. نفســقا البلــدان ولــي، الدوليــة
 اـني  يـدي ا  يتتاول ملروتاا قياف نق تا( الأوا معلوماا  واتا ال  البلدان من الدا 351
  (املائـة  يف 52الـدان )  312 إىل البلـدان  يـدي  ار ف   4115 يام و لول مروتا  44 و 35
 .(611)4133 يام  لول( املائة يف 76) الدا 344 وإىل
 يليقمــا رفــا مســألتان و ــا ويوهلــا  األساســية املعلومــاا نوييــة اــمن ذلــك  ومــ  - 525
 اجلنسـانية  ااحصـاماا   قيـيم  ل املثـال   سـبيمل  اعلـى . انلـاال  مصدر  ااالن ال العممل  اتنام 
 ازياي الـامن   مـن  يقـدين  مـتور  واعـد “. ففايـة  األقـمل ” اأنـي  اهليـتة  وقيـاف  فاايـة   غج اأوا
  ملـون   ملـاي  البيانـاا   ـاال  وال  (612)حمـدويا  فـان  التقـدم  ولملن اجلنسانية  ااحصاماا  واات

 الوصـول  وإمملانيـة  الوقـه   واسـت دام  اجلنسـاو   العنـ   قبيـمل  من مبوااي  يتعلن ايما منعدمة
 يلـى  القـدرة  يفتقـد  البلـدان  مـن  العديـد  زال وما. (611)امللاري  و نتيم والتمويمل األصول  إىل
 يلــى احلصــول أجــمل مــن  تلفـة  مصــاير مــن املســتقاة البيانـاا  إيمــا  يلــى أو البيانــاا  مجـ  

__________ 

(613) S. Chen and others, “Towards a post-2015 framework that counts: developing national statistical 

capacity”; Discussion Paper No. 1 (Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 

(PARIS21), November 2013.) 

 (.E/CN.3/2012/16 قتيت البنك الدويل ين اجلقوي املبملولة لوا    ة يممل للتنمية ااحصائية )انتت  (614)

 (.E/CN.3/2012/29 and Corr.1 قتيت األمني العام املتعلن مبروتاا التنمية لتصد األ داف اامنائية لأللفية ) (611)

ــ      و المقرر م احملرررل   جمرر ل اإلحصرر فال   3115مل   عرر م نسرر ف العرر   (612) ــم املبي ــم املتحــدة  رق )منلــوراا األم
E.05.XVII.7.) 
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 اامنائيـة  األ ـداف  مروـتاا  سـياإل  ويف. والدولية الدا لية اهليت ني ين هبا موموإل إحصاماا
 أساسـا  راجـ   وذلك  (613)الصحية االنتائ  املتعلقة البياناا    إليي ينفتقت ما أود امن لأللفية 

 ايانـاا   توات ال حيان األ من فثج ويف. للبياناا اايارية واملصاير املدو التسييمل اع  إىل
 الصـحتام  جنـوب  الواقعـة  أاتيقيـا  الـدان  مـن  الـدا  37 سـو   يقـم    إني حيت  (613)الفقت ين

ــاا  مــ  ــة البيان ــاف اللزم ــتاجاا لقي ــت لــال يف ال ــد يف الفق ــبني. (611)املااــ  العق ــن ويت  م
 األاعــاي اــمن ا  نــ املــملفورة احلااــة اال تمــام لــاالا إىل ااااــااة أنــي التنفيــمل  االســتعتا 

 معتـم  يف ااطـلإل  يلـى  مقيسـة  غـج  أو س م الململ ماق يسة إما    املستدامة للتنمية األ ت 
ــيم  ونوييــة التمييــا  أو الوصــم انتلــار اجلوانــب  ــملل ومــن البلــدان   حصــول وإمملانيــة التعل
 انيـة اململ التفـاوا  وأوجـي  الصـحية   التيايـة  ونوييـة   الصـحية  التيايـة  يلـى  واللباب املتا قني

 .  والتيف  احلماات ل اني البسي ة الثنائياا غج من
 جانـب  إىل  القـدراا  لتنميـة  املنتومة مستو  يلى ن اقا أوس  و  ا لبام من اد وال - 527

 نتـام  إجيـاي  ففالـة  هبـدف  وذلـك  البيانـاا   يلـى  ااحلصـول  املتعلقة الدولية لل لباا االستيااة
  ـداان   الصـدي    ـملا  يف ويـ ز . الوطنيـة  التنميـة  ااأولويـا  صـلة  ذ  املعتاـة  يلـى  قـائم  وط 

ــن أوال . لإلحصــام اوســان يمــمل   ــة يليقمــا أفــدا ــةإ إ احــة الاــتور  م  أااــمل مملاني
ــى للحصــول ــن ااحصــاماا يل ــة أجــمل م ــفااية يتســم حملــم إقام  للمســاملة واخلاــوم االل
 إىل الوصــول إمملانـاا  زيـاية  إىل والتنميـة  للســملان الـدويل  املـرات  يف الـديوة  أن إالل  والفعاليـة 

 يف ااحصـاماا  إيمـا   معاجلـة  ينباـ   مانيـا  . البلـدان  مـن  العديـد  يف هبـا  ينعمـمل    ااحصاماا
 العــا  أاــام مجيــ  يف الاــع  يعــاو زال مــا الــمل  القــتاراا  واختــاذ السياســاا رســم لــايل
 الـوزاراا  اـني  الـتوااط   سـني  ذلـك  يف مبـا  األمـد   ال ويلـة  القـدراا  يلى التتفيا م  النام  

 يف اجلـوية  مبحللـ   االحتفـاظ  أجـمل  مـن  الوظيفيـة  واهليافـمل  البلـدان   يا ـمل  البحـت  وجامعاا
  عمـمل  املتافـا  و ـملل  ايقـا.  واالستثمار احمللية املستقلة التفوإل متافا و  ويت احلملومية  اخلدمة
 :يل  ما يلى

 ساا السيا ومقتلر  ومست دميقا  البياناا  منتي  اني اجلقوي  نسين )أ( 
 يف وإصــدار ا اجلــوية ياليــة إحصــاماا واســت دام إنتــا   ســني إىل الــديوة )ب( 
  املناسب الوقه

 العمـــمل   ـــويت أجـــمل مـــن الوطنيـــة االســـتتا ييياا ورصـــد و نفيـــمل  صـــميم ) ( 
 ااحصائ  
 .و وميققا البياناا حفظ  لل من املعارف  واج )ي( 
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. هلـا  التااعـة  الت  ـيط  وزاراا يا ـمل  يـة املعتا الق ايـاا  الـدول   عـاز  أن وينباـ   - 522
 مجيـ   يف التنمويـة  املبـايراا  و نفيـمل  خت ـيط  يف السـملانية  الدينامياا  دم  أن أياا وينبا 

ــاا  ــى الق ايــ ــعيدين ويلــ ــوط  الصــ ــوط  ويون الــ ــان إذا. والــ ــد ال فــ ــون أن اــ   ملــ
 احلملومـاا  ناـم  أمت ـا   يليـمل  ويلـى  إليقـا   احلاجـة  يليـمل  يلـى  قائمـة  اامنائية االستثماراا

ــة يعتمــد اجتمــاي   يملــمل إىل  اجــة  وجيعــمُل العامــة والسياســاا للمناقلــاا أساســا األيل
ــة ــة املعتا ــ  متاح ــاا  تلــ  يف األوــ ا،  جلمي ــ  ق اي ــا اجملتم ــقا وايم  يون مجيعــا  اين
 استثنام.

 
 واملساملة للملارفة امللئمة والسياسية القانونية التتوف ميية - جيم 

 السياسااو القوانني - 3 
 حقــوإل إيمــال يف  ســقم الــ  السياســاا و نفيــمل القــوانني ســن واجــب الــدول يلــى - 529

 حقـوإل  مجيـ   ويتايـ   موا يـة  اييـة يقيـئ   والسياسـاا  للقـوانني  إطـار  إنلـام  ويلـمللمل . اانسان
 إاـام  مـن  احلقـوإل  أصـحاب  املـني  ففالـة  مـن  يتيـالأ  ال جـاما   التمييا  يلى ويقا  اانسان
 التعـبج   حتيـة   مـ   الـ   وللقـوانني . األ ـت   املعنيـة  واألطـتاف  احلملومـاا  ومسـاملة  صومم
ــة ــوين وحتيـ ــاا   ملـ ــة اجلمعيـ ــول وإمملانيـ ــى احلصـ ــاا يلـ ــة  املعلومـ ــم يور العامـ  يف حاسـ
 الـــدويل ااطـــار يف املـــبني النحـــو يلـــى  واهلاياـــة والنلـــ ة احلـــتة امللـــارفة يف احلـــن ففالـــة
 .اانسان حلقوإل
 أصـبق  اقـد   وسـعه   قـد  الـدميقتاط   احلملـم  وأوـملال  الدسـتور   امالنتـ  ألن ونتتا - 591

  عايـا  مـن  الـتغم  يلى ولملن. و  ويتل العممل اتنام   نفيمل يف رئيسية اايلة جقاا امللتيون
 ل نـام   ييمـا  وإقليميـة  وطنيـة  اتملانيـة  لمويـاا  إنلـام   ـلل  مـن  ال ملـانيني  اني ايما احلوار
 يلـى  واملعقـوية  العمـمل  اتنـام   اتنفيـمل  املتعلقـة  الـدوليني  نينيلل ملـا  اخلمسة وللمراتاا العممل 
 اـمان  يف اعاليـة  أفثـت   ملـون  أن ميملـن  ال ملانيـة  العمليـة  اـمن   4114 يام منمل العامل  الصعيد
 ل نـام   ييمـا  العـام  الـتأ   يلى التأمج يف أو الصلة ذاا املسائمل الأن  نفيملية إجتاماا وا 
 أيواا اســت دام مملانيــةإ املااــيني  العقــدين مــد  يلــى ف فــا الــململ  نســتامل   و . العمــمل
 قـتاراا  اختـاذ  أو ايقـا  التحقيـن  أو يليقـا  أو االيتـتا   املياانية  صصاا يلى ال ملانية التقااة
 .  العممل اتنام   نفيمل امان أجمل من متاقبتقا أو الأوا
 

 لليمي  اللاملة امللارفة - 4 
 يف األساسـية  احلتيـاا  احتتام يلى و قوم املصلحة  أصحاب  لممل ال  امللارفة إن - 593
 ملـارفة  أمـا . اسـتدامة  األفثت التنمية أ  لليمي   اللاملة التنمية أساف    والتيم   التعبج
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 اـة  اقـ   و قييمقـا  ورصـد ا  و نفيـمل ا  وراقـا  وااجتاماا السياساا خت يط يف املستفيدين
 يف  ســن أن أياــا ميملــن ولملــن ذا ــي  دحــ يف والتوــيد  واملســتييب اللــاممل للحملــم هيــاة

لملـ   ملـون    اأنـي  العمـمل  اتنـام   وايتـتف . العامـة  واخلـدماا  السـل   و واج احلملومية املساملة
 إوـتاع  مـن  اـد  ال مسـتدامة    االسـملان  الصـلة  ذاا وامللـاري   وال ام  واخل ط السياساا”

 (.  4-31)الفقتة “ ايقا املستقداني املستفيدين
 واسـعة  مللـاوراا  نتييـة   والتنميـة  للسـملان  الـدويل  املرات يف العام اآلرام  واان وفان - 594
 ينعقـد    الـدويل   املـرات  و لل. املدو اجملتم  من نل ة مبلارفة واملناطن  البلدان يف الن اإل
 هثلـة  احلملوميـة  غـج  املنتمـاا  فانـه  اـمل  احسـب   احلملوميـة  غـج  للمنتماا مستقمل منتد 
 ذلــك  يف مبــا املــدو  اجملتمــ   منتمــاا املنــه وقــد . الوطنيــة واــويال مــن  العديــد يف أياــا

 هبــا   ــا،  يلــا امل البــة مــن الفايــمل  وجوي ــا  ــلل مــن  والناوــ اا النســائية اجلمايــاا
  ناولـه  الـ   االسياسـاا  املتعلقـة  املسـتو   التايعـة  املناقلـاا  يف احلسـبان  يف يراق ـا  وُأ ملا
 .  وراا قا املتأة صحة
 األساسـ   اللعوب ادور ااقتار يف رياي  يور والتنمية للسملان الدويل مراتلل وفان - 591
 اتنــام  وأفلــد. وااباايــة اجلنســية واحلقــوإل الصــحة ذلــك يف مبــا اانســان  حقــوإل هارســة يف

 التمييـا  نتييـة  منـقم  املقمللنيال سيما و  مباوتة املتأمتين األو ا، إوتاع اتورة يلى العممل
 األاــتاي   املــني هبــدف  واملمارســاا  والسياســاا  القــوانني واــ   يف   العنــ أو اافــتال أو
  ـملا  ويف. أفمـمل  وجـي  يلـى  هبـم  اخلاصة اانسان حقوإل هارسة من والفتياا  النسامسيما  الو

  تلـ   مـن  ومتنويـة  واسـعة  طائفـة   عبية زياية و و  3992 يام منمل فبج إباز  احق ن الصدي 
 االجتماييـة  واحلتفـاا  احلملـوميني  غـج  املصـلحة  أصـحاب  مـن  وغج ـا  املـدو  اجملتمـ   منتماا
 العـامل   الصـعند  يلـى  واملسـاملة  والسياسـاا  للقـوانني  أطـت   لـمليمل  أجـمل  من العممل اتنام  حول

  قيـن  اسـتمتار  لاـمان  منـي  اـد  ال الت ـور  و ـملا . ذاا الصـلة  املسائمل الأن والوط  وااقليم 
 .لليمي  واملة 4136 يام اعد ملا للتنمية و  ٍة الدويل املرات نتائ 
 اـمن  والتنميـة   للسملان الدويل املرات والية أجاام لبعض احلساسة ال بيعة إىل واالنتت - 592
 اللـعبية  املنتمـاا  ممللـن  قـد  الثقااـة  اوااـاا  حـتلاف  مـ   املتواصـمل  والعممل احمللية الثقاااا اقم

 واحلقــوإل وااباايــة جلنســيةا الصــحة لــال يف األمــور اامــام اامســاع مــن احمللــ  وللميتمــ 
 نق ـة   ملـون  أن ميملـن  أوـا  أمبتـه  قـد “ الـدا مل  مـن ” التعبيـة   ـملل  اـمن  املقااـمل   ويف. اابااية
 إيمـال  يـن  مسـروليتقا  أمـام  امل ـاف  وايـة  يف احلملومـاا    اـ ن  الـ   اآللياا إبال يف التحولل
 املنتمـاا ) املـدو  اجملتمـ   يف الفايلـة  اجلقـاا  ات نـه  اقـد  الاايـة   هلـملل  و قيقا . احلقوإل  ملل
ــج ــة  غ ــة  واألوســاق احلملومي ــة والل صــياا األفايميي ــارزة  الثقااي ــة  واملنتمــاا الب  الديني
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 احلاسـم  يور ـا  يلـى  اايـلم   ووسـائط  ال ملـانيني  ين اال  (والتقليديون الدينيون والايمام
 .  اجملال  ملا يف  قدم إحتاز يف

ــارفة وخبصـــو، - 596 ــتا قني ملـ ــت اقـــد لـــباب وال املـ ــتند جديـــد  منـــوذ  ظقـ  إىل يسـ
ــاا األ ــداف ــ  والااي ــرات حــدي ا ال ــدويل امل ــة  للســملان ال ــتف والتنمي ــأن يعت  للمــتا قني ا
 يف مبـا  حيـامم   يلـى   رمت ال  املسائمل الأن ومسرولة مستنجة قتاراا اختاذ يف احلنل واللباب

 يف واسـ   ن اإل يلى اااليتتاف احلن  ملا وحت . واابااية اجلنسية وحقوققم صحتقم ذلك
 واايـلن   والتنميـة  السـملان  جلنـة  اختمل ـي  الـمل   واملـتا قني  االلـباب  املتعلـن  4134/3 القتار
 (.  4134) إندونيسيا اايل  يف ينقد المل  لللباب العامل  املنتد  أقتل المل 
 العمــمل يلـى  يليــمل  ـج  البلــتية املنايـة  نقــ  افـجوف  املقتمــة األوسـاق   عبيــة واثـمل  - 595

 مـ   اللـتافاا  افامل ُأق تَّ وقد. العممل اتنام  لتنفيمل يااعة قوة أوا ين اال الفعال  اجلماي 
 املنايـة  نقـ   افـجوف  املصـااني  األوـ ا،  م البة  لبية يف حااة أ ية من هلا ملا املدو اجملتم 
ــاا البلــتية ــية الســملانية والفي ــة األ ــت  التئيس ــا  ماي ــ  يف حقوقق ــل    لق ــدم ويف الع  ي
  قـدمي  يلـى  املـدو  اجملتم  قدرة يلى املدو اجملتم  منتماا قياية وات نه. وامللارفة التمييا 

ــة مســا اا  ــن قوي ــيج لتحقي ــى   ــو يل  ا ــي ويل ــ  أن ــا ينبا ــا   بيقق  الســملان ملــارفة لتعاي
 .  العممل اتنام إباز  يف االستمتار أجمل من واملينقم
 الملاملـة  وملـارفتقا  إيماجقـا  لامان  امة   واا ااأي األصلية اللعوب وق عه - 597
 املتحـدة  األمـم  منتـد   انلـام  وفـان . هبـا  اخلاصـة  اانسـان  حقـوإل  يلـى   ـرمت  الـ   املسائمل يف

 األصــلية اللـعوب  منتمــاا مبلـارفة  4114 يـام  يف األصــلية اللـعوب  اقاــايا املعـ   الـدائم 
 وقـد   (4117) األصـلية  اللـعوب  قـوإل   املتعلـن  املتحدة األمم إيلن ايتماي يف أساس  يور
 األصلية.   اللعوب  قوإل للنقو  التوصياا من العديد إنلائي  منمل الدائم  املنتد  أصدر
 حقـوإل  ين للمدااعني ويمنة موا ية ايية وامان لتقيية  ا، ا تمام إيلم من اد وال - 592

 اهلييـاا  ذلـك  يف مبـا   مـمل الع ا نـام   الصـلة  ذاا اانسـان  حقـوإل  ميايين يف العاملني اانسان
 مـن   ـوف  يون  تيـة  يرائقـم  يـن  والتعـبج  العمـمل  هلم يتسىن حا اخلدماا  ومقدمو التقااية
  ـتم  وااباايـة   اجلنسـية  اـاحلقوإل  يتعلـن  افيمـا  املثـال   سبيمل ويلى. انتقامية أليمال التعت 
 مــن حلقــوإلا هلــملل انتــقافاا وقــوم لــد  اــآرائقم جيقــتون الــملين األوــ ا، البلــدان اعــض
 حقــوإل يــن املــدااعون يملــون مــا وغالبــا. والتعــبج والتيمــ  اجلمعيــاا  ملــوين حتيــة هارســة
 مسـايدة  يف فـبجة  يقبـاا  يواجقـوا  أن ميملـن  الـملين  اخلدماا مقدم  طليعة يف أياا اانسان
 التمويـمل   يلـى  املفتواـة  القيـوي  اسـبب  املثـال  سبيمل يلى وذلك حقوققم  إيمال يلى األاتاي
 اعـض  ويف الـدول   غـج  مـن  الفايلـة  واجلقـاا  الـدول  اارسـقا  الـ   العن  وأيمال ااملاايقا
 .  للحياة منقملة  دماا لتقدميقم يليقم جنائية يقوااا ات  اسبب احلاالا 
 مـن  وغجل املايل الديم من يلام ما الدولية املااة واجلقاا الدول  قدم أن وينبا  - 599

 قـــدراا مـــن متنويـــة طائفـــة يلـــى حفاظـــا اييـــةاالجتم املســـاملة لاـــت  الـــديم أوـــملال



 A/69/62 

 

338/394 14-00069 

 

 يف االتاامامـا  الـدول  واـام  مـد   رصـد  يلـى  املدو اجملتم  ومنتماا واملواطنني املستفيدين
ــوإل لــال ــملا يف وامللــارفة اانســان  حق ــن التصــد    ــاا السياســاا  ــلل م  وامليااني

 حقـوإل  يليـاا  مـ   لعمـمل ا يلـى  قـدراما   ن ـو ر  وأن التدااج  من غج ا أو الوطنية وال ام 
 .  وااقليمية الدولية اانسان
 مـن  اـي  يقومـون  ايمـا  اانسـان  حقـوإل  يـن  املـدااعني  محايـة  الـدول   ملفـمل  أن وينبا  - 711

اايـلن الـان حـن     يف وري مـا  مـ   يتسـن  مبـا  موا يـة   اييـة  مييـة  منـقا  ا ـتإل  وذلك أيمال 
اتعايــا ومحايـة حقــوإل اانســان   ومسـرولية األاــتاي واجلمايـاا و ييــاا اجملتمـ  ايمــا يتعلـن    

  .اانسان( حقوإل ين املدااعني  ماية املتعلن )اايلن واحلتياا األساسية املعتتف هبا يامليا
 

 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية
  42ااطار 
  امللارفة

ذاا الصلة اامللارفة  يواـق   : يف معت  وتل احلقوإلالقوانني األ ت  غج امللامة
املتعلن ااحلن يف امللارفة يف اللـرون العامـة وحقـوإل التصـويه      46التعلين العام رقم 

( الـمل  أقت ـي اللينـة املعنيـة     3995واحلن يف املساواة يف الوصول إىل اخلدماا العامة )
و “ حقــوإل مجيــ  املــواطنني يف امللــارفة يف  ســيج اللــرون العامــة  ” قــوإل اانســان 

]الفقت ـان   .“حن األاتاي يف امللارفة يف العملياا ال   لمللمل  سيج اللـرون العامـة  ”
( 4134[. و سلط املبايئ التوجيقية املتعلقـة اـالفقت املـدق  وحقـوإل اانسـان )     4و  3

الاوم يلى أ ية وا  سياساا واتام   تماوى م  مبايئ حقـوإل اانسـان و لـي      
ــاا الســملانية التئي  ــ ام  ذاا الصــلة. و   ملــارفة الفي ســية يف  صــميم السياســاا وال

ينبا  أن  قوم الدول اوا  وايتماي اسـتتا ييية للحـد مـن الفقـت  سـتند إىل حقـوإل       ”
ــة األاــتاي واجلمايــاا  وال ســيما الــملين يعيلــون يف اقــت  يف      اانســان و نلــتع افعالي

وااــحة   صــميمقا و نفيــمل ا. وينباــ  أن  لــممل مروــتاٍا حمــدية زمنيــا و  ــة  نفيــمل 
 أ مل يف االيتبار اآلمار اللزمة املتت بة يف املياانية. وينبا  أن  نعـي ن اواـول السـل اا     
والوفاالا  املسرولة ين التنفيمل و اـ ا سـبمل انتصـاف ويليـاا  تلُّـم مناسـبة يف حالـة        

     [.61 ]الفقتة “يدم االمتثال
ــاوا - 713 ــديم ويتف ــوم  ال ــا  احلمل ــاا ايم ــية الســملانية الفي ــاا يف التئيس  اختــاذ يملي

 الســملان ايــاا اــني وايمــا الــد مل  وايــاا املنــاطن   تلــ  اــني ايمــا فــبجا  فاو ــا القــتاراا
 إنلـام ” مسـألة   تـى  اـمن  املثـال   سـبيمل  ويلـى . العـامل   املسـق  يف الـواري  النحـو  يلى نفسقا 
 البلــدان يــدي زاي إذاأولويـة فــ     “ واللــباب املــتا قني مللـارفة  حمــدية وإجــتاماا يليـاا 
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 اخلمــ، الســنواا  ــلل( املائــة يف 75) يــدي ا أراــام ملمــة يلــى املســألة  ــملل ياجلــه الــ 
 ايـاا  مجيـ   اـني  فـبجة   فاو ـاا  ملحتـة  يـدم  مـن  الـتغم  ويلـى . (6 اجلـدول  )انتت املااية
 العملـ،  ويلـى . املسـألة   ـملل ( املائـة  يف 22) األمتيملتني الدان من يالية نسبة ياجله الد مل 

 يتعلـن  ايمـا  البلـدان  من املائة يف 27 ين قليل يايد ما سو  نفسي اهلدف يتناول   ذلك  من
 األمـتيملتني  يف  تـمل  األ ـجة   احلالـة   ـملل  يف النسـبة   أن مـن  الـتغم  يلـى  السـن   فبـار  افياا

  ـــملل  عـــاجل حـــني يف  العـــامل  املتوســـط مـــن أيلـــى( املائـــة يف 65) وأورواـــا( املائـــة يف 51)
 حمـدية  ويليـاا  إجـتاماا  إنلـام ” مسـألة  يـاجل  وقـد . متام األفثت البلدان من أف  نسبة املسألة
 العـامل   الصـعيد  يلـى  الـدان  31 فـمل  مـن  الـدان  5 حـوايل “ ااياقة ذو  األو ا، مللارفة

 الـــدان حالــة  يف العــامل   املتوســـط مــن  أيىن يائمــا   ــ   النســـبة  ــملل  ولملــن   (املائــة  يف 53)
  فـوإل  املسـألة   ـملل  ياجله ال  متام األفثت البلدان نسبة امن يام  واوجي. وأاتيقيا أوقيانوسيا

 .  اقتا األفثت البلدان نسبة
 أن  نتقـت  النتـائ   اـمن   ـملل   الثلمب املستفيدين لفياا متف ب مروت وا  حالة ويف - 714
 ذو  واألوـ ا،  السـن  وفبـار  اللـباب  ملـارفة  مسألة ياجل املائة  يف 11 أو اقط الدا 19

 يف 34 أو الـدا   36 أن واحلـال   . فاملـة   اياناا قدلمه الدا 349 أصمل من وذلك ااياقة 
 األنلـ ة  خت ـيط  يف السـملانية  الفيـاا   ـملل  مـن  أ  ملـارفة  مسألة يعاجل   البلدان  من املائة

 .و قييمقا و نفيمل ا اامنائية
 

   6 اجلدول
ــة النســبة   ــن امليوي ــاا م ــ  احلملوم ــاجل ال ــاا حســب اســيةالسي امللــارفة مســألة  ع  الفي

 السملانية
 
 الفئ ل السن ن،ة 

 اليعو  االصل،ة األلخ ع ذوو اإلع قة كم ع الس  امترا قوو واليم   امتالر/الفئة السن ن،ة
 يف املائة 6756 يف املائة 5157 يف املائة 2754 يف املائة 7551 معاجلة امللارفة السياسية  العا      
 
 .(4134) 4132ئية العاملية للمرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام الدراسة االستقصا :متص عا 
  

 حمـدية  ويليـاا  إجـتاماا  إنلام” مسألة املبللاة البلدان مجي  يدي نص  قتااة و ناول - 711
 جائيـا    ذلـك  يـدل  وقـد (. 6جلـدول  ( )ااملائـة  يف 62“ )األصـلية  اللعوب ملارفة أجمل من
. السـملان  أغلبيـة  يـن  متمياين“ األصلية اللعوب من أاتايا” مجيعقا  ندر  ال البلدان أنل يلى
  ـلل  املسـألة   ـملل  يـاجل  قـد ( املائـة  يف 15) األاتيقيـة  البلـدان  نصـ   من أقمل امن ذلك  وم 

http://undocs.org/ar/S/RES/2014(2012)
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 يف البلــدان  ملثــ   يقــارب مــا  أو يفــوإل  مــا اــمللك  قــام  حــني يف املااــية   اخلمــ،  الســنواا
 (.  املائة يف 25) وأوقيانوسيا(  املائة يف 73) ويسيا(  املائة يف 76) األمتيملتني

  
 يراسة حالة ااتايية: التحول احلات  ين طتين امللارفة

 (616)ال ازيمل
سلم اتنام  العممل اأ ية زياية امللارفة يف احلوفمـة  وقـد أي  اجلمـ  اـني      

ية للملـارفة املباوـتة يف احلوفمـة احملليـة يورا  فـبجا       اللمتفاية ونلوم يلياا قو
ــى        ــة القائمــة يل ــة امليان ــة العاملي ــتز األمثل ــن أا ــة  وم ــوي اللحق ــمل يف العق يف ال ازي
امللــارفة يف البلــدياا  الــ  ُطب قــه أياــا يلــى اجلقــوي املبملولــة لتحســني أحــوال  

 (.favelasاألحيام الفقجة يف ال ازيمل )

ــام   ــ  للمدينــــــة      4113ويف يــــ ــام األساســــ ــمل النتــــ ــدا ال ازيــــ  ايتمــــ
(Estatuto da Cidade         وفـان ذلـك   ـوة فـبجة يف إاـفام ال ـاا  الـدميقتاط  )

ــتين     ــام األساســـ  يلـــى ينصـ ــا النتـ ــيط احلاـــت  وإيار ـــي. ويت ملـ يلـــى الت  ـ
رئيسيني  و ا:  ديد أولويـاا الوظـائ  االجتماييـة لألرااـ  واملبـاو احلاـتية       

التيارية  وإافام ال اا  املرسس  يلى إيارة املـدن إيارة  لـارفية   مقاامل مقامقا 
ويميقتاطية. ويلممل النتـام األساسـ  امليانـة القائمـة يلـى امللـارفة  الـ  نلـأا         
من القوايد اللعبية يف اور و أليات  يف أوا ت الثمانيناا من القتن املااـ   وقـد   

ــن     ــت مـ ــممل أفثـ ــني ليلـ ــمل ذلـــك احلـ ــا منـ ــمل م 411 وســـ  ن اققـ ــة يف ال ازيـ دينـ
)ااااــااة إىل مــدن يف مجيــ  أاــام العــا (. و لــممل العناصــت التئيســية ملــارفة    
اجملتمعــاا احملليــة املتنويــة وإاــفام ال ــاا  املرسســ  يلــى النــق  مــن  ــلل يقــد  
االجتماياا املقترة اني احلملوماا احمللية والفياا اجملتمعيـة  والت صـي  الفعـال    

ة لنا   العملية. و لـج البحـومب الـ  أجتيـه مـر تا والـ        جلام من مياانية املدين
يلــه مقارنــة األزوا  املتنــاظتة للبلــدياا يف ال ازيــمل  نفــملا أحــد ا امليانــة        
القائمــة يلــى امللــارفة و   نفــمل ا األ ــت   إىل أوــا قــد فــان هلــا أمــت فــبج يف     

 .(615)املساواة  عايا

__________ 

(616) G. Martine and G. McGranahan, “Brazil's early urban transition: what can it teach urbanizing countries?” 

(International Institute for Environment and Development and United Nations Population Fund, 2010). 

(615) G. Baiocchi, P. Heller and M. K. Silva, Bootstrapping Democracy: Transforming Local Governance and 

Civil Society in Brazil (Stanford, California, Stanford University Press, 2011). 
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وي املبملولـة للنـقو  ااألحيـام    وقد ل  وسي  ن ـاإل  ـملل النـق  ليلـممل اجلقـ      
(    اتنـام  للنـقو  ااألحيـام    Favelas-Bairroالفقجة. ومبايرة األحيام الفقجة )

ــد املــدن املقســمة يف ال ازيــمل. وفــان     3992اــدأ يف يــام  مــن أجــمل إيــاية  وحي
اهلـــدف مـــن ذلـــك اايمـــا  االجتمـــاي  واملـــاي  جلميـــ  األحيـــام ذاا الـــد مل  

. وفـان  4141ت  التا  لتيو ي  جانجو  لول يـام  املن فض يف النسي  احلا
الفتإل التئيس  يف  ملل اجلقوي املتعلقـة االسياسـاا التقليديـة للحـد مـن الفقـت  ـو        
است دام إصلحاا  لتيعية اتيدة. ووـي   ـملا يلـى حوفمـة اجملتمعـاا احملليـة       
ني مــن  ــلل ييــم الــ ام  اجملتمعيــة احلاليــة  والــ   نازلــه  يف ظــمل غيــاب قــوان  

ــن    ــازة األرااــ   ي ــا   ”حي ــن “احلــن يف اســت دام األرااــ  يون امتلفق . وحق
ــدما       ــمل االنـ ــن أجـ ــاري  مـ ــية للملـ ــتتا ييية أساسـ ــميماا فاسـ ــت دام التصـ اسـ
ــا أن      ــيلن أياـ ــد اـ ــتوم قـ ــام  إال أن امللـ ــململ يـ ــا الـ ــاي  باحـ ــاي  واملـ االجتمـ

 سـني املتااـن    التحسيناا اهليمللية ال ميملن أن ُ دل من اجلتميـة يف حـد ذامـا  وأن   
يري  إىل   ت التتقية احلاتية لألحيام الفقـجة  وأن احلوفمـة أمـت اـالا األ يـة       

 أو أن التمثيمل القائم يلى الفساي ميملن أن يقو  العملية التلارفية.
   
وينبا  للدول أن  امن ملـارفة اجلقـاا الفايلـة مـن غـج الـدول  مبـا يف ذلـك          - 712

يــة  و يســت ملــارفتقا يف واــ  السياســاا والــ ام  و نفيــمل ا       اجلقــاا املســتفيدة املعن 
و قييمقــا. وينباــ  أن  ــويل الــدول  يف أمنــام ذلــك  ا تمامــا  اصــا للمــتا قني واللــباب    
الملين ميثلون مجي  ق اياا اجملتم  يف لايل التعلـيم والـد مل  واـمان و يسـج ملـارفتقم      

ال سـيما يف املسـائمل الـ   ـرمت يليقـا.      يف وا  السياساا والـ ام  و نفيـمل ا و قييمقـا  و   
وينبا   عم دن  وسي  ن اإل ذلك ليلـممل هـثلني للفقـتام  والفيـاا الـ  فـثجا مـا  عـاو مـن          

 التمييا  وغج ذلك من اجلقاا املعنية املستفيدة من التنمية.
 

 سبمل االنتصاف واجل  - 1 
صـاف الفعـال والتعوياـاا.    جلمي  احايا انتـقافاا حقـوإل اانسـان احلـن يف االنت     - 716

وال يت لب ففالة املساملة التصد  النتـقافاا حقـوإل اانسـان الـ  وقعـه احسـب  ولملـن        
أياــا  ديــد أوجــي القصــور العامــة وااجــتاماا التصــحيحية اللزمــة. وجيــب أياــا إ اــام    

الدولـة  الدول للمساملة ين األاعال ال   ت ملبقا اجلقاا الفايلة يف الق ام اخلـا، إذا    قـم   
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مبن  انتقافاا احلقوإل أو التحقين يف األيمال أو التقصج من جانب اجلقاا الفايلـة مـن غـج    
 الدول ومعاقبة مت ملبيقا.

ــاا االســتعتا  اايار        - 715 ــمل احملــافم و يي ــة  مث ــى يــا ن املرسســاا الوطني ــ  يل ويق
ــدو      ــانون ال ــ  مــن الق ــاا  اــمن مرسســاا أ ــت   التاامــاا مباوــتة  نب يل حلقــوإل وال ملان

اانسان اوصفقا جاما مـن الدولـة الـ   ـ  طـتف يف معا ـداا حقـوإل اانسـان. وميملـن أن          
 قوم السل ة القاائية  يندما يتوات هلا ما يملفـ  مـن مـواري و وييـة  اـدور حاسـم يف اـمان        
 قيــن العدالــة ايمــا يتعلــن اانتــقافاا حقــوإل اانســان. ومــ  ذلــك  يتعــملر يلــى العديــد مــن   

اا حقوإل اانسان يف أجاام فثجة مـن العـا  الليـوم إىل  ـملل اآلليـاا اسـبب       احايا انتقاف
 يواممل جاتااية واقتصايية واجتمايية.

وينبا  أن  ملفمل الدول إمملانية حصـول اـحايا انتـقافاا حقـوإل اانسـان يلـى        - 717
سبمل االنتصاف واجل . ومـن أجـمل ففالـة االسـت دام الفعـال لسـبمل االنتصـاف  ينباـ  أن         

الــدول اتوييــة احملــامني والقاــاة ويامــة اجلمقــور اصــفة منتتمــة اان بــاإل امل البــاا     قــوم
املتعلقة  قـوإل االنسـان  و ـواج اويـمل فـاف آلليـاا املسـاملة. وينباـ  أن  ملـااق الـدول           
ااالا من العقاب يـن طتيـن زيـاية إمملانيـة الوصـول إىل العدالـة  حـا يـتمملن األاـتاي          

سـبمل االنتصـاف والتعوياـاا الـ   لـممل التعـويض  وإيـاية         املتاترون من الوصـول إىل 
التأ يــمل  و ــدااج التتاــية واــماناا يــدم التملــتار  حيثمــا فــان ذلــك مناســبا. ومــن          

يليـاا حمـدية لاـمان      مملانيـة وصـول اجملتمعـاا التيفيـة الـ   عـاو مـن        إالاتور  واـ  
واحلـاالا اانسـانية   نق  اخلدماا  وفـمللك األاـتاي يف حـاالا الـعام ومـا اعـد الـعام        

 االنتصاف. والسياقاا اهللة إىل سبمل
ويلــى الصــعيد الــدويل اقــد  عــازا يليــاا املســاملة يف الســنواا العلــتين املااــية      - 712

ــة        ــدول واألمــم املتحــدة واجملتمــ  املــدو  يف مجل ــد أرســه ال ــاا للنتصــاف. وق اوصــفقا يلي
ة للعمـمل مـ  اآلليـاا الدوليـة حلقـوإل      جقاا اايلة  امـة أ ـت   العديـد مـن النمـاذ  ااجياايـ      

اانسان مثمل اهليياا املنلأة مبوجـب معا ـداا وااجـتاماا اخلاصـة جمللـ، حقـوإل اانسـان         
وقد زايا يرام اخلـ ام التـااعني لتلـك اهلييـاا مـن  عايـا االلتاامـاا  قـوإل اانسـان املتعلقـة           

عـة جمللـ، حقـوإل اانسـان  الـ       ا نام  العممل. فما أن يلية االستعتا  الدور  اللاممل التاا
  يلية  امة أياـا ملسـاملة الـدول يـن الواـام االتاامامـا يف لـال حقـوإل         4115أنليه يف يام 

اانســان الــ  ق عتــقا يف املــرات الــدويل للســملان والتنميــة. و ت لــب املســاملة الدوليــة اايمــا  
العمـمل يف التقـاريت الـ   قـدم      املنقي  للمعلوماا املتعلقة  قوإل اانسان ذاا الصـلة ا نـام   

ــاا يــن  نفيــمل التوصــياا          ــوإل اانســان  ااااــااة إىل معلوم ــملل اآلليــاا الدوليــة حلق إىل  
و ســقم احلــواراا املنتتمــة اــني الليــان والــدول األطــتاف        الصــايرة يــن  ــملل اهلييــاا.    
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لحتـاا  وإجتاماا اللملاو  الفتيية يف فمل جلنة   سقم يف ففالـة مسـاملة الـدول  اينمـا امل    
طبيعـة ومـد  التاامـاا الـدول ااـمان حقـوإل اانسـان مـن         والتفسجاا ال   قدمقا الليـان  

 جقة أ ت .
وينباــ  أن  صــدإل الــدول يلــى معا ــداا حقــوإل اانســان الدوليــة وااقليميــة      - 719

و ســحب التحفتــاا يلــى األحملــام التعا ديــة  ذاا الصــلة  ميــ  أاعــاي الملتامــة  مبــا يف 
اــني اجلنســني ويــدم التمييــا والصــحة واحلقــوإل اجلنســية وااباايــة واألمــن ذلــك املســاواة 

املـــاف  والتنقـــمل وامللـــارفة السياســـية. وينباـــ  أن  ـــوائم الـــدول القـــوانني الوطنيـــة مـــ   
ــقا و عايا ــا وإيماهلــا       ــتام حقــوإل اانســان ومحايت ــة  و تصــد مــد  احت الصــملوع الدولي

يليـاا حلمايـة حقـوإل اانسـان.      وينباـ  أن يتاـمن ذلـك واـ   لـتيعاا      و ملفمل وجوي 
وهارساا إيارية لتنتيم األيمال ال   قوم هبا اجلقاا الفايلة من غج الـدول الـ   نتـقك    

 حقوإل اانسان  ومتاقبة  لك األيمال والتحقين ايقا ومقاااا مت ملبيقا.
 

 التعاون واللتافاا واال ساإل -يال  
ريا مــن أجــمل  نفيــمل اتنــام  العمــمل  ــلل   لقــد مبــه أن التعــاون الــدويل فــان اــتو   - 731

العقدين املاايني. ويت مل  ملا التعاون أوـملاال  تلفـة  مبـا يف ذلـك التعـاون املتعـدية األطـتاف        
والتعاون الثنـائ  والتعـاون ااقليمـ  والتعـاون اـني األقـاليم والتعـاون ايمـا اـني الـدان اجلنـوب            

ففالـة اعاليـة التنسـين اـني اجلقـاا املااـة يف       والتعاون الثلم . وقد لفتـه اجلقـوي التاميـة إىل    
إطار امللملية الوطنية يلى الصـعيد الق ـت  االنتبـال إىل األمـت السـليب للملـتوطية  واحلاجـة إىل        
 سني اعالية التنمية  واحلد مـن  ملـالي  املعـاملا  وذلـك اعـدة وسـائمل منـقا اال سـاإل اـني          

طنية و نمية القـدراا واسـتتا ييياا اخلـتو  مـن     املسايدة املقدمة من املااني واألولوياا الو
  زاي يــدي اجلقــاا املااــة املاليــة اــاطتاي  وصــار احلاــور املتنــام   3992املعونــة. ومنــمل يــام 

للمنتمــاا غــج احلملوميــة ومنتمــاا الق ــام اخلــا، يــرمت الــململ متاايــد يف صــورة لتمــ     
الفايلــة يف اجملتمــ  املــدو  . وفمــا ذفــت أيـلل  اقــد أيا اللــتافاا مــ  اجلقـاا  (617)املـااني 

يورا  اما يف املا  قدما اتنفيمل اتنام  العممل يلى أر  الواقـ   وذلـك يف اـوم اييـة املعونـة      
املتاايدة التعقيد  م  أصحاب املصـلحة اجلـدي واللـتافاا اجلديـدة مـن أجـمل التنميـة  وسـع          

 الق اي  والوط .يدي من اآللياا لتنسين مسا اا اجلقاا املااة يف يملياا الت  يط 
  

__________ 

(617) J. S. Singh, Creating a New Consensus on Population: The Politics of Reproductive Health, 

Reproductive Rights and Women’s Empowerment, 2nd ed. (London, Earthscan, 2009). 
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 التناول التفصيل  حلقوإل اانسان منمل املرات الدويل للسملان والتنمية
 49ااطار 

 التعاون واللتافاا واال ساإل
 : قــوإل اانســانايمــا يتعلــن  مــا  لصــه إليــي اهلييــاا احلملوميــة الدوليــة  

ــا    ــة يف قتار  ــة العام ــة نتــام يويل    (4115) 53/351أفــدا اجلمعي الــأن إقام
 ملثي  التعاون الدويل من أجمل  عايا مجيـ  حقـوإل   ”يميقتاط  ومنص  يلى أن 

اانسـان ومحايتــقا ينباــ  أن يتــمل متســقا اامــا مــ  مقاصــد ومبــايئ ميثــاإل األمــم  
القـتار   4112نسـان يف يـام   . وايتمد لل، حقـوإل اا “املتحدة والقانون الدويل

ــى االســتعتا  اللــاممل        6/2 ــام يل ــة. وان الــأن املواــوم نفســي واصــياغة هامل
للسياســـاا الـــمل  جيـــت  فـــمل مـــلمب ســـنواا  ايتمـــدا اجلمعيـــة العامـــة يون  

السـتعتا  اللـاممل للسياسـاا الـمل      الأن ا (4134) 57/445 صويه القتار 
جيت  فمل أرا  سنواا لألنل ة التنفيملية ال   ا ل  هبـا منتومـة األمـم املتحـدة     
من أجمل التنمية  المل   ـديو ايـي اجلمعيـة العامـة إىل  عايـا التماسـك يلـى ن ـاإل         
ــد         ــة والقواي ــني األنلــ ة التنفيملي ــتوااط ا ــمل  يســلم اقيمــة  ســني ال ــة ال املنتوم

مــن قبيــمل احلتيــة  والســلم  واألمــن  وحقــوإل اانســان  وأ يــة  عمــيم  واملعــايج  
التنمية املستدامة يف الوالياا وال ام  واالستتا ييياا ويمليـاا صـن  القـتار يف    

 فياناا األمم املتحدة.

   
 االستيااة املتعدية األطتاف ل نام  العممل - 3 

اتنـام  العمـمل فمطـار  وقـد      3992 ايتمدا املرسساا املتعدية األطتاف منمل يـام  - 733
أمت ذلك يف مفقوم األ داف اامنائية لأللفية. واينما سـعه األجقـاة واهلييـاا التااعـة ملنتومـة      
ــة ااملســائمل االقتصــايية         ــوا   املتعلق ــتاراا والن ــام  العمــمل يف الق ــ  اتن ــم املتحــدة إىل يم األم

حدة  مبا يف ذلك البنـك الـدويل  يلـى    واالجتمايية والبييية   عاونه فياناا منتومة األمم املت
جتسيد  ملا الـدم  مـن  ـلل األاتقـة املوااـيعية  واألطـت املوااـيعية واألطـت ال ناليـة التااعـة           
لألمم املتحدة يلى املستو  الق ت  وفمللك ين طتين التنسين يف إطـار اتيـن األمـم املتحـدة     

تحدة املع  االتنسين. وقـد  عـاز إيمـا     اامنائ  ولل، التقسام التنفيمليني يف منتومة األمم امل
اتنام  يممل السملان والتنمية يف لايل التحليمل وال لة لات  املسايدة املتعدية األطتاف مـن  
 لل التحسيناا العايية الستعتا  السياساا اللاممل المل  جتتيي اجلمعية العامة فـمل مـلمب   

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=61/160(2006)
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=67/226(2012)
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الناوـية  وفـمللك    “ وحيد األيام”سنواا  والمل  صار جيت  اآلن فمل أرا  سنواا  وننق  
ال لة امللتتفة وطتائن التمويمل املتعدية املااني. وريه املفواية األورواية  اوصفقا ينصـتا  

 اايل يف لايل التمويمل والسياساا قائما املا ي   قدمي الديم من أجمل  نفيمل اتنام  العممل.
  يف الـديوة ل نـام  العمـمل    وقد اا ل  صندوإل األمم املتحدة للسملان ادور  نتيمـ  - 734

من  لل ايتماي اتام  ياملية وإقليمية وق تيـة  تفـا يلـى اجلوانـب التئيسـية  هـا أسـفت يـن         
  ُقـد م التمويـمل احملـدي اهلـدف     3992سياساا واتام  و دماا يف مجي  املنـاطن. ومنـمل يـام    

مجيـ  املنـاطن مـن    الـدا يف   311لل ام  الق تية لصندوإل األمم املتحدة للسملان يف أفثـت مـن   
 أجمل  عايا و نفيمل السياساا وال ام  السملانية القائمة يلى حقوإل اانسان.

واستيااة ل نام  العممل   فاه منتمة الصحة العامليـة  تفيا ـا يف لـال البحـومب      - 731
يلـى إجيـاي وســائمل ملنـ  احلمـمل جديــدة اامـا  لـممل واــ  اتنـام   ـومب أوســ  ن اقـا الــأن          

ــدمي      التــتوف الصــحية ا  ــة اتق ــايج املتعلق ــد واملع ــاا  والقواي ــة  والتملنولوجي جلنســية واابااي
 اخلدماا يف لال الصحة اجلنسية واابااية ال   تفا يلى املتأة والقائمة يلى احلقوإل.

و عممل مفواية األمم املتحدة حلقوإل اانسان ااستمتار يلى اـمان اسـتفاية املعـايج     - 732
من اتنام  العممل و عايا ا لي  وذلك من  لل يممل اهلييـاا املنلـأة   الدولية حلقوإل اانسان 

 مبوجب معا داا ويلياا اخل ام األ ت .
وقد اا لعه وعبة السملان التااعـة لألمـم املتحـدة اـدور نلـط يف احلـوار احلملـوم          - 736

ة الــدويل الــأن الســملان والتنميــة  ويف إيــداي  قــديتاا و وقعــاا يمياتاايــة مســتململة االنســب  
جلمي  البلدان  مبا يف ذلـك البيانـاا األساسـية مـن أجـمل رصـد التقـدم احملـتز يف  نفيـمل اتنـام            
العممل  ووا  منقيياا جديـدة ونلـت ا  وإيـداي  قـاريت الـدوراا السـنوية للينـة السـملان         

 والتنمية ااالوتتاع م  صندوإل األمم املتحدة للسملان.
ســيما  قليميــة التااعــة لألمــم املتحــدة  ال ويلــى الصــعيد ااقليمــ    لــي  الليــان اا  - 735

اللينة االقتصايية ألمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملـارييب  اتنـام  العمـمل يـن طتيـن  نلـيط       
العناصت االجتمايية ومتافا االمتياز من أجمل معاجلة املسـائمل السـملانية الناوـية و سـني قـدرة      

لوطنية التاميـة إىل  قيـن التنميـة وإيمـال     احلملوماا يلى االستيااة هلا من  لل السياساا ا
 حقوإل اانسان.

وقــدمه املرسســاا املاليــة املتعــدية األطــتاف  مثــمل البنــك الــدويل ومصــتف التنميــة   - 737
اآلسيو  ومصتف التنمية للبلدان األمتيملية  الديم لـ ام  مـن قبيـمل اـتام  التحويـمل النقـد        

العنـ  القـائم يلـى نـوم اجلـن، واخلـدماا        امللتوق و ـدماا اال صـال املباوـت للتبليـا يـن     
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امللئمــة لللــباب  مبــا يف ذلــك اخلــدماا الصــحية للمــتأة  الــيا مــ  األ ــداف والاايــاا الــ  
حدي ا املرات الدويل للسملان والتنمية. و عممل األمـم املتحـدة يف العديـد مـن البلـدان االتعـاون       

ــن أجــمل املــني       ــة م ــاا املااــة واملرسســاا املالي ــ  اجلق ــداياا   م ــن إجــتام التع ــاا م احلملوم
السملانية  ومسايدة البلدان يلى إيما  الدينامياا السملانية يف   ط التنميـة  هـا يـرمت يلـى     

 طائفة واسعة من السياساا ويملياا اختاذ القتاراا يف مجي  املناطن.
 

 املتااعة احلملومية الدولية - 4 
عممل  وااجتاماا التئيسية املت ملة لتنفيـملل  أياي اجملتم  الدويل التأفيد يلى اتنام  ال - 732

اعد متور مخ، سنواا  يف املراتاا التئيسـية ومـراتاا القمـة الـ   عقـد ا األمـم املتحـدة         
  ومرات قمة األمـم املتحـدة لأللفيـة    3996مبا يف ذلك املرات العامل  التاا  املع  ااملتأة يف يام 

  واالجتمام العـام التايـ  املسـتو  لليمعيـة     4116ام   ومرات القمة العامل  لع4111يف يام 
  ومرات األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة     4131العامة الأن األ داف اامنائية لأللفية يف يام 

 41345يف يام 
  ايتمدا اجلمعية العامة واجملل، االقتصاي  واالجتمـاي  و ييا ـي   3992ومنمل يام  - 739

ملان والتنميـة وجلنـة واـ  املـتأة وجلنـة التنميـة االجتماييـة وجلنـة         الفتيية  مـن قبيـمل جلنـة السـ    
التنمية املستدامة  ولل، األمن  قتاراا ونـوا   أ ـت  متعلقـة  ميـ  جوانـب اتنـام  يمـمل        
السـملان والتنميــة. وقــد يــازا  ــملل النــوا   الصــلا اــني حقــوإل اانســان والتنميــة  واملــتأة  

ا إزام العنــ  القــائم يلــى نــوم اجلــن،  مبــا يف ذلــك  والســلم واألمــن  ويــدم التســامق إطلقــ
حقوإل اانسان للمتأة يف التحملم  تية ومسرولية يف املسائمل املتصلة انلاطقا اجلنسـ  واختـاذ   
قــتاراا الـــأوا  يون إفـــتال أو اييــا أو ينـــ   وفـــمللك اــتورة محايـــة حقـــوإل اانســـان    

ئمل املتصـلة انلـاطقم اجلنسـ   مبـا يف     للمتا قني واللباب يف التحملم  تية ومسرولية يف املسـا 
ــة        ــتاراا الــأوا اصــتف النتــت يــن الســن واحلال ــة  واختــاذ ق ذلــك الصــحة اجلنســية واابااي

 االجتمايية  من اني أمور أ ت .
وقد حدمه   وراا  امـة يف للـ، حقـوإل اانسـان  الـمل  ايتمـد قـتاراا الـأن          - 741

  والقـتار  (612)4134-4119نسـان يف الفتـتة   الواياا النفاسية وايتلل األمقاا وحقوإل اا
 .4133الأن حقوإل اانسان وامليمل اجلنس  واهلوية اجلنسانية يف يام  39/37

__________ 

ايتمـد للــ، حقــوإل اانسـان يــدة قــتاراا الــأن الوايـاا النفاســية وحقــوإل اانسـان  مبــا يف ذلــك القــتار      (612)
الأن الوايـاا النفاسـية وايـتلل األمقـاا الـ  ميملـن الوقايـة منـقا          4133أيلول/سبتم   42ملررخ ا 32/4

  الفصــمل الثــاو(  والــمل  يســلم ايــي اــأن ويــا  قائمــا  يلــى حقــوإل  A/66/53/Add.1وحقــوإل اانســان )انتــت: 
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 التعاون ايما اني الدان اجلنوب والتعاون الثلم  - 1 

يلج اتنام  العممل إىل التعاون ايما اني الدان اجلنوب اوصـفي أياة  امـة مـن أيواا     - 743
مقما لتعبية املواري. وقد وملله مراتاا القمة واملراتاا اللحقة إطـار العمـمل   التنمية و داا 

للتعاون ايما اـني الـدان اجلنـوب  مبـا يف ذلـك مـرات قمـة الـدان اجلنـوب املنعقـد يف  ااانـا يف            
  واملرات التاي  املستو  الأن التعاون ايما اني الدان اجلنوب املنعقـد يف مـتاف    4111 يام

  ومـرات  4116  ومرات قمة اجلنوب الثاو املنعقد يف الدوحة يف يـام  4111يام  ااملاتب يف
األمــم املتحــدة التايــ  املســتو  الــأن التعــاون ايمــا اــني الــدان اجلنــوب املنعقــد يف نــجو  يف   

. ويسلط إطار املبايئ التوجيقية التنفيملية الأن ييم األمم املتحدة املقدم للتعـاون  4119 يام
( الاوم يلى الـدور التئيسـ  الـمل  ميملـن     SSC/17/3لدان اجلنوب والتعاون الثلم  )ايما اني ا

تااعة لألمم املتحدة يف  سني  بايل املعارف ايما اني الدان اجلنـوب  الأن  ا ل  اي املنتماا 
وإقامة وبملاا التواصمل و بايل املعلوماا وأاامل املمارساا و ليمل السياساا وااجـتاماا  

 املسائمل التئيسية ذاا اال تمام.املنسقة الأن 
وقد أصبق العديد مـن البلـدان املتوسـ ة الـد مل ياييـة نلـ ة لللـتافاا اـني الـدان           - 744

اجلنــوب. وقامــه االقتصــاياا الناوــية ااســتثماراا  امــة يف لــال التعــاون ايمــا اــني الــدان     
دان اجلنـوب فـمللك.   اجلنوب. وقد أقتا اجلقاا املااة التقليديـة اقيمـة التعـاون ايمـا اـني الـ      

وقد ياز  ملا الوا  التعاون ايما اني الدان اجلنـوب اوصـفي يليـة للـتعلم األاقـ  ففيلـة اـدا         
ييلة   ويت القدراا الوطنية وفمللك  عايا يلياا التعاون الثلم  ال  اول اللـتافاا ايمـا   

 .(619)اني الدان اجلنوب مبسا اا من احلملوماا املااة
ى مبايرة التعاون ايما اني الدان اجلنوب والتعـاون الثلمـ  التاميـة إىل    ومن األمثلة يل - 741

املني املرسساا الوطنية من  عايا التعاون األاق  يف اجملاالا املتصلة ا نـام  العمـمل  منتمـة    
وتفام يف لال السملان والتنمية احلملومية الدولية  ال  أنلـيه مـن أجـمل  عايـا التعـاون ايمـا       

ب يف ميدان الصحة اابااية والسملان والتنمية. وقد واتا املـراتاا السـنوية   اني الدان اجلنو
__________ 

مـن املبـايئ  مـن اينـقا     اانسان للوقاية من الواياا النفاسـية وايـتلل األمقـاا  ـو وـ  يسـتند إىل لمويـة        
املساملة وامللارفة واللفااية والـتمملني واالسـتدامة ويـدم التمييـا والتعـاون الـدويل  ويلـي  الـدول وسـائت          
أصحاب املصلحة ذو  الصلة  مبـا يف ذلـك املرسسـاا الوطنيـة حلقـوإل اانسـان واملنتمـاا غـج احلملوميـة           

سـباب اجلملريـة املتتاا ـة الملامنـة ورام الوايـاا النفاسـية       يلى اختاذ إجتاماا يلى مجي  املسـتوياا ملعاجلـة األ  
وايتلل األمقاا  مثمل الفقت وسوم التاملية واملمارساا الاارة  ويدم  ـوات  ـدماا ملئمـة وسـقلة املنـال      
يف لــال التيايــة الصــحية واملعلومــاا والتثقيــ   ويــدم املســاواة اــني اجلنســني  ويلــى إيــلم ا تمــام  ــا،   

 يلى مجي  أوملال العن  اد النسام والفتياا.ملسألة القاام 

(619) Report of the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels, 14-20 May 

2001 (A/CONF.191/13). 
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امللــتتفة اــني الــوزاراا للمنتمــة يلــى مــد  العقــدين املااــيني يليــة الســتعتا  األقــتان يف    
 البلدان األياام الأن مجي  جوانب قاايا السملان والتنمية.

 
 لك من معونةالتاجاا يف يبم األمتا  العامل  وما يقاامل ذ - 2 

منمل ايتماي اتنام  العممل  حديا أياا االسـتيااة لألزمـة العامليـة يف لـال مملااحـة       - 742
اجوف نق  املناية البلتية واايدز  يململ التعاون اامنـائ . وفـان هلـملل االسـتيااة أمـت فـبج       

إل العـامل   يف اهليململ التلايل  للمبايراا اجلديدة للمااني  من ذلك يلى سبيمل املثـال الصـندو  
ململااحة اايدز والسمل وامللريا  ون اإل ييم اجلقاا املااة حلالة صـحية واحـدة  وإن فانـه    
معقدة  يلى سبيمل املثال   ة رئي، الوالياا املتحدة األمتيملية ال ارئـة لإلغامـة مـن اايـدز      

ديم ال  طاى حيمقـا يلـى فـثج مـن املياانيـاا الصـحية الوطنيـة  والتتفيـا اللـديد يلـى الـ           
الــمل  يقدمــي املــااون إىل أاتيقيــا اســبب يــبم اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واايــدز الملــبج  

 الململ استثنائ  يف  لك املن قة.
وقد زاي ن اإل الواام وما يقاالي من  داقاا من املواري املتصلة افجوف نقـ  املنايـة    - 746

وأي  إىل زيـاية فـبجة    (631)م الصحةالبلتية واايدز من حيم االلتااماا السياسية العاملية إزا
يف قدرة البلدان املتلقية يلى  نفيـمل اـتام  الوقايـة مـن اـجوف نقـ  املنايـة البلـتية  والعـل           
املصااني افجوف نق  املناية البلتية واايدز. ويف البلدان ال   تسن ايقـا املبـايراا الصـحية    

ــت  ال     ــ ام  مملااحــة امل ــة  املمــول والتئيســ  ل ــاا    العاملي ــ  األولوي ــمل م واحــد  الــململ فام
ــام          ــا النت ــة البلــتية يف  عاي ــ  املناي ــجوف نق ــة ذاا الصــلة اف ــة املعون ــه اعالي ــة  مبت الق تي
الصح   والنقو  االقياية والديوة من أجمل مملااحة اجوف نقـ  املنايـة البلـتية واايـدز      

راا الصـــحية وأيا إىل إقامـــة وـــتافاا غـــج ياييـــة ومبتملـــتة يف اعـــض األحيـــان اـــني اايا
والق اياا احلملومية األ ت  املعنية االوقاية من اجوف نق  املنايـة البلـتية  مثـمل ق ايـاا     

 .(633)النقمل والداام والتعليم
وم  ذلـك  أي  حيـم املعونـة ذاا الصـلة افـجوف نقـ  املنايـة البلـتية إىل  فـاقم           - 745

ــايراا الصــحية العا    ــ  ااقمــه ايقــا املب ــدان ال ــة اجملــاأة وغــج   امللــافمل يف البل ــة للمعون ــة ايي ملي
__________ 

(631) Yu and others, “Investments in HIV/AIDS programs: does it help strengthen health systems in 

developing countries”? أيلل(. 124  )انتت احلاوية 

(633) N. Spicer and others, “National and subnational coordination: are global health initiatives closing the 

gap between intent and practice?”, Globalization and Health, vol. 63, No, 3 (2010);  R. G. Biesma and 

others,  “The effects of global health initiatives on country health systems: a review of the evidence 

from HIV/AIDS control”, Health Policy and Planning, vol. 24, No. 24 (2009), pp. 239-252. 
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املنســقة  واملنااســة اــني اجلقــاا املااــة. و   ملــن البلــدان املتلقيــة للمعونــة قــايرة يلــى التنبــر    
مبياانياما الصحية السنوية من سنة إىل أ ت   وفانه ر ينة ملصا  اجلقـاا املااـة وامللـاري     

لتية واايدز ادال من االسـتثماراا يلـى   ذاا األولوية ال   تفا يلى اجوف نق  املناية الب
. وفثجا ما ختا  البلدان للمساملة ين أطت إالغ صـارمة ومتفـاة   (634)ن اإل الق ام الصح 

 ااعة لليقاا املااة ايما يتصمل افجوف نقـ  املنايـة البلـتية  حيـت  نفـن مـواري قيلمـة مـن         
ملن أن ختفـ  التفاو ـاا الصـار ة يف    أجمل  تب  املروتاا اامجالية القائمة يلى التا ية  ال  مي

 نويية التياية املقدمة.
ــمل التأســ  لفــجوف نقــ  املنايــة البلــتية إىل      - 747 وأي  أياــا ار فــام مســتوياا التموي

االنتلــار الســتي  للمنتمــاا غــج احلملوميــة الــ   نفــمل اــتام  مملااحــة اــجوف نقــ  املنايــة    
وامـمل  اـيج اعالـة للاايـة  ولملـن الـبعض منـقا        البلتية يف البلدان الناميـة  والـ  فـان اعاـقا ي    

يملن فمللك. وأي  يدم إ اـام املنتمـاا غـج احلملوميـة للقوايـد وااوـتاف  يف اعـض          
احلاالا  إىل حدومب  يتة مجايية للعاملني يف اجملال الصح  من الق ام العـام إىل املنتمـاا   

يض قــدراا النتــام العــام غــج احلملوميــة  هــا أي  إىل  ســني اــت، العمــمل  ولملــن أياــا  قــو
. واـاالقتتان مـ  اـع  الق ـام العـام  ياعـه اخلـدماا الصـحية         (631)احملل  للصحة األساسية

الــ   قــدمقا املنتمــاا غــج احلملوميــة املعنيــة مبســألة واحــدة ااملتاــى إىل التعامــمل مــ  وــبملة    
اسـتمتارية   معقدة من اخلدماا غج املنسقة  ها أي  يف غالب األحيان إىل حاالا انق ـام يف 

 واج التياية واألمداي ااأليويـة األساسـية  واحلـد مـن التيايـة العامـة أو اللـاملة للحتياجـاا         
 .(632)للمتاى الصحية
  أويل ا تمام متاايد لفعالية املعونة  نلأ جائيـا يـن وـعور البلـدان     4111ومنمل يام  - 742

ا املعونـة  ويـدم قـدرما يلـى     النامية اااحباق اسبب امللافمل النامجة ين يدم  ملاار وتافا
خت يط يملية التنمية و نسيققا وقيايمـا يلـى اـو اعـال. والتامـه الـدول األياـام يف اال ـاي         

الــأن اــجوف نقــ  املنايــة البلــتية/متلزمة نقــ     4113األاتيقــ  يف إيــلن أاوجــا لعــام  
__________ 

(634) M. Martínez Álvarez and A. Acharya, “Aid effectiveness in the health sector”, Working Paper No. 

2012/69 (Helsinki, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, 

2012). 

(631) J. Pfeiffer and others, “Strengthening health systems in poor countries: a code of conduct for 

nongovernmental organizations”, American Journal of Public Health, vol. 98, No. 12 (2008), pp. 2134-

2140. 

(632) Ibid.; J. Pfeiffer, “International NGOs and primary health care in Mozambique: the need for a new 

model of collaboration”, Social Science and Medicine, vol. 56, No. 4 (2003), pp. 725-738. 
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ــة األ ــت  ذاا الصــلة اا      ــتا  املعدي ــدز( والســمل واألم ــة اململتســب )ااي ــاإل  املناي ــاية اانف ي
يف املائـة مـن املياانيـة الوطنيـة  وييـه البلـدان املااـة إىل         36الصح  إىل ما ال يقمل ين نسـبة  
 زياية الديم املقدم واقا لمللك.

وقد يازا حصـيلة املنتـدياا التايعـة املسـتو  الـأن اعاليـة املعونـة  إيـلن اـاري،           - 749
  ووـتافة اوسـان للتعـاون    4112تا لعـام    واتنام  يممل أفـ 4116الأن اعالية املعونة لعام 

  االلتااماا املتعلقة اتقدمي املعونـة افعاليـة أفـ   مـ  التتفيـا يلـى       4133اامنائ  الفعال لعام 
 نمية القدراا وامللملية الوطنية والتنفيمل. وقد انعملسـه األ يـة املتاايـدة ل نـام  يمـمل اعاليـة       

ــاا ا     ــني اجلق ــة يف واــ   يافــمل التنســين ا ــة    املعون ــاية الق تي ــتاف االقي ــاية االيت ملااــة  وزي
واملساملة املتبايلة يف أوجي التعاون  ملل. و لصه يراسة  قيـيم متعـدية البلـدان ملـتتفة اـني      

ــار        ــم املتحــدة للســملان  الــأن اآلم ــة وصــندوإل األم ــة الصــحة العاملي ــى   (636)منتم ــة يل املتت ب
مل واـ  السياسـاا والـ ام  الصـحية     التايجاا ال  طتأا مر تا يف لال ايية املعونة من أجـ 

اجلنسية واالبااية   لصه إىل أن ملارفة املنتمـاا يلـى الصـعيد الق ـت   تسـم يلـى اـو        
متاايد االتتفيا يلى النق  الق اييـة اللـاملة واسـتتا ييياا احلـد مـن الفقـت  وفـمللك واـ          

ــداان      ــيما اهلـ ــة  وال سـ ــة لأللفيـ ــداف اامنائيـ ــن األ ـ ــتتا ييياا لتحقيـ ــان  6و  2االسـ )الاايتـ
واــام(. وقــد ا اــق أن  ــملل االســتتا ييياا قــد أيا إىل زيــاية الــوي  ااملســائمل املتعلقــة  ألـ  

اصحة األمقاا واملواليد اجلدي  يف حني  بني أن اجلوانب األ ت  للصـحة اجلنسـية وااباايـة    
 فانه مقملة  من حيت األولوياا الق تية وييم اجلقاا املااة.

راسة أياا إىل أن التمويمل اآلمن الـمل  ميملـن التنبـر اـي للصـحة اجلنسـية       و لصه الد - 711
واابااية ال يـاال ي ـتل ملـمللة  وأن اجلـام األفـ  مـن اويـمل األنلـ ة مـا زال يعتمـد يلـى            

 ـاال   اجلقاا املااة. و بني أن النق  املتعدية الق اياا يف اتام  الصحة اجلنسية واابااية ال
يف البلــدان الــ  يلتــقا يراســة التقيــيم. ومــ  ذلــك  ل اااــلغ يــن أن   مت لفــة إىل حــد فــبج

التحــول اــو  عايــا الــنتم الصــحية والــديم املقــدم مــن  ــلل اللــتافة الصــحية الدوليــة             
ــوات إطــارا ميملــن اــمني معاجلــة املســائمل املتعلقــة االصــحة       ــايراا األ ــت  ذاا الصــلة ي واملب

 اجلنسية واابااية اصورة أيمل.
 

__________ 

(636) WHO and UNFPA,  “Strengthening country office capacity to support sexual and reproductive health in 

the new aid environment:  report of a technical consultation meeting: wrap-up assessment of the 2008–

2011 UNFPA–WHO collaborative project”, World Health Organization, documentWHO/RHR/11.29. 
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 اللتافاا العاملية اجلديدة - 6 
وقدا السـنواا األ ـجة انتلـارا  للمبـايراا واللـتافاا ويليـاا التعـاون التاـ           - 713
التاــ  اجلديــدة مبلــارفة وفــاالا األمــم املتحـدة وغج ــا مــن اهلييــاا  املنلــأة هبــدف   وغـج 

 العممل.ااستام او جة اجلقوي املتاااتة املبملولة لتنفيمل يناصت معينة من اتنام  
و لـــممل  ـــملل املبـــايراا واللـــتافاا واآلليـــاا  مـــن اـــني أمـــور أ ـــت   مبـــايرة   - 714
املتحدة ململااحة العن  اجلنس  يف حـاالا الـعام  و ـ  لمويـة  ييـاا ملـتتفة اـني         األمم

وفالــة  ااعــة لألمــم املتحــدة   قــدم الــديم إىل محلــة األمــني العــام     34الوفــاالا مرلفــة مــن  
. ويقـدم ال نـام  امللـتتع اـني صـندوإل      “من أجمل إوـام العنـ  اـد املـتأة    متحدون ”املعنونة 
املتحــدة للســملان واليونيســي  الــأن اتت/ لــويي األياــام التناســلية لإلنــامب الــديم إىل    األمــم

املمارسـة الاـارة والقاـام     ملل   هبدف احلد من 4132 الدا  حا يام 37الدان الا يدي ا 
املتحدة امللتتفة اـني الوفـاالا واملعنيـة ااملتا قـاا لتنسـين      يليقا. وُأنليه اتقة يممل األمم 

اني الوفاالا لتلبية احتياجاا  ـملل الفيـة املعينـة مـن السـملان  مـ  التتفيـا اوجـي          العممل ايما
 ا، يلى الفتياا املقملاا  مبن ايقن املعتااا خل ت زوا  األطفال. وجيت   نفيـمل محلـة   

ن ألغتا   قدمي الديم إىل جقوي ا قـام  ـملا املـت  احلـاي     القاام يلى ناسور الوالية يف البلدا
 ويل  املصاااا اي وإياية إيماجقن يف اجملتم .

قـي األمـني العـام إىل األمـم املتحـدة      اسـتيااة  لنـدام وجل   “4ااجـتام  ”وُأنلئ اتنـام    - 711
 ـت   للعممل امللتتع من أجمل  عايا ااجتاماا ذاا الصـلة  قـوإل اانسـان يلـى الصـعيد الق     

و سني الديم املقدم انلام و دييم ننتم وطنية لتعايا حقوإل اانسان ومحايتـقا مبـا يتفـن مـ      
ــوإل        ــا  حق ــايراا إىل إيم ــك املب ــد ســعه  ل ــوإل اانســان. وق ــة حلق ــايج والقوايــد الدولي املع
اانســان يف وــا أاــام منتومــة األمــم املتحــدة يف فــمل مــا  اــ ل  اــي مــن أيمــال يف لــاالا  

اانسانية والتنمية وحفظ السلم  ورولجه لأل مل انـق  يسـتند إىل حقـوإل اانسـان     املسايدة 
  ويف إطار  نفيمل قتار جلنـة السياسـاا التااعـة لألمـني العـام      4119يف إيداي ال ام . ويف يام 

الأن حقوإل اانسان والتنمية  أيدا لموية األمم املتحدة اامنائية إنلام يلية لتعمـيم متايـاة   
 .“4 ااجتام”نسان هبدف  عايا إبازاا اتنام  حقوإل اا

ويف لال الصحة   نملث  اللتافة الدولية من أجمل الصحة جقوي ـا مـن أجـمل  عايـا      - 712
األ ــداف اامنائيــة لأللفيــة املتصــلة االصــحة. و ســقم اللــتافة يف  عايــا العمليــاا الوطنيــة يف  

ــنتم    43 ــى  نلــيط ال ــاة  يل ــا ويســيا متف  ــدا يف أاتيقي ــد وــتافة وفــاالا    ال الصــحية. وجتسل
املتحــدة األراــ  املعنيــة االصــحة جقــدا ملــتتفا ل نــام  األمــم املتحــدة امللــتتع املعــ      األمــم

افجوف نق  املناية البلتية/متلزمة نق  املناية اململتسب )اايدز( وصندوإل األمم املتحـدة  
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مــم املتحــدة للمســاواة اــني  للســملان ومنتمــة األمــم املتحــدة لل فولــة )اليونيســي ( و ييــة األ  
اجلنسني واملـني املـتأة ) ييـة األمـم املتحـدة للمـتأة( ومنتمـة الصـحة العامليـة والبنـك الـدويل.            

  منتـدً  يتـيق   4116و والت اللتافة العاملية لصحة األم والوليد وال فمل  ال  ان لقه يف يام 
 لألياام جتمي  قوا م ووا  احللول موا  التنفيمل.

نلــئ  ــال  إمــداياا الصــحة ااباايــة  و ــو وــتافة يامليــة  اــم منتمــاا   وقــد ُأ - 716
متعــدية ومنائيــة األطــتاف ومرسســاا  اصــة وحملومــاا وهــثلني للميتمــ  املــدو وللق ــام  
اخلا،  هبدف امان املني الناف فااة يف البلدان املن فاـة الـد مل واملتوسـ ة الـد مل  مـن      

وازم الصـحة ااباايـة امليسـورة التمللفـة وذاا     احلصول يلى وسائمل من  احلمـمل وغج ـا مـن لـ    
ــايرة  نتــيم األســتة    ــة األ ــجة  واصــله مب ــة. ويف اآلون ــة العالي االســتفاية مــن  4141 النويي

اللتافاا ال  ُأيلـن يـن ان لققـا يف مـرات قمـة لنـدن لتنتـيم األسـتة الـمل  نتمتـي حملومـة            
م  صندوإل األمم املتحـدة للسـملان     املململة املتحدة  ومرسسة ايمل وميليندا غيت،  االلتافة

و ــ   لــممل احلملومــاا الوطنيــة واجلقــاا املااــة واجملتمــ  املــدو والق ــام اخلــا، وأوســاق  
البحــت والت ــويت وي ــتين مــن مجيــ  أاــام العــا  مــن أجــمل  اويــد يــدي إاــايف مــن النســام      

صـــول يلـــى مليـــون امـــتأة واتـــاة يف أاقـــت البلـــدان يف العـــا  اســـبمل احل 341والفتيـــاا يبلـــا 
 .4141املعلوماا ين  نتيم األستة ال وي  ووسائمل من  احلممل واخلدماا  لول يام 

ويف لال اهليتة الدولية   عاونه وفـاالا األمـم املتحـدة واملنتمـة الدوليـة للـقيتة        - 715
ونسقه جقوي ـا املبملولـة يف إطـار اجملمويـة العامليـة املعنيـة اـاهليتة هبـدف ييـم   بيـن مجيـ             

ع واملعايج الدولية وااقليمية ذاا الصلة اـاهليتة يلـى ن ـاإل أوسـ   و لـيي  ايتمـاي       الصملو
 ننق  أفثت ااسملا ويوال وأاامل  نسيقا إزام مسألة اهليتة الدولية.

وقد أس، فمل من األمـم املتحـدة واال ـاي األورو  وجلنـة املسـايدة اامنائيـة التااعـة         - 717
ــة يف امل   ــاون والتنمي ــة التع ــدويل       ملنتم ــك ال ــدويل  والبن ــد ال ــدان االقتصــاي   وصــندوإل النق ي

ــة يف القــتن احلــاي  والعلــتين يف يــام        3999 اللــتافة يف لــال ااحصــام مــن أجــمل التنمي
احلــد مــن الفقــت و ســني احلوفمــة يف البلــدان   املتصــورة إىل معاجلــة مســألة  اســتيااة  للحاجــة 

نـــاا املوموقـــة يف يمليـــة اختـــاذ القـــتار. الناميـــة يـــن طتيـــن  عايـــا إيمـــا  ااحصـــاماا والبيا
ــدة يف         ــقا األ ــجة املعتم ــتن احلــاي  والعلــتين  يف   ت وايتمــدا وــتافة ااحصــام يف الق

  ويا يلى ن اإل املنتومـة إزام  نميـة القـدراا يلـى     4133 اوسان  مجقورية فوريا  يف يام
امليانــة  والتصــد يمــ  األنلــ ة ااحصــائية يلــى الصــعيد الــوط  مــ  احتياجــاا الت  ــيط  و 

والنتــائ   وايتتاــه اأ يــة أوجــي التــآزر اــني البيانــاا القائمــة يلــى الدراســاا االستقصــائية    
والتعداياا  والبياناا ااياريـة وإحصـاماا احليويـة. وأيتاـه   ـة يمـمل اوسـان أياـا يـن          



A/69/62 
 

 

14-00069 353/394 

 

 أييــد ا الصــتيق لايــاية اللــفااية و لــيي  اســت دام أســاليب و ملنولوجيــاا جديــدة لتعايــا   
وموقية ااحصاماا التاية وسبمل االطلم يليقا. و نقتل اخل ـة صـتاحة  ااألنلـ ة ااحصـائية     م

الاتورية لديم االلتااماا العامليـة التئيسـية مبـا يف ذلـك  لـك املتعلقـة مببـايراا مثـمل املسـاواة          
 اني اجلنسني واملني املتأة.

ــة اللــتافاا للتصــد  للتحــديا     - 712 ــن الاــتور  التنســين وإقام ــدة يف لــال  وم ا املعق
التنمية املستدامة يف يا  ي مل يف العوملة. و بللت  ملل اللتافاا أياا مبمارسـة املسـاملة العامـة    

ــى ن ــاإل واســ   إذا  ــام إي”  ينســللم  يل ــن     “رةازم ــة م ــاا إىل لمويــة معين ــايراا واآللي املب
ــة املرسســاا أو إىل مــوظفني مــدنيني يولــيني  ولاــمان أال  نبــدَّ   احلملومــاا أو ي أمــوال التنمي

 اللحيحة اسبب التيالق وازيواجية اجلقوي.
 

  داقاا املواري املالية - ام  
ــرات الســملان أن    - 719 ــامل  مل ــا     يف 2252وري يف املســق الع ــايا اأو ــدان أا ــن البل ــة م املائ

 “لتصـد االجتا ـاا الدمياتاايـة وإيـداي التوقعاا/السـيناريو اا الســملانية     ” صصـه مـواري   
املائـة.   يف 311لسنواا اخلم، املااية  والاه  لك النسبة يف البلـدان األوروايـة   يلى مد  ا

أوجي التـتااط اـني   ”يف املائة من البلدان اأوا  صصه مواري الستمللاف  25وأااي أفثت من 
 .“والفقت السملان

 
 املعونة املقدمة من املااني لعناصت  تارة من اتنام  العممل - 3 

ــة  يلــى اــتورة  ــواج    ا فــن اجملتمــ   - 721 الــدويل   ــلل املــرات الــدويل للســملان والتنمي
اليـــون  4156 و 4116اليـــون يوالر يف يـــام   3256 و 4111اليـــون يوالر يف يـــام   37

لتمويمل ال ام  األساسـية األراعـة    4136 اليون يوالر يف يام 4357 و 4131 يوالر يف يام
تة  والصــحة ااباايــة األساســية  والوقايــة مــن التاليــة يف لــال الســملان والتنميــة:  نتــيم األســ 

األمتا  املنقولة ين طتين اال صال اجلنس   مبا يف ذلك اجوف نق  املناية البلـتية/اايدز   
والــ ام  الــ   تنــاول مجــ  البيانــاا الســملانية و ليلــقا ونلــت ا. ويــتعني يلــى البلــدان الناميــة 

 رالاليـني يو  657 - ات اجملتم  الـدويل الثلـت اآل ـت   نفسقا  عبية ملث  املبلا امل لوب اينما يو
  4131يف يـام   رالاليـني يو  552   و4116 يف يـام  رالاليني يو 553   و4111 يف يام

 .4136 يف يام رالاليني يو 754 و
ــة االصــحة اجلنســية        - 723 ــام  العمــمل املتعلق ــمل يناصــت اتن ــتتم لتموي ــئ التصــد املن ــا ات وم

تل الامن  ويتبني من ذلك  قين زياية فبجة يف املسايدة الـ  والتمـا   واابااية متواصل يلى م
لألنلــ ة املتصــلة افــجوف نقــ  املنايــة البلــتية واايــدز.    4112اجلقــاا املااــة منــمل يــام  
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لألنلـ ة   - 4133 املائـة يف يـام   يف 55 -اجلانـب األفـ  مـن املسـايدة السـملانية        و نص
نقولــة يــن طتيــن اال صــال اجلنســ /اجوف نقــ  املنايــة       املتصــلة االوقايــة مــن األمــتا  امل   

البلــتية/اايدز  مــ  ختصــي  معتمقــا لفــجوف نقــ  املنايــة البلــتية/اايدز )انتــت اللــململ    
ــا 65 ــى  ــدماا  نتــيم األســتة      يف 2لمويــي  (. وأنفــن م ــة مــن املســايدة الســملانية يل املائ
املائة يلى البحـومب األساسـية     يف 2 املائة يلى  دماا الصحة اابااية األساسية و يف 44 و

 ومج  البياناا  و ليمل والسياساا السملانية واامنائية.
 

 66 اللململ  
 4133-3997نفقاا املااني املتعلقة اأراعة يناصت من اتنام  العممل  للفتتة   

 (سمالييف  والعال الوالي ل امتمح  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3133ل امتواع  امت ل،ة امتخصصة لألنيبة السرن ن،ة   عر م   ت اق صندوإل األمم املتحدة للسملان   :امتص ع 

 ( وقايدة اياناا ملتوم  داقاا املواري.4131)نيويورع  
  

ازياي حيم التمويمل اخلا، اأراعة لاالا االقيمـة امل لقـة للـدوالر  ولملـن حصـله       - 724
مة التمويمل امل صـ   األنل ة املتعلقة افجوف نق  املناية البلتية/اايدز يلى زياية  فوإل قي

اــعفا. وزايا فــمللك التــداقاا املاليــة املوجقــة   47مبــا قــدرل  3997 هلــملا العنصــت يف يــام
لألنل ة املتعلقة االصـحة ااباايـة  وإن فانـه أقـمل حيمـا. والـا مقـدار األمـوال امل صصـة          

ــة   ــام      يف 44للصــحة اابااي ــة هلــملا النلــاق يف ي ــن لمــوم املســايدة املقدم ــة م  .4133 املائ
زاله أاتيقيا جنوب الصحتام المل    حيـت  قـ  غالبيـة أقـمل البلـدان منـوا  املسـتفيدة مـن          وما

 صمل يلى او ملث   ـملل املسـايداا الـ      املسايدة  املن قة املتلقية ألف  مبلا من املعونة  إذ
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ــة  ــيلن  ــملا ار فــام مســتو  االحتياجــاا يف املن قــة   (635) ــرول إىل مخــ، منــاطن جاتااي   ويب
ســيما االحتياجـاا املتعلقــة افــجوف   يتعلــن  ميـ  أاعــاي الصــحة اجلنسـية وااباايــة  وال   ايمـا 

 نق  املناية البلتية/اايدز يلى وجي اخلصو،.
ــي ال    - 721 ــام  امنـ ــمل يف االر فـ ــملانية ي ـ ــ ة السـ ــمل األنلـ ــن أن اويـ ــتغم مـ ــى الـ ــيب  ويلـ يلـ

ويمل الملايف لتنفيمل يناصـت اتنـام  العمـمل    االحتياجاا املتاايدة للبلدان النامية. وامانا لتواج التم
  التقـديتاا  4119 (  استعت  صندوإل األمم املتحدة للسـملان  يف يـام  32-31 ملل )الفقتة 

اخلاصة االعناصت األراعة ونقلحقـا لـتعمل، االحتياجـاا والتملـالي  التا نـة. والاـه التقـديتاا        
ــون يوالر لعــام 5257 املنقحــة جلميــ  العناصــت األراعــة  ومــن املتوقــ  أن  صــمل إىل    4131 الي

و ــملل التقــديتاا املنقحــة  ــ  أيلــى املــثج مــن    .(637)4136 اليــون يوالر  لــول يــام 5952
ألوـا  أ ـمل االحتياجـاا والتملـالي       3992التقديتاا املستقداة األصـلية املتفـن يليقـا يف يـام     

ااايـدز وإجـتام    التا نة يف االيتبار  و لممل أنل ة مـن قبيـمل  ـواج العـل  والتيايـة للمصـااني      
 ملـن مدرجـة أصـل يف     احو، للملل  ين ستطان اجلقاز التناسل  ويلجي  و ـ  أنلـ ة    

لموية التـدااج احملـدية التملـالي . و نعتـ  التملـالي  املنقحـة  قـديتاا احلـد األيىن مـن األمـوال           
راعـة. وقـد يت لـب    اللزمة لتمويمل األنل ة التامية إىل  لبية االحتياجـاا املتناميـة يف العناصـت األ   
 األمت اآلن إجتام املايد من التنقيحاا استنايا إىل نتائ  االستعتا  العمل .

و  يننفلـمل التصـد املنـتتم للمعونـة املقدمـة مـن املـااني ألغـتا   نفيـمل اتنـام  العمــمل            - 722
ــوإل اانســان          ــمل حق ــد   مث ــدة امل ــة والبعي ــا الملامل ــن أ ــدااقا وإجتامام ــة  لــممل  قي ا تيق

ــتاج     وم ــة للمقــاجتين  وإجــتام البحــومب املتعلقــة ا ــة االجتمايي ــواج احلماي ملااحــة العنــ   و 
ــة أ ــداف و  ــاخ  يف مجل ــى أ  حــال  ســيملون مــن الصــعب واــ      إاملن جــتاماا أ ــت   ويل

  قديتاا لململ نلاق  ألوا من املتجلق أن اتد إىل وا الق اياا اامنائية املتعدية.
 

 الديم الثنائ  األطتاف - 4 
أيا البلدان املااـة يف منتمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاي /جلنة املسـايدة         - 726

اامنائية يورا أساسيا يف ييم  نفيمل اتنام  العمـمل يف مجيـ  أاـام العـا  اتململـة املـواري احملليـة         
ــة  إذ    وال ــدان النامي ــة يف البل األســتة  وــمللمل  نتــيم   ســيما اخلاصــة االصــحة اجلنســية واابااي

__________ 

 3133ترر اق ل امتررواع  امت ل،ررة امتخصصررة لألنيرربة السررن ن،ة   عرر م       صــندوإل األمــم املتحــدة للســملان      (635)
 (.4131 )نيويورع 

مل اتنـام  يمـمل املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة        قتيت األمني العام ين  دان املـواري املاليـة للمسـايدة يف  نفيـ     (637)
(E/CN.9/2009/5   صـندوإل األمــم املتحــدة للســملان  ) تقرر يرال ميقحررة لمنرر ل،ل تيف،رر  سرنرر م  عةرر  امتررالر

 (.4119)نيويورع   تقرير مي، م: ال ويل للسن و والمية،ة
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واألمومة املأمونة  واجوف نق  املناية البلتية/اايدز لاالا التمويمل التئيسـية الثلمـة. ومـ     
يملفـ  لتلبيـة االحتياجـاا يلـى      ذلك  اـمن التمويـمل  حسـبما ا  فـن يليـي يف املـرات الـدويل  ال       

ــواج املعلومــاا واخلــدم      ــوط  وااقليمــ . واوجــي  ــا،  انالقــه مســألة   اا الصــعيدين ال
املتعلقة اتنتيم األستة إىل متا ب متدنية من جدول أيمال السياساا العامـة  ويعـاو التمويـمل    
اخلا، مبتاقبة ااصااة ااألمتا  املنقولة ين طتين اال صال اجلنسـ  مـن نقـ  حـاي  و تـا       

 لك سو  أمثلة قليلـة يلـى الثاـتاا     نتم التياية الصحية األولية إىل استثماراا ا مة  وما
   حدي ا االستعتا  العمل .ال

و   ملن  يافمل الديم والتمويمل املقدمني من املااني موجقة يوما ا بيعتقا إىل ييـم   - 725
زالــه الــ ام  واهليافــمل املرسســية القائمــة يف لــال    قــدمي  ــدماا متملاملــة أو وــاملة. ومــا 

ااون يلـى يـا ققم     نتيم األستة وصحة األم وال فمل مواوم االلتاام القو  المل  ق عـي املـ  
حتيه اديمقم و  ويت م هلا يلى مـد  سـنواا يديـدة. إال أن  ـملل الـ ام        ألوا فثجا ما

زاله  فتقت إىل املساملة التأسية  ال  من وـأوا أن  نـدمي  ـدان التمويـمل امل صـ  للـ ام          ما
 ـملا النـق     إىل ذلـك. ويتعـار    واايارة  والسل  األساسـية  واللوجسـتياا  واااـلغ  ومـا    

التمويل  االنعاايل والتأس  املنحى مـ  األ ـداف الـ  حـديما اجلقـاا املااـة واحلملومـاا يف        
لال السياساا من أجمل  قدمي  ـدماا متملاملـة و عايـا القـدراا يف األمـد ال ويـمل و قيـن        

اـمن  منو ق ام الصحة  يلى النحو املتفن يليي يف اتنـام  العمـمل. ورغـم مجيـ  النوايـا احلسـنة        
 ملل الن قن  التأسية قد  ملون  فاقمه اسبب إنلام يلياا اويمل رأسـية مثـمل الصـندوإل العـامل      

 .(4111ململااحة اايدز والسمل وامللريا )
 

 النفقاا احمللية - 1 
 لململ املواري املالية املوللدة حمليا  وال   لممل النفقاا احلملوميـة ونفقـاا املنتمـاا     - 727
ة والنفقـاا مـن األمـوال اخلاصـة  القسـط األفـ  مـن التمويـمل امل صـ           احلملومية الوطني غج

لعناصت اتنام  العممل احملدية التملالي . ويلى التغم مـن أنـي مـن الصـعب فـثجا قيـاف ذلـك         
اليـون يوالر   6257ينقدر أن البلدان النامية والبلدان ال  ات مبتحلـة انتقاليـة املنـه مـن  عبيـة      

  و و أف  مبلـا سنـيمل حـا اآلن. و عـا   ـملل      4133 يف يام  صصتقا لألنل ة السملانية
ــا ينــقا           ــبجة املبلل ــاا المل ــقا إىل النفق ــة االســنواا الســااقة يف جــام من ــبجة مقارن ــاية المل الاي

 ملـون قاالـة اامـا     يتعلن خبـدماا  نتـيم األسـتة يف الصـني  إال أن أحـدمب األرقـام قـد ال        ايما
إيرا  اياناا جديدة وارية من منتمـة الصـحة العامليـة     للمقارنة م  التقديتاا السااقة اسبب

 .(635)(5ين النفقاا من األموال اخلاصة )انتت اجلدول 



A/69/62 
 

 

14-00069 357/394 

 

 5اجلدول 
  4133  قديتاا النفقاا الدا لية يلى الصعيد العامل  يلى أراعة يناصت من اتنام  العممل 

  (س والعال الوالي ل امتمح  )
 مص ع األموال 

 احلنوم ل امتيبقة
يلةرررر ل  ررررا امت

 ةوعاجمل )أ(امتسم،لنوو احلنوم،ة

ليسمة امتئويرة لننفر ق علرى األمررا      ا
امتيقولررررررة عرررررر  طريررررررق االتصرررررر ل   
اليسرررررررم/ااو  نقرررررررص امتي عرررررررة  

 الميرية/اإلي ل
 يف املائة 96 5 913 721 1 657 291 339 935 1 422 172 أاتيقيا )جنوب الصحتام المل  (      

 يف املائة 31 19 163 252 47 922 462 367 931 33 429 711 يسيا واحمليط اهلايئ
 يف املائة 26 1 212 736 3 311 562 21 799 4 391 454 أمتيملا الل ينية ومن قة البحت الملارييب

 يف املائة 15 964 226 129 941 51 132 624 633 غتب يسيا ويال أاتيقيا
 يف املائة 95 2 151 331 3 172 741 35 146 4 559 156 أورواا اللتقية واجلنواية

 يف املائة 14 62 711 935 12 171 121 212 552 39 295 434 اجملموم 
 

(. انتـت أياــا  4131)نيويـورع    3133تر اق ل امترواع  امت ل،ررة امتخصصرة لألنيربة السرن ن،ة   عر م       صـندوإل األمـم املتحـدة للسـملان       :امتص ع 
Erik Beekink, Projections of Funds for Population and AIDS Activities, 2011-2013 (The Hague, Netherlands Interdisciplinary 

Demographic Institute, 2013.) 
ط ال  ا   مبالا إنفاإل املستقلملني يلى األنل ة السملانية سو  النفقاا ال  يتحملقا الفتي من أموالي اخلاصـة  و سـتند إىل املبلـا املتوسـ     )أ( 

مل من قة طبقا  لقياف منتمة الصحة العاملية ايما يتعلن االتياية الصحية يموما . ويف إطار فمل من قة  اسـتن د ماه نسـبة النفقـاا    املنفن لمل
 من األموال اخلاصة للمستقلك إىل نصيب الفتي من النفقاا احلملومية  للوصول إىل إنفاإل املستقلملني يلى األنل ة السملانية.

  
لنامية فململ يف الوقه الـتا ن أفثـت مـن ملمـة أراـام نفقـاا لمويـة        واولل البلدان ا - 722

التدااج السملانية احملدية التملالي  يف إطار اتنام  العممل. إال أن معتـم  ـداقاا املـواري احملليـة     
 نلأ يف يدي قليمل من البلدان النامية الملبجة. ولد  أغلبية البلدان الناميـة مـواري ماليـة حمـدوية     

ميملنــقا  وليــد األمــوال اللزمــة   اويــمل اــتام  الســملان والصــحة ااباايــة  والالســت دامقا يف
ــ ام   إذ   عتمــد إىل حــد فــبج  اــدال مــن ذلــك  يلــى املســايدة املقدمــة مــن        لتنفيــمل  ــملل ال
املااني. ويلوة يلى ذلك  ميولل املستقلملون من الق ام اخلـا، يف البلـدان الناميـة أفثـت مـن      

ية من أمواهلم اخلاصة. و تت ب يلى ذلك يمار  امة  تعلن ااحلصـول يلـى   نص  املواري الدا ل
اخلدماا  والوصول إىل أفثت الفياا مميلا  وابطم التقدم او األ داف املتجـوة. ولـي أياـا    
يمــار  امــة  تعلــن مببــايراا السياســاا العامــة التاميــة إىل احلــد مــن الفقــت ومــن يــدم املســاواة  

 .(637)م الد مل يف العا  النا يف
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التنــاول التفصــيل  حلقــوإل اانســان منــمل انعقــاي املــرات الــدويل للســملان   
 والتنمية
 11ااطار 

  داقاا املواري
 - سـان نيتعلـن  قـوإل اا   ما  لصه إليي اهليياا احلملومية الدولية ايمـا 

يعمل،  واان يرام مونتج  الصاير ين املرات الدويل لتمويمل التنميـة التاامـا   
احلملـم التوـيد أمـت    ”امنائ  الدويل. اوميقة التواان  ن  يلـى أن  االتعاون ا

أساس  لتحقين التنمية املستدامة. االسياساا الوطنية السـليمة واملرسسـاا   
الدميقتاطية القوية املستييبة الحتياجاا الناف والبىن التحتية احملسنة  لـململ  

 اـت، العمـمل.   أساسا للنمو االقتصاي  املستدام  والقاام يلى الفقت و واج
ــتام      ــدا ل  واحت ــة  والســلم  واألمــن  واالســتقتار ال ــن احلتي فمــا أن  قي

ذلك احلن يف التنمية  وسياية القانون واملسـاواة اـني    يف حقوإل اانسان  مبا
ــاا       ــة لتمع ــام امقام ــاام الع اجلنســني  والسياســاا الســوقية املنحــى  وااللت

 .“منقا اآل ت يايلة ويميقتاطية يواممل أساسية يعاز الواحد
   

 4132إطار التصد ملا اعد يام  -واو  
  انملله جقوي مجة لقياف مـد    ـور نتـم    3992 لل العقدين املاايني منمل يام  - 729

محاية حقوإل اانسان  ووا  مروتاا جديدة للمساواة اني اجلنسـني واملـني املـتأة  و قيـيم     
مروـتاا التنميـة البلـتية يلـى الصـعيدين      نويية  دماا الصحة اجلنسـية وااباايـة  و ديـد    

الــوط  والعــامل  مــن قبيــمل املروــتاا الــ  وناــعه لقيــاف التقــدم احملــتز يف  قيــن األ ــداف     
ــة      اامنائيــة لأللفيــة. وقــد فانــه معتــم  ــملل اجلقــوي  ومنــقا ملــتوم إطــار األ ــداف اامنائي

لل تبـار والتقيـيم  أساسـا    لأللفية  مثار انتقاياا واسعة  ولملنقا  لمللمل   ملم أوـا  اـعه   
 .4132لتصد األ داف املتفن يليقا ملا اعد يام 

أساســا لإلاــلغ يــن التقــدم احملــتز يلــى   4132وســيتيق إطــار التصــد ملــا اعــد يــام   - 761
الصعيدين الوط  والعامل  ميملن أن يعاز قيام اجلمعية العامـة واجمللـ، االقتصـاي  واالجتمـاي      

ــة اا  ــة الســملان والتنمي ــام  العمــمل. وســيتيق فــمل مــن     وجلن ــة  نفيــمل اتن ــيم يملي ســتعتا  و قي
العــامل  والتقتيــت العــامل  مــد لا ميسلــتة اجــتام أ  رصــد يف إطــار   ــة  “التقيــيم ا اقــة”

. وأما اااـلغ ا تيقـة منفصـلة أو مسـتقلة يلـى أسـاف االلتاامـاا        4136 اعد يام التنمية ملا
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ة مبوجـب معا ـداا أو يف اهلييـاا احلملوميـة الدوليـة      املتصلة ا نام  العمـمل يف اهلييـاا املنلـأ   
 التااعة لألمم املتحدة  اسيملون إيماجي أيست يف يملياا جلنة السملان والتنمية.

 
 احلوفمة واملساملة: لاالن من لاالا العممل التئيسية - زا  

 اياناا الدينامياا السملانية وأ يتقا احلااة يف خت يط التنمية - 3 
 يدم ايتبار الدينامياا السملانية أرقاما  لـتية إمنـا ايانـاا أساسـية يـن التيتاـة       يتعني - 763

مملاناا التنميـة  وفيفيـة  فايلـقا    إاانسانية  مبا يف ذلك فيفية  أمج  صوصياا اللعوب يف 
مـ  البييــة الـ   عــي  أو  تحـتع ايقــا  ومـا إذا فانــه يف واـ  جيــد أم  عـي  يف أجــوام مــن       

من  وما    نتم احلمايـة االجتماييـة واخلـدماا العامـة الـ  قـد  تاجقـا.        اخلوف وانعدام لأل
و عملــ، الــدينامياا الســملانية اليــوم  باينــاا يميوغتاايــة فــبجة واجتا ــاا متنويــة يف العــا :   
ــا ومنــاطن مــن أمتيملــا       ــار الســن يف مجيــ  أاــام العــا   وال ســيما يف أوروا ار فــام أيــداي فب

وياا السملانية اللـااة واالر فـام املتواصـمل ملعـدل اخلصـواة يف أاتيقيـا        الل ينية ويسيا  واجملم
وال اا  املتاج لألست املعيلية يف العديد من املناطن  م  ار فام نسـب األسـت املعيلـية اململونـة     
مــن وــ   واحــد والــ  يتيا ــا والــد وحيــد. وجيــب أن  لــململ القــدرة يلــى رصــد و ديــد 

استثمارا  أساسـيا  للتنميـة   سـتنج اـي احلملومـاا يف  ديـد اململـان        الدينامياا السملانية املتاجة 
 وال تين املثلى الستثمار املواري اامنائية ومحاية حقوإل اانسان وصون فتامتي.

 
 اتورة  عايا ق اياا املعتاة - 4 

ي ز  ملا االستعتا  العمل  مواطن اـع   امـة يف ق ـام املعتاـة يف لـال السـملان        - 764
يف البلدان  مبا يف ذلك يدم ا ساإل التسييمل املـدو والتعـداياا  واالسـت دام احملـدوي      والتنمية

ــاا لاــت  خت ــيط       ــى اســت دام البيان للاتملــاراا  وال ســيما يف القــدرة احملــدوية يمومــا  يل
التنميـــة و نفيـــمل ا ورصـــد ا و قييمقـــا. و نـــاع حاجـــة ملحـــة لتعايـــا القـــدراا يف لـــاالا   

لعامة  وحقوإل اانسان  واالقتصاي وما يتصمل هبا من يلـوم اجتماييـة    الدميوغتاايا  والصحة ا
ــوزاراا        ــة وال ــاحثني ووااــع  اخل ــط اامنائي ــني الب ــة القائمــة ا ولتحســني الصــلا اانتاجي

مملانيــة اســتعمال البيانــاا املنتيــة يلــى املســتو  الــوط  لتعايــا اايارة القائمــة        إيتــيق  هــا
 املعتاة. يلى
يا الدور القياي  يف الت  يط العـام لق ـام املعتاـة  مبـا يف ذلـك ختصـي        ويتعني  عا - 761

املـواري والقيــام ااسـتثماراا يف املــواري البلـتية. و لــممل االحتياجـاا امللحــة الايـاية يف يــدي      
املــواري البلــتية ونوييتــقا  وإيمــا  أســاليب و ملنولوجيــاا حديثــة  و عايــا التســييمل املــدو  

اايارية  ااااااة إىل إحصـاماا اهليـتة  ونلـت البيانـاا وإاـفام       وغجل من مصاير البياناا
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ال اا  الدميقتاط  يلى استعمال البياناا  واـمان االستتوـاي االبيانـاا السـملانية ينـد اختـاذ       
القــتاراا يف لــال السياســة العامــة. وينباــ  االنتقــال مــن االيتمــاي يلــى ايانــاا الدراســاا      

تــوازن جلميــ  مصــاير البيانــاا ذاا الصــلة  مبــا ايقــا الســيمل    االستقصــائية إىل االســت دام امل
 املدو ومصاير البياناا اايارية األ ت .  

 
 زياية امللارفة املنقيية واللاملة - 1 

يف حني  واصمل الدول الواـام اـااللتاام التئيسـ  الـمل  يقاـ  املفالـة إيمـال حقـوإل          - 762
نمية جيدة مسرولية  ق  يلى يـا ن لمويـة   اانسان  يتاايد التسليم اأن  قين حملم رويد و 

متنوية من اجلقاا الفايلة من غـج الـدول. ومـن ة  اـمن مييـة ظـتوف موا يـة لـتمملني مجيـ           
اجلقــاا صــاحبة املصــلحة واحلملومــاا وال ملانــاا واجملتمــ  املــدو واجلقــاا األ ــت   والــ  

رفة حـتة ووـاملة  واقـا  ملـا أقـتل      اثمل  نويا  يف اآلرام واملصـا  واملقـاراا مـن امللـارفة ملـا     
اتنام  العممل  ما زاله مسألة ذاا أولوية. وقد أي له التحسيناا واالاتملاراا  ولملـن مـا   
زال يتعني املل املايد من اجلقوي لتصحيق أوجي يدم اال سـاإل و عايـا ملـارفة مجيـ  الفيـاا      

قا  وال   لـممل املـتا قني   السملانية التئيسية ملارفة واملة ووفااة يف القتاراا ال   رمت يلي
 واللباب وذو  ااياقاا واملسنني واللعوب األصلية.

 
مــن الاــتور   ســني نتــم املســاملة لاــت   نفيــمل الــ ام  الوطنيــة والعامليــة  وفــمللك    - 2 

 اجلديداملعقد اللتافاا اامنائية ذاا ال اا  
ــيدة       - 766 ــة التو ــة للحوفم ــاملة  اوصــفقا حيــت الااوي ــم املس ــوات نت ــوغ    ــاف لبل   األس

األ داف اامنائية القائمـة يلـى احلقـوإل  و اـمن إ احـة البيانـاا واملعـارف اجليـدة لليمقـور          
وجلميــ  اجلقــاا صــانعة القــتار  وميــئ اييــاا مرا يــة  ســمق مبلــارفة اجملتمــ  املــدو  املمثلــة 

حاجـة إىل  واملستنجة  من أجمل مساملة احلملوماا واجلقاا الفايلة التئيسية األ ت . و نـاع  
وا  قوانني وطنية ويولية وا بام هارساا إياريـة وواـ  نتـم محايـة  ملفـمل االسـتفاية يلـى        
قدم املساواة من ال ام  ومن اخلـدماا ومنـ  التيـاوزاا ومعاجلـة الثاـتاا وحـاالا الفلـمل        
العامة و ـواج الفـت، للتعـويض واالنتصـاف. ويليـاا االسـتعتا  وااوـتاف  مبـا ايقـا نتـم           

وإل اانســان واحملــافم و ييــاا املتاجعــة ااياريــة وال ملانــاا ومنتــدياا امللــارفة   محايــة حقــ
اجملتمعيـة يوامــمل حااــة األ يــة يف  ــملل العمليــة. وال يقــمل يــن ذلــك أ يــة أن يســتند التعــاون  

طـتاف وااقليمـ  والثلمـ  ايمـا اـني الـدان       الفعال يلى فمل مـن املسـتو  الـدويل واملتعـدي األ    
يئ امللملية الوطنية واال ساإل يلى ن اإل املنتومـة واللـفااية واملسـاملة لاـمان     اجلنوب إىل مبا

أن  ستفيد اللتافاا العامليـة اجلديـدة مـن املعونـة اامنائيـة ومـن إمملانـاا التنميـة يواـا  يـن           
 زياية  لته اجلقوي أو ازيواجيتقا.
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 االستدامة -سايسا  
ف احلاجاا السملانية واامنائية والبييية ال اد من إيمال احلن يف التنمية حا  لا امنصا”

 . “لألجيال احلالية واملقبلة

   اتنام  يممل املرات الدويل للسملان(1)املبدأ 
 

اهلدف  و  سني نويية احلياة جلمي  السملان ين طتين األ مل اسياساا واتام  سملانية ”
تي يف سياإل التنمية وإمنائية مناسبة  تم  إىل اجتثامب الفقت و قين النمو االقتصاي  امل 

املستدامة واألمناق املستدامة للستقلع واانتا  و نمية املواري البلتية وامان مجي  حقوإل 
اانسان  مبا ايقا احلن يف التنمية اايتبارل حقا  يامليا  وغج قاامل للتصتف وجاما  ال يتياأ من 

 .“حقوإل اانسان األساسية
 لدويل للسملان(  اتنام  يممل املرات ا35-1)الفقتة 

 
 ايج األمناق االستقلفية واانتاجية غج املستدامة االقيام ما لام األمت ااختاذ  دااج ”

اقتصايية و لتيعية وإيارية  تم  إىل  عايا االست دام املستدام للمواري ومن  التد ور 
 “. البيي 

 اام  اتنام  يممل املرات الدويل للسملان والتنمية( 49-1)الفقتة 
 

لقد أفد الدة املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة الـمل   قـتر يقـدل اعـد مـتور سـنتني            - 765
اقط يلى مرات األمم املتحدة املع  االبيية والتنمية )مـرات القمـة املعـ  اـاألر ( يلـى  ـدف       

 . و  يــايي اال تمــام االتنميــة املســتدامة إال أمنــام الســنواا العلــتين الــ  “التنميــة املســتدامة”
سيما اآلن  يف الوقه المل  يعمل  ايي العا  يلى وا    ـة جديـدة للتنميـة      له ذلك  وال

العاملية. وحدي االستعتا  جدول األيمال غـج اململتمـمل للمـرات الـدويل للسـملان والتنميـة يف       
سياإل ايية إمنائية جديدة حديا معاملقا احلاجة إىل التواين اـني مسـتوياا االسـتقلع املت فعـة     

 ــاطت الــ  مــدي البييــة و نــام  الثــتوة والتفــاوا يف الــد مل  واــتورة  لبيتــقا. ومــن أوــد وامل
املعالا األ لقية يف  اريخ البلتية  و أن يتحمـمل الفقـتام وطـأة األيبـام البيييـة وأن يصـبق       
النمــوذ  املعتــاي لتحســني مســتوياا املعيلــة و وســي  ن ــاإل الفــت، املتاحــة وصــون الملتامــة   

منوذجا غج مستدام. ويف  ملل املتحلة الصعبة  امن التسالة األساسـية للمـرات    وحقوإل اانسان
ــ  مفاي ــا    ــة ال ــة    -الــدويل للســملان والتنمي ــاام األساســ  اصــون فتامــة الفــتي ومحاي أن االلت

ميملـن أن   - حقوإل اانسان اخلاصـة  ـو أسـاف ملسـتقبمل مسـتدام ميتلـك القـدرة يلـى املقاومـة         
 عاجلة  ملل املعالة و قين التنمية املستدامة لليمي . دي لموية من السبمل مل
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  باين الدينامياا السملانية - أل  
أمار النمـو السـملاو السـتي  يف القـتن العلـتين وـواغمل واسـعة الن ـاإل ومسيسـة إىل           - 767

حد فبج إزام االفتتاظ السملاو واحتمال يدم املن العا  من إنتا  الاملام الملـايف أو املـواري   
وقـد اينـه احلاجـة امللحـة واعـد يقـوي مـن السياسـاا          .(632)رية األ ت  لتاملية وـعواي الاتو

ــاالة ات لعــاا اللــعوب       ــد النســمل اــمن أولويامــا يون املب ــة أيرجــه  دي الســملانية واامنائي
ااباايــة وصــحتقا أو صــحة أطفاهلــا  اا ــه احلاجــة اــ، إىل اتنــام  مناصــتة احلقــوإل التــاا    

ــام  يمــمل املــرات  وااقــا فــبجا يف اآلرام اــني    للمــرات الــدويل للســملان   ــة. ويملــ، اتن والتنمي
لموية  تلفة من البلدان يلى أن زياية إمملانية  واج اخلـدماا الصـحية والتعليميـة  وإيمـال     
املايد من حقوإل اانسان للمـتأة  مبـا يف ذلـك حقوققـا الصـحية وااباايـة  سياـمن يف وايـة         

 - واقتصاييا  أاامل ويري  أياـا  إىل  فـض معـدل النمـو السـملاو     امل اف مستقبل  اجتماييا  
إىل حـد فـبج يقـة     4132مقارنة مبا حققتي اجلقوي التامية إىل  نتيم النسـمل. و ريـد أيلـة يـام     

 اآلرام.    ملا التواان يف
اليـني نسـمة ينـدما يقـد املـرات الـدويل للسـملان         657والا يدي السـملان يف العـا     - 762

اليـني نسـمة  ومـا يـاال      753. وقد وصمل اآلن يدي سملان العا  إىل 3992 يام والتنمية يف
مليون نسمة يف السنة. غج أني  ـلل  ـملل الفتـتة  أ ـملا املعـدالا السـنوية        24ينمو انحو 

يف املائـة أمنـام الفتـتة     3564العاملية للنمو السملاو  تتاج  الململ مااه  لتسـيمل اخنفااـا  مـن    
. و تاجعـه أياـا  معـدالا    4136-4131يف املائة أمنـام الفتـتة    3536إىل  3991-3996

يف  351إىل  3996-3991يف املائـة أمنـام الفتــتة    352النمـو السـملاو يف البلـدان الناميــة مـن     
 .4136-4131املائة أمنام الفتتة 

يف املائـة يف السـنة أمنـام     451وينمو يدي سملان أاتيقيا اأستم و ـجة  مسـيل  نسـبة     - 769
يف املائــة يف  3  و ــو معــدل يايــد يــن اــع  معــدل النمــو يف يســيا ) 4136-4131لفتــتة ا

يف املائـة مـن سـملان العـا  يعيلـون يف يسـيا        51  فـان  4133السنة(. وم  ذلك  افـ  يـام   
اليـني نسـمة  اينمـا     254يف املائة احسب يف أاتيقيـا. ويبلـا يـدي سـملان يسـيا حاليـا         36 و

ــا    ــون نســمة اقــط يف يــام   جتــاوز يــدي ســملان أاتيقي ــاطن   4119الي ــا يــدي ســملان املن . وال
اليــون نســمة يف يــام   357التئيســية األ ــت  لتمعــة )األمتيملتــان وأورواــا وأوقيانوســيا( إىل   

4133(639).   

__________ 

 .P. R. Ehrlich, The Population Bomb (New York, Ballantine Books, 1968)انتت  (632)

 أيلل(. 115)انتت احلاوية  3133الموقع ل السن ن،ة   الع ملو تيق،ح ع م  (639)
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ــدرا فــبجا ومتاايــدا مــن  بــاين          - 751 و يــب االجتا ــاا الســملانية العامليــة وااقليميــة ق
العا . وقـد نتيـه يـن  ـملا التحـول الـدميوغتايف املـت بط         التيارب الدميوغتااية يف مجي  أاام

ــيج       ــمل  أيل  إىل  ا ــب التحــول احلاــت  ال ــاا  إىل جان ــا  معــدالا اخلصــواة والواي ااخنف
 اـجاا غـج مسـبوقة يف يـدي       تفيا النلاق اانساو من املناطن التيفية إىل املناطن احلاـتية  

 السملان و يمللقم العمت  و وزيعقم اململاو.  
ــت ني     - 753 ــني الفت ــة ا ــن املقارن ــبني م ــي يف حــني   4136-4131 و 3996-3991ويت أن

   نلحـظ ا تلاـاا جـديتة    (641)يف املائـة  35اخنفض إمجايل معدالا اخلصواة يف العا  انسبة 
ــقا      ــاطن ويف يا ل ــدان واملن ــني البل ــدالا اخلصــواة ا ــملفت يف مع ــدان  (639)اال . و لــقد اآلن ال

ينـدما ال   وس ة الد مل معدالا  صواة يون مستو  اابـاب )أ  متقدمة واعض البلدان مت
 لــد املــتأة يــديا  مــن األطفــال يملفــ  لاــمان أن  ــمل حمــمل فــمل امــتأة اانــة  عــي  لاايــة ســن     
اابــاب(  واخنفااــا  يف معــدالا النمــو الســـملاو  ويف اعــض احلــاالا  اخنفااــا  يف يـــدي        

من فاــة مجيــ  البلــدان يف أورواــا  الســملان. و لــممل البلــدان الــ   ســيمل معــدالا  صــواة  
يف األمـتيملتني والـدين   الـدا   12مـن أصـمل   الـدا   32 الدا  يف يسـيا و  63الدا من أصمل  41 و

 .(639)يف أاتيقيا والد واحد يف أوقيانوسيا
  ينتوقـــ  أن  تـــمل معـــدالا اخلصـــواة 4136 و 4131ويف الفتـــتة مـــا اـــني يـــام   - 754

 32الـدا  مـن اـمنقا     26طفـال أو أفثـت لملـمل امـتأة يف     اامجالية مت فعـة  يف مسـتو  أراعـة أ   
الدا  الا ايي املعدل اامجايل لل صواة مخسة أطفال أو أفثت لملـمل امـتأة. و تتفـا البلـدان ذاا     

الـدا    67الـدا مـن أصـمل     12معدالا اخلصواة املت فعة يف املقـام األول يف أاتيقيـا )إذ يسـيمل    
ــارة معــدالا  صــواة مت فعــة(  ول     ــملل الق ــيا وامنــان يف      يف   ــة منــقا يف يس ــن يوجــد مخس مل

 .  (639)أوقيانوسيا
واتتاج  معدل اخلصواة  تتاج  معدالا إيالـة األطفـال  و ـملا مـا يـري  إىل زيـاية        - 751

( واخنفـا  يف يـدي املعـالني الـملين     69-36نسبية يف يدي التاودين الملين الاوا سـن العمـمل )  
سيله نسبة السملان يف سـن العمـمل زيـاية م ـتية     يبلاوا سن العممل. ويف البلدان املتقدمة    

. ومنــمل ذلــك احلــني  4116يف املائــة يف يــام  5459إىل  3991يف املائــة يف يــام  5352مــن 
. 3991املعـدل ذا ـي الـمل  الاتـي يف يـام       4131أ ملا  ملل النسبة  تتاج   والاه يف يـام  

يف  6552مل زيـاية فـبجة مـن    ويف البلدان النامية  ازيايا نسبة السملان الملين الاوا سـن العمـ  
ــام   ــة يف يـ ــام   5452إىل  3991املائـ ــة يف يـ ــن فض إىل   4131يف املائـ ــ  أن  ـ ــن املتوقـ   ومـ

__________ 

ختتل   قديتاا الفتتة املتاحة  نا ين التقديتاا السااقة الوارية يف املقدمة  و و ما يفست اال تلف يف اخنفا  معدل  (641)
 اخلصواة املعلن.
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. ويف أقمل البلدان منـوا   مـن املتوقـ  أن  ت فـ  نسـبة السـملان يف       4161يف املائة يف يام  6252
ة  ـن فض   4161يف املائـة يف يـام    6952إىل  4131يف املائة يف يام  6152سن العممل من 

 .  (639)اعد ذلك
ويدل التنوم يف معدالا اخلصواة يلى  نوم أوس  ن اقا  يف االجتا ـاا الدميوغتاايـة    - 752

اني البلدان. و واجي البلدان ذاا معدالا اخلصواة املن فاـة اتصـا و ـدياا متاايـدة  تعلـن      
لــدان الــ  االلــي و ة اســبب يــي  مواطنيقــا مــدة أطــول واــتعقم اصــحة أااــمل. وميملــن للب

 لقد ار فايـا يف معـدالا اللـباب والبـالاني سـن العمـمل اسـبب اخنفـا  معـدالا اخلصـواة           
مـــر تا  أن  ســـتفيد مـــن يائـــد يميـــوغتايف قصـــج األجـــمل إذا  ـــواتا التـــتوف االجتماييـــة  
واالقتصايية املناسبة. وما  اال البلدان الـ   ت فـ  ايقـا معـدالا اخلصـواة  لـقد منـوا  سـملانيا          

هــا ي ــتل  ــدياا يف انــام القــدراا يف لــايل التعلــيم والصــحة و ــواج اــت، يمــمل     ســتيعا  
اتئ معدل الواياا ين فض وأصبق النـاف يعيلـون حيـاة أطـول يف مجيـ        افااية. ويف حني م

الدان العا   قتيبا   ما زاله معدالا االيـتلل والوايـاا مت فعـة يف يـدي مـن البلـدان الناميـة        
 ق  من فاا ايقا الململ غج مقبول.  ومتوسط العمت املتو

ــتااط     - 756 ومــ  أن اهليــتة الدوليــة ال  ــاياي االاــتورة حيمــا   اقــد  نويــه يف يــا  مت
وقائم يلى االيتماي املتبايل  حيت ااا العديد من البلدان مصدرا للمقـاجتين ومسـتقبل هلـم    

  متاحـمل مـن التحاـت    ويف الوقه نفسي نقاق يبور هلم. والاه البلـدان يف مجيـ  أرجـام العـا    
 تلفة ا تلاا  فبجا   إذ أصبق يـدي سـملان املـدن يف أورواـا وأمتيملـا اللـمالية مااتـا  و ـاامن         

 ذلك م  منو حات  ستي  يف يسيا وأاتيقيا نلأ يني اخنفا  يدي سملان التي .
ت يف وقد أمبه االستعتا  العمل  أن الدينامياا السملانية  امة االنسبة للتنميـة و ـرم   - 755

اجلوانب احلااـة جوانـب الملتامـة والصـحة والتنقـمل. و عـ  الايـاية يف التبـاين أن لملـمل سـياإل           
يينامياا سملانية  اصة اي وأوا  توق  يلى جوانب أ ت  يديدة مل تلـ  مسـاراا التنميـة    
ال   تبعقا البلدان. وم  أن الدينامياا السملانية  وال سـيما حيـم السـملان ومنـو م   عتـ  يف      

ب األحيان يينامياا غـج متباينـة ويامليـة يف املناقلـاا الـأن ظـوا ت أ ـت   ـ  يف واقـ           أغل
األمت ظوا ت ياملية. و اج املناخ  المل   ـو مـن أ ـم التحـدياا يف لـال االسـتدامة  يـامل  يف        
ــا           ــو االقتصــاي  واانت ــاذ  النم ــني الســملان ومن ــة ا ــى العلق ــ  مســارل يل األســاف  ويتوق

 لب اسـتياااا يامليـة. ومـن ة  اـمن اقـم  ـملل العلقـة اـتور  لتحديـد          واالستقلع وسـيت 
 مساراا للتنمية املستدامة.
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   املناخ و اطتل العواممل الدااعة لتاج -اام  
اجتمـاي  واقتصـاي  يلـي  يلـى إنتـا  السـل         التنميـة احلـايل إىل منـط    يستند منوذ  - 757

. ومـن األ يـة مبملـان أن    (643)ة ال وايـة هلـا  متاايـد  واخلدماا و ملديسقا واستقلفقا املمياا
ياياي االستقلع من أجمل  سني راال الفقتام  إال أن اوائد زياية االسـتقلع  ينـد مسـتوياا    

. ورغـم أن النمـو السـملاو العـامل      (644)الد مل املت فعة  ال  سفت يـن أمـت ملحـوظ يلـى التاـال     
يايا  ويتوقـــ  أن  ايـــد و جمـــا ي ـــمل يف التبـــاطر  اـــمن مســـتوياا اانتـــا  واالســـتقلع از 

يامـه املـواري ال بيعيـة اللزمـة السـتمتار  لـك املسـتوياا متـوااتة. وقـد زاي النـا   احمللـ              ما
  يف حـني   يت فــ   4112و  3241اـعفا  يف الفتـتة اـني يـام       71اامجـايل العـامل  مبقـدار    

تي مـن االسـتقلع اـني    . وزاي متوسط نصيب الف(641)يدي السملان يف العا  إال سبعة أاعاف
. وســايدا مثــمل  ــملل اململاســب (642)مبــا يقــتب مــن ملمــة أاــعاف  4115و  3951يــام  

ال ســيما مــا  قــن مــن    االقتصــايية يلــى انتلــال ميــاا املليــني مــن البلــت مــن الفقــت املــدق   
الملين يقـمل ي لـقم    (646)مملاسب يف العقدين األ جين اوجي  ا،. واخنفض يدي األو ا،

مــن يوالراا الواليــاا املتحــدة يف اليــوم مــن أفثــت مــن اليــوو وــ   يف   يوالر 3546 يــن
رغـم زيـاية يـدي سـملان العـا        4112يف يـام   اليـون وـ     352إىل أقـمل مـن    3991 يام

__________ 

(643) T. Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions (New York, Macmillan, 1899; 

1915 edition available online); N. Georgescu-Roegen, “The entropy law and the economic problem”, in Valuing 

the Earth: Economics, Ecology and Ethics, H. E. Daly and K. N. Townsend, eds. (Cambridge, MIT Press, 1993), 

pp. 75-88; N. Georgescu-Roegen, “Energy analysis and economic valuation”, Southern Economic Journal, vol. 

45, No. 4 (1979), pp. 1023-1058; H. E. Daly, Steady-State Economics, 2nd ed. (Washington, D.C., Island Press, 

1991); N. Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change (United Kingdom, H. M. Treasury, 2006); T. 

Jackson, Prosperity Without Growth? The Transition to a Sustainable Economy (Sustainable Development 

Commission, 2009); Worldwatch Institute, State of the World 2010: Transforming Cultures — From 

Consumerism to Sustainability (New York, Norton and Company, 2010); E. Assadourian, “The rise and fall of 

consumer cultures”, in State of the World 2010: Transforming Cultures — From Consumerism to Sustainability, 

Worldwatch Institute (New York, Norton and Company, 2010). 
(644)E. Diener and M. E. P. Seligman, “Beyond money: toward an economy of well-being”, Psychological 

Science in the Public Interest, 5(1): vol. 5, No. 1 (2004), pp. 1-31. 

(641)A. Maddison, University of Groningen, “Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1-2008 

AD”, 2010; available from www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm; and World Population Prospects: The 

2012 Revision  أيلل( 115)انتت احلاوية. 

(642) Worldwatch Institute, State of the World 2010: Transforming Cultures — From Consumerism to 

Sustainability. 
 (.E.12.I.4.)منلوراا األمم املتحدة  رقم املبي   “4134 قتيت األ داف اامنائية لأللفية ” (646)
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والعدي اهلائمل مـن   اليون نسمة  ها ي ز يف الوقه نفسي التقدم الملبج احملتز 356يقتب من  مبا
 من  ملا التقدم.الناف الملين ختلفوا ين االستفاية 

التقــدم االقتصــاي  يلــى حسـاب البييــة. وأصــبحه  ــاطت جتا ــمل حــدوي   وقـد  قــن  - 752
إىل زياية مستوياا اانتا  واالستقلع إىل مـا الوايـة     فوفبنا البييية العاملية يف سياإل السع 

ــبحه  تاايـــد اـــاطتاي. و لـــج التقـــديتاا إىل أن األنلـــ ة البلـــتية جتـــاوزا االفعـــمل         أصـ
ستتياوز يف القتيب العاجـمل العتبـاا البيييـة ايمـا يتعلـن اـنتم األر  والـدوراا ال بيعيـة          أو

ــة. واملســائمل األفثــت إحلاحــا   ــ  التنــوم البيولــوج   ويورة النيتــتوجني  و اــج      البالاــة األ ي
ــد       ــا  الاائ ــة  واانت ــد ور األرااــ  والتتا ــقا   املنــاخ  إىل جانــب ملــافمل   ــجة أ ــت  من

استنفاي طبقة األوزون الستتا وسـفج   و مـض احملي ـاا  واالسـتقلع العـامل       للفوسفور  و
للميــال العملاــة  والــتاجاا يف اســت دام األرااــ  ألغــتا  الارايــة  و لــومب اهلــوام  والتلــومب  

 .(645)المليميائ 
وقد أمجعه املناقلـاا العلميـة اليـوم يلـى أن النلـاق البلـت   ـو السـبب اجلـملر            - 759

أمت الملتاون المل  خنلفـي  ـو العامـمل احلاسـم      ويف حالة  اج املناخ  امن امل تلفة.هلملل الااوق 
زال  تفيا ماو أفسيد الملتاون وغجل من غازاا االحتباف احلتار  يف الاـلف   األ ية. وما

ــاية   ــمل   211اقــد ل جتــاوز مســتو    -اجلــو  ي ــملة يف الاي ــون للمــتة األوىل من جــام يف امللي
ــني يــام  ــة ملي ــام االر فــام يف متوســط يرجــاا      - (647)ملم ــمل يف إاق وأصــبق التحــد  املتمث

احلتارة العاملية يون العتبة احلتجة البالاة يرجـتني ميـويتني اـوإل مسـتو  احلقبـة قبـمل الصـنايية        
. وصــارا املســتوياا املتاايــدة لثــاو أفســيد الملتاــون يف الاــلف اجلــو    (642)يــاياي صــعواة

 تسـبب يف زيـاية يرجـاا احلـتارة يلـى الصـعيد العـامل         وغازاا االحتباف احلتار  األ ـت   
. وسـيري  االر فـام يف يرجـاا احلـتارة إىل التعييـمل      (649)ويف  اج املنـاخ و مـض احملي ـاا   

__________ 

ــة      (645) ــم املتحــدة للبيي ــام  األم  UNEP Yearbook 2012: Emerging Issues in our Global Environmentاتن
 (.4134 )نجو 

(647) United States, Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Earth System 

Research Laboratory, Global Monitoring Division, Up-to-date weekly average CO2 at Mauna Loa. 

Available from www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html. 
(642) otsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics for the World Bank, Turn Down the 

Heat: Why a 4° C Warmer World Must Be Avoided (Washington, D.C., World Bank, November 2012) 
 (.16)قارن احلاوية 

(649) Intergovernmental Panel on Climate Change, “Summary for policymakers”, in Climate Change 2013: The 

Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
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اــملواان مســتويياا اجلليــد والثلــو  الدائمــة هــا قــد يــري  إىل  ســتيب غــاز امليثــان امل مــور   
(CH4و و أقو  اعالية من ماو أفسيد الملتاون اـ  ) اعفا   ولـو إن نصـ  يمـتل أقصـت      11

املثج. واالست دام الملثي  واملتاايد ألنوام الوقوي األحفور  فمصـاير لل اقـة  مبـا يف ذلـك     
. وفلمــا (611)يف املبــاو والنقــمل   ــو املصــدر التئيســ  النبعامــاا غــازاا االحتبــاف احلــتار    

 ويلـقا   سـوام يـن طتيـن    طاله املدة املستاتقة لت فيض انبعاماا غازاا االحتباف احلتار  
 متيدية أو من  لل وسائمل أ ت   فلما ازياي اال ـتلل االقتصـاي  حـدة اسـبب     طاقة إىل

 .(613)الت في  من يمارل  اجلقوي التامية إىل  اج املناخ وفلما  ع له
ويلــململ  اــج املنــاخ  وفــمللك التــد ور البييــ  األوســ  ن اقــا     ــتا  يتقــدي ســبمل      - 771

ل مجيـ  اجملتمعـاا واألاـتاي. إال أن األرجـق أن  ملـون اآلمـار املتت بـة يلـى         فسب العي  وراـا 
ــاخ   ــج املن ــى حــد ســوام      - ا ــمل األجــمل يل ــقا وال وي ــور  من ــى   -الف ــا يل ــتام  أوــد وقع الفق

واملقملني  و ـ  ايـة    سـقم إال قلـيل  يف انبعامـاا غـازاا االحتبـاف احلـتار   و فتقـت يف          
م اجملتمع  اللزمني للتملي  افعالية م  مـا ي ـتأ مـن  اـجاا يف     الوقه نفسي إىل املواري والدي

. ومــن ة  اـمن  اـج املنــاخ ي ـتل أمـام البلــتية ملـمللة  ت لـب اختــاذ       (614)احلااـت واملسـتقبمل  
__________ 

Intergovernmental Panel on Climate Change, T. F. Stocker and others, eds. (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013). 

يف املائــة مــن احتياجــاا العــا  مــن  21زال الوقــوي األحفــور  ميثــمل أفثــت مــن  رغــم ا ــتلف التقــديتاا  مــا (611)
ال اقة. وفما أوار إىل ذلك مجيف  ميثمل الوقوي األحفور   ديـة سـ ية قدمتـقا األر  ملـتة واحـدة  ومـا مـن        

 .T. Wميملني أن يوات نف، املناا  مجيعقا  ولملن  اوناا الوقوي األحفور  حمدوية. انتت: مصدر ي ت لل اقة 

Murphy, Jr., “Beyond fossil fuels: assessing energy alternatives”, in State of the World 2013: Is 

Sustainability Still Possible?, Worldwatch Institute (Washington, D.C., 2013); T. Princen, J. P. Manno and  

P. Martin, “Keep them in the ground: ending the fossil fuel era”, in State of the World 2013:  

Is Sustainability Still Possible?; and V. Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects (Santa 

Barbara, California, Praeger, 2010). 
(613) National Research Council, Hidden Costs of Energy: Unpriced Consequences of Energy Production and 

Use (Washington, D.C., National Academies Press, 2010); E. Zencey, “Energy as master resource”, in State 

of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?, Worldwatch Institute (Washington, D.C., Island Press, 

2013); S. Makhijani and A. Ochs, “Renewable energy’s natural resource impacts”, in State of the World 

2013: Is Sustainability Still Possible?; C. A. S. Hall, S. Balogh and D. J. R. Murphy, “What is the 

minimum EROI that a sustainable society must have?”, Energies, No. 2, No. 1 (2009), pp. 25-47; N. Stern, 

The Economics of Climate Change: The Stern Review (Cambridge, Cambridge University Press, 2006). 
(614) C. B. Field and others, eds., Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 

Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  (Cambridge, 

Cambridge University Press, 2012). 
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ــد        ــتدامة. وق ــة واملســاواة واالس ــني التنمي ــتإل ا ــتإل ال  ــة يف مفت ــتاراا صــعبة للااي واــعه  ق
ا فاقية األمم املتحدة ااطارية املتعلقة اـتاج املنـاخ   املفاوااا ال  جتا يف مرات األطتاف يف 

ييا العا  يـن احلـد    - حا اآلن ا تماماما  فما أن يدم إحتاز  قدم  ملل املسائمل يف مقدمة
التمويـمل الـلزم للسـتعداي ملواجقـة اآلمـار النامجـة يـن  اـج          من زياية االنبعاماا  ويدم  واج

رفد مد  انع دنا ين  قين التحوالا ال  ا، إليقا احلاجـة  ي -الت في  من حدما  املناخ أو
 لوق  احتتار املناخ.

 للت فيــ  مــن حــدة القيــوي املت ب ــة التملنولوجيــا ومــا اــتل العــا  يعتمــد يــاية  يلــى - 773
ااملواري ال بيعية و قليمل اآلمار البييية من  لل اصمل االستقلع واانتا   جائيـا  يلـى األقـمل     

يف  اــمل وينباــ  أن يســقم التقــدم التملنولــوج    املــواري والتلــومب. امــن املمملــن يــن اســت دام
اجلقوي التامية إىل التواين اني النمو االقتصاي   واالستقلع  واملواري البييية. ورغم أن اعـض  
ــمن االاتملــار ااــت    ــويت       التملنولوجيــاا أمبتــه جــدوا ا و نســتا دام يلــى ن ــاإل واســ   ا

ثبه جدوا ا اعد  يملتس  أ ية االاـة لتحقيـن االخنفـا  املنلـوي يف      ملنولوجياا جديدة    
األولويـة   اآلمار البييية الـمل  سـيتعني  قيقـي يف العقـوي املقبلـة. ويف  ـملا الصـدي  ينباـ  إي ـام         

لت ويت لموية متنوية مـن مصـاير ال اقـة املتيـدية و ملنولوجيـاا ختـاين ال اقـة للستعااـة         
أياا  يدة ملافمل  قنية صـعبة يـتعني حلـقا  مـن      . و ناع(611) ين است دام الوقوي األحفور

املتق عة واملتاجة  وإيمـا   وليـد ال اقـة     طاقة التيال وال اقة اللمسية ذلك يلى سبيمل املثال 
املتيــدية يلــى اــو مومــوإل يف وــبملاا الملقتاــام القائمــة  و نــاق  العناصــت األراــية النــايرة 

واملتفباا الملقتاائية  وفمللك نـدرة اعـض املـواري األ ـت       املست دمة يف التورايناا اهلوائية
   .(612)األفثت ويويا 

 يف لـال ففـامة اسـت دام ال اقـة للحـد مـن ن ـاإل        إي ال  سـيناا  املقم للااية ومن - 774
أن ختفــض مــن أســعار  انتلــار ال اقــة املتيــدية يف وايــة امل ــاف. إال أن زيــاية الملفــامة ميملــن  

 “مفارقـة جيفـونا  ”املايـد مـن االسـت دام )و ـ  ظـا تة معتواـة ااسـم        ال اقة  و فـا االتـايل   
(Jevons Paradox))      ــن مســتقبمل ــن أجــمل  قي ــة م ــام االقتصــاي يف اســتقلع ال اق ــمللك يل . ول

   إىل است دام ال اقة املتيدية.مستدام  حا وإن  ول العا

__________ 

(611) R. Costanza, J. Farley and I. Kubiszewski, “Adapting institutions for life in a full world” in State of the 

World 2010: Transforming Cultures — From Consumerism to Sustainability, Worldwatch Institute (New 

York, Norton and Company, 2010). 

(612) Worldwatch Institute, State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible?. 
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سـتدامة مـن  ـلل    وينبا  أن  مللمل الدول مجي  العقباا ال   ول يون  قيـن اال  - 771
زيــاية اســت دام التملنولوجيــا النتيفــة واالاتملــار  و لــيي  أمنــاق االســتقلع واانتــا          
املستدامني و  ويت ا من  لل البحومب والتعاون التق  ايما اني البلـدان واملنـاطن  مبـا يف    

 مجي  التملنولوجياا ذاا الصلة.   اال فاإل ايما اينقا يلى  بايل ذلك
مناقلـة البيانـاا الدمياتاايـة و اـج املنـاخ  ـو راـط           نقـ  ايـي يـاية ينـد    واخل أ المل - 772
مجايـة ســملانية فــبجة  يــم أفــ  مـن االنبعامــاا  أ  مســاواة اللــ   الواحــد اوحــدة    أ 

أ  مـا يايـد قلـيل  يلـى      اليـون نسـمة    456 واحدة من االستقلع. ايد أني لـي،  نـاع سـو    
. ومـن  (616)يسـقم يف  ـتافم االنبعامـاا    ط اسـتقلفقم ملت سملان العـا   ميملـن ايتبـار أن منـ    

 ملا اجملموم  يرمت االفعمل أقمل مـن اليـون نسـمة  ـأمجا  فـبجا  يلـى االنبعامـاا  و تحمـمل أقليـة          
أصات املسرولية ين نصـيب  ائـمل مـن األاـتار. اـاملفتو  أن يلـتتع مجيـ  النـاف يف مـواري          

ين  تبعقمـا البلـدان املتقدمـة  الوـار نتـام      اعلوا ذلك اال تيقـة واملعـدل اللـمل    األر   ولملن لو
 الديم اايملولوج  منمل وقه طويمل.  

 احلالـة  أن التثبيه الفور  حليم السملان مـن وـأني أن حيسـن اواـول مـن      ويف حني - 776
اأنــي لــن يــرمت إال قلــيل  يلــى حــمل ملــمللتنا اايملولوجيــة العامليــة التا نــة.   يف األجــمل ال ويــمل 
 ااستثنام حاالا قليلـة جـدا    ـن فض ايقـا      مستوياا أيلى قا االستقلعاالبلدان ال  يبلا اي

أو  ـ  يون مسـتو  ااحـلل. ومـن ة  اـمن النمـو السـملاو ايقـا          االفعمل مستوياا اخلصواة
مسـتوياا   القصـور الـملا  )أ  أنـي يعـا  إىل     يعا  إىل اهليتة الصااية إىل  لك البلدان أو إىل

ــال الســااقة  ــايل إىل يــدي النســام هــن  ــن  اخلصــواة يف األجي ــا     واالت ســن اابــاب(   يف حالي
مـن   يـن طتيـن اـتام   نتـيم األسـتة. والواقـ  أن فـثجا          تأ يليي  اـيجاا فـبجة   وسوف ال

 معدل  صواة سملاوا.    ملل البلدان  اول اعل  را 
قـة يف  ومن ناحية أ ت   ياية ما  ملون البلـدان ذاا معـدالا اخلصـواة األيلـى غار     - 775

الفقت ومستوياا االستقلع ايقا من فاة للاايـة. وللبلـدان الفقـجة وسـملاوا احلـن يف التنميـة       
ويف  سني مستوياا معيلتقم  و و  دف يسـتلام يف ياملنـا احلااـت  قيـن مسـتوياا أيلـى       
من النمو االقتصاي . ويف ظـمل  ـملا السـيناريو  اـمن أمنـاق اسـتقلفقم سـتايد اـمل وينباـ  أن          

حالـة البلـدان األفثـت مـتام  امنـي سيسـقم        وما   حيدمب ذلك ا تيقة  تلفـة جـملريا  يـن     ايد 
 فمللك يف  اج املناخ.  

__________ 

يف التحليمل المل  أجتال مافيع  اـأوم األوـ ا، الـملين ال يقـمل ي لـقم يـن        “املستقلملون”مافيع  ينعتَّف  (616)
يلتة يوالراا يف اليوم. ويتاق جليا  أن  ديد مستو  هبملل الدرجة مـن االخنفـا  ينااـ  م يـدي األوـ ا،      

إال أني يفيد يف إمباا حقيقـة مفاي ـا أن أقليـة مـن سـملان العـا   ـ         الملين يسقمون اقدر فبج يف االنبعاماا. 
 منتية للنبعاماا.  /اعل  مستقلملة
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اوجـي يـام  و ـو     و ة جانب  ام ي ت من جوانب السملان والتنمية ال يلقى ا تمامـا  - 777
اـتاي  الصلة اني  ايجاا اخلصواة واالسـتقلع. امـ    ـور أ  لتمـ  مـن اجملتمعـاا  مييـمل األ       

واألســت املعيلــية إىل احلــد مــن اابــاب ألســباب  ملميليــة متنويــة  مــن اينــقا اخنفــا  معــدل   
واياا األطفال التا  وزياية الت لعاا االسـتقلفية. ويـت بط االخنفـا  يف معـدل اخلصـواة      
ادورل اار فام نصيب الفتي من الد مل يف وحدة األستة املعيلية  واالتـايل  اايـاية يف القـدرة    

اـتام   نتـيم األسـتة ذاا اعاليـة يف  فـض معـدل        االستقلع. و بعا  لمللك  امذا فانه يلى
اخلصــواة  اــمن النيــال يف  فــض االنبعامــاا يتوقــ  إىل حــد فــبج يلــى مــد  االســتقلع     

 والنمو االقتصاي  وطبيعتقما.  
 

 اآلمار السلبية املتت بة يلى يدم املساواة يف  قين التنمية املستدامة -جيم  
ــن الفقــت. إال أن يــدم      - 772 ــة يف انتلــال الملــثجين م ــة العاملي املســاواة  أســقم منــوذ  التنمي

زالـه  ـ  السـبب     السائدة يف الد مل  ويف مستوياا املعيلـة  والـململ أيـم  يف الفـت،  مـا     
يف  24التياق االقتصـاي  واالجتمـاي  والبييـ  والسياسـ   حيـت  تتفـا نسـبة         األساس  يف

املسـاواة يف   يـدم  ازييـاي  يف املائة من سملان العا   ها أي  إىل 2لعاملية يف يد املائة من الثتوة ا
 السنواا العلتين املااية.    لل اتتة الدة الثتوة
 االتاـال اانسـاو    مـن النـاف   اتـ  يـدي فـبج    املساواة املتاايدة يون وحني  ول يدم - 779

يتقدي التماسك االجتمـاي  وامللـارفة    ت  أجاام اجملتم . ويدم املساواة  يرمت ذلك يف مجي 
الوجدانية واملسرولية امللتتفة  ألوـا  ـري  إىل جتائـة اجملتمـ  و فاقمقـا. و ـملا األمـت صـحيق         
ــأمج        ــت  ــدي املــواري االقتصــايية إىل حــد فــبج مــد  النفــوذ والت ــة السياســية  حي مــن الناحي

يـة  إذ أوـا  قلــمل مـن احتمــال أن    السياسـ  والنتـائ  السياســية  وفـمللك مـن الناحيــة االجتماي    
  يف مدرسـة واحـدة   وأن يلتقـوا   يف الثـتوة والـد مل يف حـ ل واحـد     متفاو ون أو ا، يسملن

و    د أياا  مـن قـدرة النـاف يلـى      .اتصة للتفا م امللتتع والتعاط  ايما اينقم و تال هلم
 قـت واحلصـول يلـى سـبمل    يلى اخلتو  مـن يائـتة الف   القدرة التنقمل اني طبقاا اجملتم   واالتايل

 .  (615)يي  أفثت أمانا 

__________ 

(615) J. S. Hellman and D. Kaufmann, “The inequality of influence”, Social Science Research Network working paper, 

available from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=386901; M. Corak, “Income inequality, 

equality of opportunity, and intergenerational mobility”, Journal of Economic Perspectives, vol. 27, No. 3 (2013), 

pp. 79-102; K. Bjorvatn and A. W. Cappelen, “Inequality, segregation, and redistribution”, Journal of Public 

Economics, vol. 87, Nos. 7-8 (2003), pp. 1657-1679.  
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يلـى ن ـاإل    التعليم والصحة واألمـن للسـملان واملينـقم    واهلدف من التنمية  و  واج - 721
و   يناصـت اـتورية أياـا  لتحقيـن النمـو االقتصـاي  اللـاممل لليميـ . االـدول الـ              واس 

   و ـديت وـرون احلملـم    ـدماا يامـة لليميـ      عايا قدراا وعوهبا  و ـوات   عممل جاية يلى
امللــارفة السياســية للــعوهبا  يول    افعاليــة وففــامة  و ملــااق التمييــا  والقائمــة يلــى أســاف  

  . ومـ  زيـاية يـدم املسـاواة    (617)قايرة يلى  قين التنمية القائمة يلى قـدر أفـ  مـن املسـاواة    
يـ  أاـتاي    تد ور قدرة احلملوماا وإرايما يلـى  ـواج أسـ، قويـة ملـتتفة مـن القـدراا جلم       

وــعوهبا. وحـــني يعـــاو النــاف مـــن التمييـــا  اســبب الـــد مل ونـــوم اجلــن، واألصـــمل اامـــ      
صـحتقم   العتق   وااياقة  والتوجي اجلنس  واهلوية اجلنسانية  أو غج ا من العواممل   تـأمت  أو

مـن إمملانيـامم وإسـقامامم  ـأمتا وـديدا        وفتامتقم وقدرمم يلى االسـتفاية أقصـى مـا ميملـن    
   .(612) ن اا ظ يتملبدل اجملتم  اأستل ذلك  ب يلىويتت
املسـاواة ويمار ـا. ويتحمـمل أوـد      وال ينيم ين  د ور البيية إال  فـاقم مسـتو  يـدم    - 723

ويتاـترون أوـد     واملنتيـاا الثانويـة   البيييـة للنفايـاا   الناف اقتا  العبم األف  من التملـالي  
ي ت يتقدي قـدرة العـا  يلـى    أياا    ت ل واة  والاتر من جتام  اج املناخ. و فاقم يدم املسا

 لبيــة احتياجــاا اجلميــ . ويت لــب  ملــوين الثــتوة  ــواات املــواري ال بيعيــة  ويليــي  اــمن  ويــمل 
إىل يــدي صــاج مــن   -واالتــايل مواري ــا احملــدوية   -الاالبيــة العتمــى مــن الثــتواا يف العــا   

ن الفقـت و وسـي  ن ـاإل التنميـة القائمـة يلـى       السملان حيدل مـن قايـدة املـواري املتـوااتة للحـد مـ      
ــة     ــ ز  ــملل التحــدياا احلاجــة إىل ميي ــة. و  ــة واملقبل ــال احلالي ظــتوف معيلــية   احلقــوإل لألجي

و وزيــ  امل ــاطت واآلمــار الصــحية املتت بــة يلــى   منصــفة جلميــ  األوــ ا، يلــى مــد  احليــاة
 الصناية  وزيعا  يايال .

__________ 

(617) J. Dreze and A. Sen, An Uncertain Glory: India and its Contradictions (Princeton, New Jersey, Princeton 

University Press, 2013). 

(612) Krieger, “Embodying inequality: a review of concepts, measures, and methods for studying health 

consequences of discrimination”; Pascoe and Smart Richman, “Perceived discrimination and health: a 

meta-analytic review”; Williams, Neighbors and Jackson, “Racial/ethnic discrimination and health: 

findings from community studies”; Williams and Mohammed, “Discrimination and racial disparities in 

health: evidence and needed research”  أيلل(. 375)انتت احلاوية 
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 منمل املرات الدويل للسملان والتنمية التناول التفصيل  حلقوإل اانسان

 13ااطار 
 احلن يف التنمية

ــة   ــة الدولي ــاا احلملومي إن للــ،  - الــأن حقــوإل اانســان   حمصــلا أيمــال اهليي
إذ يرفد ” (   و3925) جعرررالو احلرررق   المية،رررةحقـــوإل اانســـان  إذ يعيـــد  أفيـــد 

ــمل “يفمل ات احلاجة امللحة إىل جعمل احلن يف التنمية حقيقة واقعة االنسبة إىل   اختـــــــــــــ
(  4134) “احلـن يف التنميـة  ”الــأن   43/14لقـتار  اسلسلة من القتاراا  من اينـقا  

المل  أحاق ايي  يلما  ااألنل ة ال  يا ل  هبا الفتين العامـمل احلملـوم  الـدويل املعـ      
 املتعلقـة اميمـال احلـن يف    ايج واملعايج الفتيية املقاالةااحلن يف التنمية واعملية وا  املع

 التنمية.  
ــت    ــة األ ـ ــج امللامـ ــة غـ ــان يف    - القانونيـ ــوإل اانسـ ــ، حقـ ــت للـ ــتار أقـ  37/2القـ

 نفيــمل إطــار  ة ااأليمال التيارية وحقوإل اانسانــ املتعلق(  املبـايئ التوجيقيــة  4133)
  الـ   ـوات معيـارا  يامليـا  ملنـ       “احلمايـة واالحتـتام واالنتصـاف   ”األمم املتحدة املعنـون  

    لسلبية النامجة ين األنل ة التيارية يلى التمت   قوإل اانسان.ومعاجلة اآلمار ا
 األولوياا احلملومية: التفايمل اني السملان والتنمية املستدامة  

 يف املائة من احلملوماا  71 االستدامة االجتمايية  واحلد من الفقت  واحلقوإل
 يف املائة من احلملوماا 64 االستدامة البييية
 يف املائة من احلملوماا 21 ياا السملانية يف التنمية املستدامةإيما  الدينام

 يف املائة من احلملوماا 21   ويت اهليافمل األساسية املايية
 يف املائة من احلملوماا 16 الصحة والتعليم

  
 لج ريوي احلملوماا يلى املسـق إىل وجـوي ايتـتاف واسـ  الن ـاإل اـأن االسـتدامة         - 724

جيب أن  ملـون يف صـميم التنميـة اللـاملة لليميـ   وأن النمـو االقتصـاي          االجتمايية والبييية
 و الوسيلة لتحقين التاـال االجتمـاي   ال طتيقـة قياسـي. وحـني ُطلـب إىل احلملومـاا  ديـد         
قاايا السملان والتنمية املستدامة املتوق  أن  نع ى األولوية يف السياسة العامة يلى مد  الفتـتة  

االســتدامة ”  فانــه املســألة األفثــت ورويا  ــ   مخــ، ويلــت ســنواا ني املقبلــة املتتاوحــة اــ 
يف املائـة مـن    71  حيت وملله األولويـة لـد    “االجتمايية واحلد من الفقت وإيمال احلقوإل
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يف املائـة مـن    46يف املائـة(  وايتـ     64) “االسـتدامة البيييـة  ”احلملوماا. و ـل ذلـك مسـألة    
 من األولوياا. “ي النمو االقتصا”احلملوماا اقط مسألة 

 
 4132املساراا املريية إىل االستدامة: السملان والتنمية ملا اعد يام  -يال  

لقـد أوـيد يف الفــتوم السـااقة مـن  ــملا التقتيـت االتقـدم امللحــوظ احملـتز  مـ   ســليط          - 721
 الاوم يلى النيال احملور  للنموذ  المل  ايتمد ي الدول األياام يف املرات الـدويل للسـملان  

ياما  والمل  يت  أن محاية حقوإل اانسان الفتييـة والنـقو  ااملسـاواة اـني      41والتنمية منمل 
يري  إىل التعييمل االتنمية اللاملة لليمي  احسب  امل إىل املسا ة يف املايـد مـن    اجلنسني لن

فـبجة  هـا أ ـال لـاال      3992  باطر النمو السملاو. وفانه اابازاا ال   ققه منـمل يـام  
ال    يتم الواـام هبـا  ويف إطـار     4132 اعد يام وس  للتفملج يف أ داف التنمية املستدامة ملاأ

 .4136  ة التنمية ملا اعد يام 
ولقــد  ناولــه امســقاب التوصــياا الــوارية يف فــمل مــن الفــتوم الســااقة التاــيجاا     - 722

 الصـحة واملعتاـة العامـة    التقنية واملرسسية والسياسية اللزمة ايمال حقـوإل اانسـان و سـني   
نتـم   وامللارفة  وامان املايد من اخلياراا املأمونـة واملتاحـة للتوصـمل إىل  سـوياا  وإنلـام     

مساملة أقو . وم  أنـي ميملـن  نـاول فـمل  وصـية مـن  ـملل التوصـياا الـوارية يف  ـملا ااطـار            
لتحقيـن   اصورة منفصـلة  املـمل واحـدة منـقا  نتجـ  صـد  األ ـت  و ملم لـقا  و ـوات أساسـا           
 التنمية املستدامة  يلى النحو املوجا يف املساراا السبعة التالية املريية إىل االستدامة.

 
  عايا املساواة والملتامة واحلقوإل - 3 

 لل السنواا العلتين املااـية  استتوـدا اجلقـوي التاميـة إىل  وسـي  نتـم محايـة         - 726
إيمال احلقوإل اابااية للمتأة واللـباب   سيما من أجمل حقوإل اانسان ووسائمل املساملة  وال

ومحايتقا  ااملبايئ ال  حـديما الـدول األياـام يف املـرات الـدويل للسـملان والتنميـة  و ـ  أن         
. ويف نفـ، الوقـه نفسـي    “مجي  األو ا، يولدون أحتارا  ومتساوون يف الملتامة واحلقـوإل ”

مييا واالاتقار إىل الفـت، واقعـا  يوميـا     المل  ميملن ااواية ايي امحتاز فثج من التقدم  يتمل الت
االنسبة إىل يدي فبج مـن النسـام  والفتيـاا  واللـباب  واملسـنني  واملقـاجتين  واألوـ ا،        

ااياقـــة  واللـــعوب األصـــلية  واألقليـــاا اامنيـــة والعتقيـــة  واألوـــ ا، ذو  امليـــول  ذو 
جوف نقــ  املنايــة البلــتية  اجلنســية واهلويــاا اجلنســانية امل تلفــة  واألوــ ا، املصــااني افــ

 واللجيني  وامللتالني وامللتالا ااجلن، وغج م.
وانتقافاا حقوإل اانسـان الـ   ت ملـب  ـن النسـام والفتيـاا  مبـا يف ذلـك العنـ            - 725

ــاوا  القســت       ــاوا  املبملــت وال اجلنســاو  واملمارســاا الاــارة مــن قبيــمل زوا  األطفــال وال
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ة لإلنامب  ويـدم  ملـاار الفـت، يف حصـول النسـام والفتيـاا يلـى        واتت/ق   األياام التناسلي
ــاية         ــى يمــمل ووصــوهلا إىل مناصــب القي ــتأة يل ــيم  ويــدم  ملــاار الفــت، يف حصــول امل التعل
ومتافــا صــن  القــتار   لــململ مديــداا رئيســية لملتامتــقا وراا قــا  ولملتامــة وراــال أســتما     

اـد مـن اايمـال     امة لليميـ . واالتـايل  ال  ولتمعقا  اال ين اوا  عين  قيـن التنميـة املسـتد   
 التام للمساواة اني اجلنسني واملني املتأة.

ويــلوة يلــى ذلــك   ســلط األيلــة املستعتاــة يف  ــملا التقتيــت الاــوم يلــى لمويــة    - 727
متاايدة من البحومب االجتمايية ال   بني اأن لوصمة العار والتمييا والعنـ   ومـن ة اسـتبعاي    

ــة   مللــارفة الملاملــة يف اجملتمــ    ملــالي  ال األوــ ا، مــن ا ــة والعقلي  تقــت يف الصــحة البدني
يف احلد مـن إنتاجيتـقم وإبـازامم. ولاـمان االسـتفاية مـن        لألو ا، املتاترين احسب إمنا

املناا  اهلائلة يف  نمية ااادام واالاتملار واملثااتة واانتاجية لد  البلت  يلام حلـد قـدر أفـ     
ا  اآلن ويف املســتقبمل  لبنــام لتمعــاا أفثــت إنصــااا  قائمــة يلــى يــدم التمييــا  مــن االســتثمارا

 و الية من العن .
قويـة غـج أنـي    ننيـا اعـد        3992 اال   ة السملان والتنميـة احملـدية يف يـام     وال – 722

يلــى أســاف االيتــتاف اعامليــة حقــوإل اانســان    4132اعــد يــام  وينباــ  أن  قــوم   ــة مــا 
ي  األو ا،  يف األجيال احلالية واملقبلة. ومن الاـتور  ففالـة وصـول املنـاا      والملتامة جلم

الق ايية احملدية يف اتنام  العممل إىل مجي  األو ا، مـن أجـمل وقـ  انتقـال الفقـت مـن جيـمل        
 إىل ي ت  وانام لتمعاا مستدامة وقايرة يلى التملي  ومتماسملة.

 
   ال سيما لصا  اللباب االستثمار يف الصحة والتعليم مد  احلياة - 4 

جيب إياية التأفيد يلى احلاجة من ناحية املبدأ يلـى الصـحة اجليـدة والتعلـيم اجليـد        - 729
ــة   يف مبــا ــك التثقيــ  اجلنســ  اللــاممل  و ويي ــة املتعــدية واســتثماراا    ذل الق ايــاا احلملومي

اخل ـت ومتـا ت   الق ام اخلا، امللك. واالاتقار إىل التعليم وايتلل الصحة مـن أفثـت يوامـمل    
الفقت ويويا   اقما يملبحان النمو االقتصاي  والتاال البلت  ويعيقان األاتاي واجملتمعـاا يـن   

و   ظ  ارخييا االستثماراا يف لـايل  علـيم وصـحة الفتيـاا      االاتملار والنيال يف يا  متاج
يتاـق   ا فمـا والنسام ااال تمام  ولملنقا  عوي يلى وجي اخلصو، افوائد مجـة يلـى اجملتمعـا   

ذلك من مسا تقا يف التنميـة العامليـة يف السـنواا العلـتين املااـية نتييـة زيـاية املـني املـتأة          
 و عليمقا واايمال التدرجي  حلقوققا اابااية.

ــاريخ البلــتية يلــى االناــمام          - 791 ــة مــن اللــباب يف   و ووــك أفــ  لمويــة يمياتااي
أاتيقيـا جنـوب الصـحتام الملـ        يف اراا التنميـة ال القوة العاملـة  وسـيحد ي باحقـا مسـ     إىل

ويسيا الوس ى احسـب  حيـت اثـمل  ـملل اجملمويـة نسـبة ياليـة مـن السـملان  وإمنـا يف العـا             
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اأستل  وذلك االنتت إىل  اايد  تااط اقتصايا نا ويوملتقا. والفتصـة سـااة أمامنـا امـتام حيـاة      
لتوسي  ن اإل  يارامم الفتيية ورسـم مسـتقبمل   اللباب و اويد م االقدراا ال  سيحتاجووا 

 ومستدام. فوفبنا يلى او مبتملت
واتاايد وـي و ة اجملتمعـاا  و ـ  ظـا تة  لـقد ا اآلن الـدان يديـدة وسيلـقد ا          - 793

يدي أف  من البلدان يف العقـوي القايمـة   سـتمت التتفـاا الـ  خيلفقـا يـدم ففايـة التحصـيمل          
ام وـ  التعلـيم مـد  احليـاة. وسـيتيق  ـملا النـق  لملبـار السـن          الدراس   ها يرفد اتورة ا ب

امملانيــة املســا ة يف االقتصــاياا املــتاجة  األمــت الــمل  يــوات االتــايل يائــدا  يمياتاايــا  مانيــا  يــن   
   ة ومدراة جيدا . طتين قوة ياملة أف  سنا  ملتامة وذاا

دان يديدة يف لال الصـحة اجلنسـية   ويف حني ي ز  ملا التقتيت التقدم المل  أحتز ي ال - 794
ــن التملــاار اــني اجلنســني يف ذلــك          ــة ويف  ســني امملانيــة االلتحــاإل ااملــدارف و قي واابااي

 صمل  ملل اابازاا إىل الملثجين هن  م يف أم، احلاجة إليقا والـملين فـانوا يعـانون مـن      و 
وـد اقـتا  يف العـا   سـوام      اال قدراا املـواطنني األ  . وال3992 أود أوملال احلتمان يف يام

مســتالة اســبب  ــدىن مســتو  املــدارف  واــع  الــنتم   التيفيــة  غــج يف املنــاطن احلاــتية أو
ــة          ــام األولوي ــة اســبب الفســاي  وإي  ــال العام ــمل األرا ــا  و وي ــاملني ايق ــ  الع الصــحية ونق

تنميـة  ـلل   للعائداا االقتصايية القصجة األجمل. و فاوا يرجاا التقدم احملتز اـو  قيـن ال  
السنواا العلتين املااية يف الـدول الـ  أيـايا االسـتثمار يف القـدراا العامـة مقااـمل الـدول         

ــ    ــملل       الـ ــ  هلـ ــاا  األساسـ ــى ال ـ ــوام يلـ ــلط األاـ ــتثماراا يسـ ــملل االسـ ــة هلـ ــنق األولويـ اـ
 قين النمو االقتصاي  والصـحة العامـة وراـال السـملان يف املـد        االستثماراا ال  مدف إىل

 .(617)ل ويملا
 

 ففالة حصول اجلمي  يلى الصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية - 1 
فان ناال معتم نسام العا  واللاااا منقن الململ  ا، يف سبيمل إيمـال حقـوإل    - 791

زال االنتصـار   اانسان الفتيية وحتية اختاذ القتار الأن مستقبلقن الل ص  نااال   ارخييا  مـا 
املتا  الملبجة ال  يتاقا  اريخ البلتية  سـامق اجملتمعـاا إزام اسـت دام    ايي اعيد املنال. ومن 

القوة والعنـ  لتتسـيخ السـي تة األاويـة يلـى املـتأة  يف  تلـ  البلـدان ومجيـ  ايـاا اجملتمـ              
أريــد للمــتأة أن  ســقم يف إمــتام اجملتمــ  ومنــول  ويف االاتملــار والتنميــة  جيــب أن  تــال   مــا وإذا
ديد يدي األطفال و وقيه إباهبم  والقيام امللك مبنأ  ين العنـ  أو اافـتال    الفتصة لتح هلا

العيـا    دو ا الثقـة التامـة يف أنـي اوسـعقا أن  مـمل و نيـب يون أن ختلـى فـثجا املـت  أو         
 الوااة  والثقة يف اقام أطفاهلا يلى قيد احلياة واصحة جيدة. أو
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جتماييـة  و تت ـب يليـي العديـد مـن امل ـاطت       والاوا  املبملت لي، امانا  للحمايـة اال  - 792
الصحية النامجة ين احلممل املبملت فمـا أنـي غالبـا  مـا ياـ  حـدا  لتعلـيم الفتيـاا. ويـوات إرجـام           
الاوا  املبملت واحلممل الوقه لللاااا من أجمل   ويت قدرامن  أو اخلتو  مـن ن ـاإل األسـتة    

مـمل واحلصـول يلـى ي ـمل  ة  ـو       املعيلية  أو اهليتة إىل مملان جديد  وي ول سـوإل الع 
جتتاة الاوا  واألمومة مبايد مـن االسـتقلل الـملا  والدرايـة. ويسـقم  ـأ ج الـاوا  والـوالية         

إنقــاذ األروال: ااملاــايفاا النامجــة يــن احلمــمل والــوالية معــا   ــ  الســبب التئيســ    أياــا يف
 .(619)لبلدان الناميةياما  يف ا 39 و 36لوااة املتا قاا اللوا   تتاول أيمار ن اني 

وال سبيمل لتحقين املساواة اـني اجلنسـني مـا    سـنق جلميـ  الفتيـاا والنسـام اتصـة          - 796
القيــام خبيــاراا حــتة ومســتنجة الــأن اجلــن، واابــاب  ويت لــب ذلــك اســتثماراا جديــدة  
لاــمان حصــول اجلميــ  يلــى  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة اجليــدة والتمتــ  اــاحلقوإل    

ــدم املســاواة يف الوصــول إىل         اجلن ــتمتار أوجــي ي ــتعتا  اس ــد أاــتز االس ــة. ولق ســية واابااي
يتت ب يلى ذلك من  تي  الصحة اجلنسـية وااباايـة لـد  الملـثج مـن       اخلدماا الصحية وما

ســيما انتلــار الوايــاا واألمــتا  لــد  النســام الفقــجاا أمنــام احلمــمل والــوالية     النســام  وال
 املأمون. اجقا  غجذلك اسبب ا يف مبا

ويت لــب حصــول اجلميــ  يلــى  ــدماا الصــحة اجلنســية وااباايــة اجليــدة والتمتــ     - 795
ااحلقوإل اجلنسية واابااية حلد استثماراا جديدة ياجلة موجقة او  عايـا الـنتم الصـحية    

أن  يلى او واممل  واالتايل  ـواج  ـملل اخلـدماا البالاـة األ يـة حيـت يعـي  النـاف. وينباـ          
يملون ذلـك اعـدا  أساسـيا  للمقتتحـاا املتعلقـة االتا يـة الصـحية لليميـ . فمـا جيـب معاجلـة            
أوجي يدم املساواة اهليمللية وغج ا من احلواجا ال   ـول يون احلصـول يلـى  ـملل اخلـدماا      
والتمت  اتلك احلقوإل  ومنقا  لك النامجة ين وصمة العار والتمييا  من أجمل اـمان اايمـال   

   للصحة واحلقوإل اجلنسية واابااية لليمي .الاتور
 

 ففالة أمن األمافن والتنقمل - 2 
اهليـتة مـن الســماا املتأصـلة لعــا  ي ـمل يف العوملـة  يــاياي ايـي حصــول البلـت يلــى         - 797

املعلومــاا وإمملانيــة وصــوهلم إىل أمــافن  تلفــة  ســوام يا ــمل احلــدوي الوطنيــة أو  ارجقــا.   
الفقـت أو انعـدام الفـت، أو انعـدام االسـتثمار يف القـدراا  االنـاف         اعض األمافن  يدا   ويف
سيما اللباب منقم  إىل اهليتة يا ليا  أو إىل اخلار  لامان احلصول يلى أجـور أااـمل     وال

__________ 

(619) UNFPA, Sexual and Reproductive Health for All: Reducing Poverty, Advancing Development and 

Protecting Human Rights (New York, 2010). 
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و وليد التحويلا املالية  و وسي  ن اإل الفت، املتاحة هلم من أجمل  سني حيـامم. واالنسـبة   
يف ظمل سل ة أاوية متلدية  من املسـل م اـي يلـى اـو متاايـد أن       لبعض اللاااا اللوا  يعلن

اهليـتة ســبيمل  للبحـت يــن احلتيـة واالســتقلل الـملا  الــمل  قـد يبــدو مـن املســتحيمل احلصــول       
 يليقما يف مناطققن األصلية.

واالتــايل  ليســه اهليــتة االنســبة للــبعض  يــارا  اقــدر مــا  ــ  اــتورة لبقــام األســتة   - 792
هليتة ظا تة متصـلة  تـتاول اـني اهليـتة القسـتية واهليـتة ال وييـة  وقلمـا يقـتر          الفتي. وا أو

و قين االستدامة مـن  ـلل  ـواج      (621)ذلك يون اآل ت املقاجتون  ملا النوم من اهليتة أو
أمـن التنقـمل واململـان يعـ  إوــام اهليـتة القسـتية وييـم النــاف الـملين يتيـدون االفعـمل التحيــمل.           

ــة     ملــنذلــك االنســبة  ويعــ  ــاراا معيلــية أااــمل وميي ــواج  ي يتيــدون البقــام يف أمافنــقم   
التتوف االجتمايية للعي  الملتمي واملساواة اني اجلنسني وإ احة الفت،  مـن أجـمل احلـد مـن     
يواممل الدا  ال  أوار إليقا اتنام  العممل. وحا يف غياب  ملل العواممل  يتغـب الملـثجون يف   

االقتصايية. و ع  حتيـة التنقـمل االنسـبة ملـن يقـاجتون       مايية أواهليتة لتحسني أحواهلم االجت
االفعمل  إزالة العقباا ال  يواجققا املقـاجتون أو املقـاجتون احملتملـون  وقبـول مسـا امم يف      
لتمعــاا املقصــد ولتمعــاا املنلــأ يلــى حــد ســوام  ومحايــة املقــاجتين وأاــتاي أســت م مــن    

ت . ويـتعني أن  ملـون االسـتثماراا يف لتمعـاا املنلـأ      التمييا أو مـن أوـملال ااقصـام األ ـ    
ولتمعـــاا املقصـــد مديومـــة اتعايـــا ومحايـــة حقـــوإل اانســـان واحلتيـــاا األساســـية جلميـــ  
األوــ ا،  اصــتف النتــت يــن واــعقم فمقــاجتين  ومملااحــة مجيــ  أوــملال التمييــا الــ     

 ف اد النسام والفتياا.يواجققا املقاجتون  مبا يف ذلك أيمال العن  واالستالل ال  اار
ــا  أ ــدااقم  ال     - 799 ــا  ويولي ــد حيقــن اعــض املقــاجتين يا لي يســت ي  غج ــم   ويف حــني ق
املــواري اللزمــة للنتقــال    ياــايروا أمــافن إقامتــقم األصــلية  اســبب ااتقــار م للحتيــة أو   أن

د اعاــقم وألوـم يعيلـون يف ظــتوف يتفـاقم ايقـا انعــدام األمـن والفقـت املــدق  واهللاوـة. اقـ        
منازهلم وأراايقم وأصبحوا ال مأو   ايما ونت ي اعاـقم اآل ـت يا ـمل الـد م أو انتقلـوا إىل      

اسـبب الـعام. وينباـ  أن  تـال جلميـ  األوـ ا،  سـوام فـانوا مقـاجتين يا ليـا              الد ي ت
مقاجتين يوليا   أو أو اصا  ال مـأو   أو ملـتيين يا ليـا  أو الجـيني  إمملانيـة احلصـول        أو

ــقم       ــة  واــمان ســلمتقم وأمن ــة االجتمايي ــة الصــحية واحلماي ــيم و ــدماا التياي يلــى التعل
 االجتماي . و عايا اندماجقم

 
__________ 

(621) G. Hugo,  “Environmental concerns and international migration”, International Migration Review, 

vol. 30, No. 1 (1996), pp. 105-131. 
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 انام مدن مستدامة واملة لليمي    - 6 
ــو جة  فــوإل      - 211 ــون  351نتــتا  ألن مــدن والــداا العــا   نمــو يف الوقــه احلااــت ا ملي

توس  العمتاو وانام مـدن مسـتدامة حمـور  تفيـا     و   أسبوييا   ينبا  أن يملون الت  يط لل
أولوية للبلدان ال   لـقد  ـوال حاـتيا. واملـدن الـ   لـقد منـوا سـملانيا و ـت بط ااملنـاطن            ذا

مـن التنميـة املسـتدامة ومـن       التيفية احملي ـة هبـا و قـدم اخلـدماا إىل الفقـتام  ـ  جـام أساسـ        
 النقو  الفعل  ااملناطن التيفية.

  النتائ  البييية يف املستقبمل إىل حد فبج يلى القـتاراا املت ـملة الـأن مواقـ      و توق - 213
ــة فــبجة مــن حيــت      وأمنــاق االســتي ان والنمــو احلاــتيني. و تســم املــدن الملــبجة مباايــا حمتمل
ــة ومت لبــاا      ــة للقــتن احلــاي  والعلــتين مــن ناحي التوايــن اــني احلقــائن اجلاتاايــة والدمياتااي

أ ت   والتملي  م  اآلمار النامجة ين  اـج املنـاخ. ومـن املسـل م اـي يلـى        االستدامة من ناحية
 تفا السملان يف املدن  م  متاياة مستو  الـد مل  حيقـن املايـد مـن الملفـامة       ن اإل واس  أن

يف است دام املـواري  ويتـيق اسـتالل األرااـ  يلـى اـو أفثـت اسـتدامة افاـمل مـا يـواتل مـن             
ك  امن محايـة التنـوم البيولـوج  والـنتم اايملولوجيـة ال بيعيـة        ماايا فبجة. ويلوة يلى ذل

ــا       ــة  يعتمــد يلــى اســتيعاب الســملان يف املنــاطن الــ   تمي مبــا يف ذلــك حفــظ الاااــاا ال بيعي
  مبــا يف  ذو التوجـي البييـ    يـري  الت  ـيط احلاـت  االسـتباق     االملثااـة السـملانية. وميملـن أن   

ســيما يف ق ــاي  النقــمل وااســملان  إىل  ويــمل   ة  الذلــك  ســني الملفــامة يف اســت دام ال اقــ 
ولـمللك  . (623)املدن إىل جام حيـو  مـن حـمل ملـمللة  اـج املنـاخ والتحـدياا البيييـة األ ـت          

ســيما يف أاتيقيــا ويســيا  حيــت   اــمن التوســ  العمــتاو الملــبج الــمل  يلــقدل العــا  حاليــا   ال  
اتصــة  ائلــة لتحقيــن االســتدامة    العــا   يتــيق ســيتتفا جانــب فــبج مــن النمــو الســملاو يف  

 واعه السياساا الصحيحة موا   نفيمل. إذا
وجيــب أن جتمــ   ــملل السياســاا اــني أ ــداف الملفايــة يف اســت دام ال اقــة و قليــمل     - 214

األمت البيي  إىل احلد األيىن م  ففالة  صميم املـدن لصـا  الفقـتام واملقملـني  و ـواج العـي        
   قـوإل اانسـان واالسـتفاية مـن الفـت،  يف املدينـة و ارجقـا        هلم يف فن  الملتامـة والتمتـ  

يسـقمل الوصـول إىل    يلى حـد سـوام. ونتييـة لتقويـة الـتوااط اـني املـدن واملنـاطن التيفيـة  مبـا          
املــدن و ــدان األوــ ا، واملــواري  ميملــن أن  نلــط األســواإل و تحســن ســبمل احلصــول يلــى    

املدن  من املقم للااية لامان أمـن مملـاوم    اخلدماا و توات الفت،. وم  انتقال السملان إىل 
يملف  من املسافن امليسورة التمللفة  نتـتا ألن منـو املـدن وفثااتـقا السـملانية يرييـان         واج ما

__________ 

ــم   امتسررم امة و حترر ي ل المية،ررة 3131 عاسررة احل لررة االقمصرر  ية واالجمة ع،ررة   العرر مل لعرر م      (623) )منلــور األم
 (.A.13.II.C.1املتحدة  رقم املبي  
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 (624)“يمليـاا اا ـلم اـداا  التنميـة    ” ياية إىل را  األسعار وزياية   ت إقصـام الفقـتام. و  
 نـ َّر  ـملل العمليـاا ااوـا ختـدم       وغالبـا  مـا     من أفثت األسباب وـيويا  لتلـتي اقـتام املـدن.     

الصا  العام  ولملنقا  نتقك يمليا حقوإل اانسان للفقتام و قو   فتامتـقم والفـت، املتاحـة    
ــام    ــامل  لع ــة الع ــرات القم ــم. ويف م ــجة      4116 هل ــام الفق ــ  نلــوم األحي ــا  مبن ــاية الع ــام ق   الت

الن اإل املتمثلـة يف إزالتـقا وإ ـلم سـملاوا      و سينقا من أجمل القاام يلى املمارساا الواسعة
قستا. و تا  نتم العدالة إىل سل ة إنفاذ  ـملل االلتاامـاا وحلمايـة اـمان حيـازة األرااـ         

حيتمن من املجامب  ولفائدة فـمل مـن النسـام ومجايـاا      سيما لفائدة النسام اللوا  غالبا  ما وال
 يملن قانونيا  من احلن يف امللملية.   يا  إنالسملان األصليني  الملين فثجا  ما حيتمون يمل

وميملن أن  سايد امللارفة الواسـعة الن ـاإل يف احلوفمـة احلاـتية يلـى اـمان  لبيـة         - 211
السياساا احلاتية الحتياجاا أفثت الفياا اعفا . وينبا  إافام طـاا  مرسسـ  يلـى  ـملل     

وإوـتاع منتمـاا اجملتمـ     امللارفة  وذلك يلـى سـبيمل املثـال مـن  ـلل ختصـي  املياانيـاا        
يســايد يف احليلولــة يون اســتيلم   املــدو واجملتمعــاا احملليــة املقملــة  رايــا  األمــت الــمل  قــد  

 الن بة يلى أنتمة احلملم ويف ملارفة اجلمي  يف  نفيمل احلوفمة ومن أجمل اجلمي .
 

  ايج أمناق االستقلع - 5 
ــاق االســتقل     - 212 ــيج أساســ  يف أمن ــام إحــدامب  ا ــواري   يل ــوم للم ــد احملم ع اا ــام التبدي

ال بيعية  وإياية  تفيا الت لعاا اامنائية يلى  ـواج الملتامـة لليميـ  وإمـتام امملانـاا  قيـن       
    تأ  اـيجاا ملحوظـة يف السـلوفياا االسـتقلفية      الملتامة اانسانية لألجيال املقبلة. وما

األوــ ا، املوجــويين يف قمــة مــنحىن   ســيما لــد  والت لعــاا املاييــة واحلــوااا امللــتتفة  ال 
االســتقلع  املســرولني يــن قــدر فــبج مــن اســتعاف املــواري  لــن يملــون اوســ  التملنولوجيــا    
ــة وهارســاا النقــمل ســو   ــأ ج الملــوارمب      اجلديــدة والتحســيناا يف لــال امللــاري  التياري

 الوويملة.

__________ 

 ملــون    ــا  هلــا أو  نف ــمل املريعــة  دمــة   لــممل يمليــاا اا ــلم اــداا  التنميــة يمليــاا إ ــلم فــثجا  مــا  (624)
اري  فتلك املت ب ة مبلاري  التنمية والبىن األساسية )مبا يف ذلك انام السـدوي الملـ    وامللـ    “الصا  العام”

الصنايية أو ملاري  إنتا  ال اقة الواسعة الن ـاإل أو صـناية التعـدين وغج ـا مـن الصـناياا االسـت تاجية(         
و دااج حيازة األراا  املتصلة اتيديد املناطن احلاتية واتحسـني األحيـام الفقـجة وجتديـد املسـافن وجتميـمل       

غـتا  زراييـة(  والعايـاا املتعلقـة اـاألملع      غج ذلك من اتام  است دام األراا  )مبا يف ذلك أل املدن أو
والعقــاراا واألرااــ   واملاــاراة العقاريــة اجلاحمــة واألحــدامب الدوليــة الملــ    التياريــة منــقا والتيااــية     
وألغتا  اييية ظا تية. وملايد من املعلوماا  انتت املبـايئ األساسـية واخل ـوق التوجيقيـة املتعلقـة اعمليـاا       

   املتان األول(.A/HRC/4/18) اداا  التنمية اا لم والتتحيمل
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ــ . وا      - 216 ــعيد اجملتمـ ــى صـ ــتقلع يلـ ــاق االسـ ــيج يف أمنـ ــدأ التاـ ــية  ويبـ ــا اا األساسـ ملسـ
االستقلع  أ  وسائط نقلنا و يارا نا ااسملانية ومتااقنا العامة   دي ا إىل حد فبج طتإل  يف

 نتيم اجملتمعاا ال  نعي  ايقا و يافلقا األساسية. العامة. ويف اوم ذلـك  اـمن إحـد  أفثـت     
د ا لتحقيــن الملفــامة وســائمل التاــيج رســو ا  وبايــة  وإنصــااا  الــ  ميملــن للحملومــاا أن  عتمــ  

وففالة إمملانية وصول اجلميـ  يلـى قـدم املسـاواة إىل الفـت، املاييـة واالجتماييـة واالقتصـايية         
واستفايمم منقا  تمثمل يف إنلام و عقد  يافمل أساسية و دماا يامة اعالة من حيت التمللفـة.  

ونتـم صـحة يموميـة     و لممل اخلدماا العامة احليوية  واج امليال النقية  ووـبملاا اال صـاالا   
 تسم االقوة والفعالية  و نتيم املتاان العامة  ونتم نقـمل يـام مـوا تة لل اقـة. و تـيق  ـملل املنـاا         

اسـتقلع   العامة ال   ق  مسرولية  واج ا يلى احلملومة يف املقام األول أيواا  امـة للحـد مـن   
 الفت،. العي  املتامة ومييةالفتي  واالتايل  االستقلع إمجاال   ويف الوقه نفسي  لتواج 

وللســتثمار يف اخلــدماا العامــة أمــت اــور  وملمــوف يلــى مجيــ  األاــتاي واجملتمعــاا     - 215
فململ. وااااااة إىل ذلك  امن العائداا من  ملل االسـتثماراا  نتقـمل يف العديـد مـن احلـاالا      

املـتجَّق أن يلـقد جيلنـا     إىل األجيال املقبلة ال  يتوس  ن اإل إمملانياما نتيية لـمللك. ومـن غـج   
أن  جيـب  ستقلفية. وم  ذلك  امن  ـملا التصـور النتـت  ال   الفوائد املتت بة يلى  ايج أمناطنا اال

 انا ين  ممل مسروليتنا امللتتفة من أجمل  سني الفت، املتاحة لألجيال املقبلة.  ينأ
حـني  قـمل  يـاراا    ويتحممل األاـتاي أياـا  املسـرولية يـن االسـتقلع املسـتدام. افـ          - 217

األو ا، املوجويين يف أسفمل منحىن  وزي  الد مل أو  نعدم ايمـا يتعلـن ااالسـتقلع  ويقـمل     
خيتـارون   استقلفقم يف الواق  نسبيا    توات لملو  املدا يمل العالية  يـاراا فـبجة  وغالبـا  مـا    

خ وغج ـا مـن يمـار    االستقلع املثتة. ومبا أن يديا  متاايدا  من الناف يسـلم مب ـاطت  اـج املنـا    
األنلــ ة البلــتية يلــى البييــة  اــمن  ــواج احلــوااا للحــد مــن االســتقلع  إىل جانــب احللــول    
املبتملتة ال تتام وسائمل يائمـة خلفـض االسـتقلع يون أن يتتاجـ  مسـتو  التاـال  سيسـايد        

  صبق  تل  اخلياراا أمتا واقعا. يلى أن
ة يـ الـأن المليف  3992 التنمية نقلـة نوييـة يف يـام   وايما أ ال املرات الدويل للسملان و - 212

ال  ميملن أن يوازن هبا للعا  اني حقوإل اانسان الفتييـة و ـاوف االفتتـاظ السـملاو   ـ ز      
يعتمـد  وال جيـب أن يعتمـد اقـط       احلاجة متة أ ت  إىل نقلة نويية مقااية  سلم اأن التاال ال

القائمة يلى احلقوإل الفتيية والتنميـة الـوارية يف   يلى  اايد االستقلع. وللحفاظ يلى املبايئ 
اتنام  العممل  ينبا  إحدامب  ولل مجاي  او  قين التاال الفتي  يملـون مسـتمدا مـن أمنـاق     

ــ         ــة  م ــمل اــترا  للبيي ــت إنصــااا  وأق ــية ومصــاير رزإل أفث ــا  معيل ــمل التتفي  إىل  اجــملري  وي
 تعلن االتحدياا العاملية.االاتملار  واختاذ اجتام مجاي  أفثت اعالية ايما ي
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  عايا القياية واملساملة يلى الصعيد العامل  - 7 
ال اد مـن قيـاية يامليـة ومسـاملة قائمـة يلـى املعتاـة احـتاز  قـدم يف اجملـاالا السـتة             - 219

املــملفورة أيــلل  مــن  ــلل حلــد ااراية السياســية  وامللــارفة اجملتمــ  املــدو يلــى ن ــاإل    
 االتنمية املستدامة. رف واستالهلا لتصد االلتااماا املتعلقةواس   و وليد املعا

ونتتا ل بيعة  ملل امللافمل املتقاطعة و  ورما أصبحه القياية العاملية من اللـواغمل   - 231
سيما ينـدما يتعلـن    البالاة األ ية يف الوقه المل   بدو ايي احلوفمة العاملية لألس  اعيفة  ال

ــة االحتياجــاا   ــت      األمــت اتلبي ــة إىل املســاملة الــأن حقــوإل اانســان  واحلــد مــن الفق املتقاطع
ــدان  واحلاجــة       ــ  البل ــاين يف  تل ــة اللــديدة التب ومعاجلــة االجتا ــاا االقتصــايية والدميوغتااي

 املاسة وال ويلة األجمل إىل محاية البيية.
امسـة  ولقد طتحه التوقعـاا الـأن  قيـن  وااـن يرام يـامل  قبـمل انعقـاي الـدورة اخل         - 233

ــاخ الــمل  يقــد يف       ــة الــأن  اــج املن ــة األمــم املتحــدة ااطاري يلــتة ملــرات األطــتاف يف ا فاقي
. وفان  ملا االجتمـام أاـتز حـدمب يف املفاواـاا املوسـعة املتعلقـة       4119يام  فوانقاغن يف

االتنمية املستدامة يقـ  منـمل أوائـمل التسـعيناا مـن القـتن املااـ   واسـبب يـدم إحـتازل  قـدم            
مال يلى ن اإل واس  يف املـراتاا الدوليـة. اـاخنفض سـق  التوقعـاا الـأن        ااه اآلفبج  

املراتاا اللحقة للدول األطتاف  ومرات األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة الـمل  يقـد يف ريـو     
. واـالنتت  (621)  و  يتحقن  قدم يتياوز  لـك التوقعـاا  4134 ي  جانجو  ال ازيمل  يف يام

ــاريخ احملــ  ــة   إىل   ــة إىل إنلــام مرسســاا احلوفمــة العاملي ــمن  ــملل  (622)اوالا الســااقة التامي   ا
الصــعوااا ليســه مبســتاتاة  وإن فــان  نــاع ا فــاإل واســ  الن ــاإل يلــى أن األ ــداف املعلنــة 

 جديتة االثنام.
وقـــد يلـــام إنلـــام نتـــم جديـــدة للقيـــاية وامللـــارفة الدميقتاطيـــة  ملفـــمل امللـــارفة    - 234

ــ  ال  ــة جلمي ــمل     الدميقتاطي ــة لاــمان  نفي ــاا احلملــم واملرسســاا العام ــاا الســملانية يف يملي في
االستثماراا ال   عاز االستدامة االجتمايية واالقتصـايية والبيييـة. غـج أن امللـارفة والقيـاية      
ــدينامياا         ــا الــأن ال ــاا صــحيحة يســقمل الوصــول إليق ــى معلوم ــان أياــا  احلصــول يل  ت لب

ــة   الســـملانية وحقـــوإل اانســـان  واالجتا ـــاا  ــية يف لـــال املســـاواة االجتماييـ احلاليـــة والناوـ
واالقتصايية واأل  ار ال  مدي البييـة  فأسـاف لواـ  أولويـاا ملـتتفة ورسـم السياسـاا        
وامليانـــة واملســـاملة. وافاـــمل الثـــورة يف لـــال  ملنولوجيـــا املعلومـــاا ميملـــن أن  صـــبق  ـــملل  

__________ 

(621) I. Goldin, Divided Nations: Why Global Governance is Failing, and What We Can Do About It  

(Oxford University Press, 2013). 

(622) M. Mazower, Governing the World: The History of An Idea (New York, Penguin Press, 2012). 
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ك اللباب والفيـاا املقملـة واحملتومـة     ذل يف ة للناف يف مجي  أاام العا   مباحاملعلوماا متا
 واللفااية وإوتاع اجلمي . واالتايل ميية األساف لتوسي  ن اإل املعارف

 
 4132ما اعد يام  - ام  

لقــد وــقدا الســنواا العلــتين املااــية  أييــدا  واســ  الن ــاإل يف  تلــ  اجملتمعــاا    - 231
  3992الـدويل للسـملان والتنميـة يف يـام     لل فاقاا املتفايـة الـ  ل التوصـمل إليقـا يف املـرات      

أ  أن االستثمار يف حقوإل اانسان للفتي وقدرا ي وفتامتي  يف ق اياا متعدية ويلـى مـد    
احلياة   ـو أسـاف التنميـة املسـتدامة. ويسـتدي  إطـار ااجـتاماا الـ   سـتند إىل االسـتعتا            

تتااط القائمة اني حقوإل اانسـان  العمل   و   و  فل  جتال التنمية املستدامة يسلم اأوجي ال
ــة       ــدينامياا الســملانية  والتنمي ــة وال ــتأة والصــحة اجلنســية واابااي ــا ومســاواة امل ويــدم التميي

 واالستدامة  واني الت  يط والتنفيمل واملساملة ين النتائ .
 ويف اوم يدم املساواة االجتمايية واالقتصايية احلالية  والتقديداا الـ  يتعـت  هلـا    - 232

فوفــب األر   والنتــائ  الــ   وصــمل إليقــا االســتعتا   جيــب أن  نحــدي اخليــاراا اامنائيــة   
احلاليــة واملقبلــة يلــى أســاف  نــام  اللــعور ااانســانية امللــتتفة واالحتــتام التاســخ للمبــايئ   
واأل ــداف احملــدية يف اتنــام  يمــمل املــرات الــدويل للســملان والتنميــة. االلــباب ينلــأون وقــد 

قم الوي  اأن األنل ة البلتية مد ي البييـة. و ـملل احلقيقـة  إاـااة إىل  اايـد وصـول        نامى لدي
اللــباب إىل املعــارف اجلماييــة واال صــاالا   اــمل  األمــمل يف أن االاتملــاراا ســتتيق  قيــن    

 مستقبمل مستدام.
ــة يف إطــار        - 236 ــة املبين ــال يف التصــد  للتحــدياا العاملي ــاي  الفع وســيت لب العمــمل اجلم
جــتاماا  اســتنايا إىل نتــائ  االســتعتا   أن  اــ ل  قيــاية اجلمعيــة العامــة واألمــني العــام   اا

االتعــاون مــ  لــال، إيارة مرسســاا منتومــة األمــم املتحــدة  ااســتعتا  اآلليــاا املرسســية   
ــة التنســين           ــة اعالي ــدف ففال ــة هب ــن أجــمل معاجلــة القاــايا العاملي ــة م ــة القائم ــاا احلوفم ويلي

اإل يلى الصعد الوط  وااقليم  والعامل   مبـا يتماوـى مـ  ن ـاإل االسـتيااة      والتملاممل واال س
 اللاملة اللزمة لتحقين التنمية املستدامة القائمة يلى احلقوإل.

و تال لليمعية العامة  يف يورما االستثنائية املعنية مبتااعة اتنام  يممل املـرات الـدويل    - 235
اتيدة الختاذ إجتاماا يلى أسـاف نتـائ  و وصـياا       اتصة4132 للسملان والتنمية اعد يام

  واجلمعيـة مـديوة إىل النتـت    4132 االستعتا  العمل  ملواصلة  نفيمل اتنام  العممل اعد يـام 
ــا    ــة ملـ ــة التنميـ ــت األويل يف   ـ ــتعتا  يف النتـ ــياا االسـ ــائ  و وصـ ــا  نتـ ــبمل إيمـ اعـــد  يف سـ

ــدورة االســتثنائية اا   4132 يــام ــايئ   ويف األيمــال التحاــجية لل ــة  وســي  فامــمل ن ــاإل مب ي
 املساواة والملتامة واحلقوإل ليلممل األجيال املقبلة  وااية ففالة التنمية املستدامة.
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 املتان

إطــار رصــد اتنــام  يمــمل املــرات الــدويل للســملان والتنميــة ملــا اعــد يــام    
4132 

 
 مصفواة إطار التصد  
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
 ففالة الملتامة وحقوإل اانسان ويدم التمييا لليمي  -أوال     
القاـام يلـى    - 3

الفقـــت والتلـــيي   
ــت،    ــواج ا ــى   يل
ــب   ــاوية لملسـ متسـ

 التزإل

 ـــــاريخ اـــــدم نفـــــاذ ون ـــــاإل 
ــن احلــن    ــة لت بي القــوانني الوطني
ن يف احلصــــول يلــــى الاـــــما  

ــا  ــاي  مبــ ــك يف  يف االجتمــ ذلــ
ــة املـــت   واللـــي و ة     حالـ
ــمل     ــاااا العمـ ــة  وإصـ والب الـ

ــة أو ــا  واألمومـ ــوة  والعيـ األاـ
ــوة    أو ــتة املتـ ــة  وألسـ ااياقـ

 واأليتام
العمالـة الملاملــة اوصــفقا  ــداا  
ــة    سياســا يا للمصــارف املتفاي
ــقا  )مـــــــــــملفورا  يف أنتمتـــــــــ
األساســــــــية( واحلملومــــــــاا   
ــا  )مــــــــــــملفورا يف اتالقــــــــــ

  ااية(االنت
ــاا األاــع     ــدااج ييــم الفي  
اوسائمل منـقا  لـتيعاا ففالـة    
ــور     ــن األجـــ ــد األيىن مـــ احلـــ
وحتيـــــة  لـــــمليمل النقااـــــاا  
وامللـــــــــارفة يف التفـــــــــاو  

 اجلماي 
 ـــــاريخ اـــــدم نفـــــاذ ون ـــــاإل 

النســبة امليويــة مــن الفقــتام الــملين  
حيصلون يلـى مسـايدة نقديـة أو    
أنوام أ ت  من الـديم الـدور    

 للد مل
نســـــبة العـــــاطلني يـــــن العمـــــمل 

ن مـــــن اســـــتحقاقاا املســـــتفيدي
 الب الة  حسب نوم اجلن،  

جتــاوزوا  نســبة فبــار الســن )مــن 
ــنة/ 51 ــملين   56 ســـ ــنة( الـــ ســـ

ميملنــقم االســتفاية مــن معاوــاا  
 قايديــة للمســنني  حســب نــوم 

 اجلن،
ــدنيا    ــ  احلــدوي ال مروــتاا  تاي

 للحماية االجتمايية*
 مروت التعلم مد  احلياة*

نســبة الســملان الــملين يعيلــون يون  
لفقـــت احملـــدي يوليـــا مســـتو   ـــط ا

 )الـــمل  يعـــايل حاليـــا قـــوة وـــتائية 
ــدر ا  ــن يوالراا  3546ق يوالر م

الواليــــــاا املتحـــــــدة األمتيمليـــــــة  
 اليوم(   يف

نســبة الســملان الــملين يعيلــون يون  
 مستو   ط الفقت الوط 

حصــة اخُلمــ، األاقــت مــن الســملان  
 من االستقلع الوط 

منـــــــــو اســـــــــتقلع/ي مل نســـــــــبة 
مــن الســملان  املائــة الــدنيا يف 21 الـــ

)االنســـبة امليويـــة  االقيمـــة احلقيقيـــة 
لنصــــيب الفــــتي مــــن االســــتقلع/  

 الد مل(
ــملان   ــبة السـ ــاملون )نسـ ــتام العـ الفقـ
العاملني الملين يعيلـون يون معـايل   

ــالا   ــوة اللــتائية الب يوالر  3546الق
ــدة   ــاا املتحــ ــن يوالراا الواليــ مــ

 اليوم( يف
نســبة األطفــال يون ســن اخلامســة    
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
القــــوانني الوطنيــــة مــــن أجــــمل     

ــن احلــن يف العمــمل  مبــا يف      بي
ذلك األنتمة التامية إىل ففالـة  

ميـــ  املســـاواة يف الفـــت، للي 
والقاــام يلــى التمييــا يف لــال 
العمــــمل  ااــــل يــــن التــــدااج 
ــاا   ــدة الفيـــــ ــة لفائـــــ اخلاصـــــ
ــال   ــام واألطفـ املســـتقداة )النسـ
ــعوب   ــاجتون واللـــــــ واملقـــــــ

 األصلية(

 ناقص  الوزن
العمالــــة إىل يــــدي الســــملان  نســــبة

الــملين  ــم يف ســن العمــمل  حســب  
نــــوم اجلــــن، والفيــــة املســــتقداة    

 واملستو  التعليم   
ــداوم     ــج امل ــعيل غ ــمل امل مروــت للعم

 أيمال التياية األستية* األجت أو
معدل الب الة  حسـب نـوم اجلـن،    

 والعمت واملوق 
نســـبة القـــو  العاملـــة امللـــارفة يف 

 ماي *نتام )نتم( الامان االجت
املني النسام  - 4

ــد   ــاا واحلــ والفتيــ
مــن مجيــ  أوــملال   
ــتأة   العنــ  اــد امل
ــاواة   ــن املســ و قيــ

 اني اجلنسني

مـــدلة إجـــازة األمومـــة واألاـــوة 
 وااجازة الوالدية

يــــدم التمييــــا اــــد النســــام     
ــوانني الســارية    ــاا يف الق والفتي

 املتعلقة اامللملية واملجامب
ــت زوا    ــوانني  تـــ ــ  قـــ واـــ

ذلـــــــك  األطفـــــــال  مبـــــــا يف 
 لــتيعاا  ــدي الســن الـــدنيا    

 ياما 32 للاوا  اـ

ــام نتــام احلصــ  امل صصــة    ا ب
لململ من اجلنسني يف االنت ااـاا  
ــتأة يف   ــد للمـــ ــي  مقايـــ )ختصـــ
ــة التلـــــتيعية  وواـــــ     اجلمعيـــ
ــ     ــي  حصـ ــتيعاا لت صـ  لـ
ــوائم   ــحاا يف القـــــــــ للمتوـــــــــ
االنت اايـــة  وختصـــي  حصـــ  
 طويية يف األحااب السياسية(

ــاا   ــأن اآلليـ ــت الـ ــة مروـ الوطنيـ
لتصـــد العنـــ  اجلنســـاو واحلـــد  

 مني*
ــة    ــوي املبملولـ ــأن اجلقـ ــت الـ مروـ
لت بيـــــن املســـــاواة يف املـــــجامب    

 وحقوإل امللملية.
ــة    ــوي املبملولـ ــأن اجلقـ ــت الـ مروـ
انفــــــاذ قــــــوانني حتــــــت زوا   

 األطفال*
 الفيوة يف األجور اني اجلنسني

 نسبة النسام يف ال ملان
نسبة النسام اللوا  يلـالن مناصـب   

 إيارية
 نسبة النسام والتجال العاملني اأجت  
ــون    ــملين ميلملــ ــدين الــ ــبة التاوــ نســ

 األراا   حسب نوم اجلن،
نســـــبة النســـــام اللئـــــ   تـــــتاول    

يامــــا   42و  41أيمــــار ن اــــني  
ــاوجن أو  ــ    ــتين  ار واللئ ــب ن اق  

 ياما 32قبمل أن يبلان 
نســـــبة النســـــام اللئـــــ   تـــــتاول    

يامـا هـن    29و  36أيمار ن اـني  
 عتان للعن  البدو أو اجلنسـ  يف  

 السااقة   34األوقت الـ 
نســـــبة النســـــام اللئـــــ   تـــــتاول    

ــنة  29و  36أيمـــــار ن اـــــني  ســـ
اللئــــ  ونــــو ه/انتتا أياــــائقن 

 التناسلية
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
نســـبة الســـملان الـــملين ميملنـــقم        

احلصول يلى االئتمـان املرسسـ    
التمويمل البالا الصـات(    )ااستثنام

 حسب نوم اجلن،
ــتثمار  - 1 االســــــ

يف قـــــــــــــــــــدراا 
ــال األ طفـــــــــــــــــــــ

ــتا قني  واملـــــــــــــــــ
 واللباب

ــاا   ــام  للسياســـ ــار الـــ ااطـــ
الوطنيــة لتــواج التعلــيم لليميــ  

ــا  ــا  مبـ ــاذ   ون اققـ ــك اختـ يف ذلـ
ــا     ــة لصـ ــة مرقتـ ــدااج  اصـ  ـ
ــتقداة )األطفـــال    ــاا املسـ الفيـ

 العاملون وأطفال اللوارم(
احلــد األيىن املنصــو، يليــي يف 
القــانون لســن التلــايمل حســب 

 أنوام املقن
ــأن السياســـــاا الوطن ــة الـــ يـــ

 التعليم املق  و  ويت املقاراا

ــة   نســبة معلمــ  املــدارف االاتدائي
والثانويـــــة املـــــر لني واملـــــدراني 

 الململ فاممل  
نســـبة يـــدي التلميـــمل إىل يـــدي    

 املعلمني
 صصــاا املياانيـــة الـــ   نفققـــا  
احلملومـاا يلــى اــتام  االنتقــال  

 من املدرسة إىل العممل
 مروت نويية التعليم*

ــيم االاتــــدائ    معــــدل إاــــام الت  علــ
 حسب نوم اجلن،  

صــايف النســـبة املعدلــة للتســـييمل يف   
ــب نــــوم     ــيم الثــــانو   حســ التعلــ

 اجلن،**
نسبة املتا قني الـملين حيققـون نتـائ     

  عليمية معتتف هبا وقاالة للقياف
ــتطني يف    ــج املن ـ ــباب غـ ــدي اللـ يـ
التعلــــيم أو العمالــــة أو التــــدريب    

 حسب نوم اجلن،
يف أنلـ ة   نسبة األطفال املن ـتطني 

 إنتاجية  حسب نوم اجلن،
طـــول مـــدة االنتتـــار الفاصـــلة اـــني 
انتــقام الدارســة والعثــور يلــى أول    
يممل  حسب نوم اجلن، والفيـاا  

 املستقداة
القاـام يلـى    - 2

التمييــــــا و عايــــــا 
مقااـــــــة احتـــــــتام   

 اجلمي 

وا  قوانني  تت التمييـا اـد   
 مجي  األو ا،

ــاا   ــام  للسياســـ ــار الـــ ااطـــ
ــة إىل  ــى  التاميــــ ــام يلــــ القاــــ

ــا  ــا   مبــ ــ تة  ون اققــ يف  الســ
ــمل    ــملال يمــ ــوأ أوــ ــك أســ ذلــ
األطفـــــال  والعمـــــمل املـــــعيل  
ويمـــمل املقـــاجتين  واالجتـــار    

 االبلت

ــ   عــاز    ــا   ال ــة املن مروــت نويي
 مقااة احتتام اجلمي *

ف الوصم ألسـباب متصـلة افـجو   
نقـ  املنايــة البلــتية يف أوســاق  

 العاملني يف املتاان الصحية*
ــة    ــوي املبملولـ ــأن اجلقـ ــت الـ مروـ
 انفاذ قوانني مملااحة التمييا*

 مروت اخلوف من العن *
انتلــار/معدل اجلــتائم  مبــا يف ذلــك  
جـــتائم الملتا يـــة  حســـب الفيـــاا 

 املستقداة*
ــب ذاا الصـــــلة يف    ــبة املناصـــ نســـ

  يلـالقا  الق ايني العام واخلا، ال
أاــتاي ينتمــون إىل الفيــاا الســملانية  

 املستقداة
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
ــاا       ــام  للسياســـ ــار الـــ ااطـــ

الوطنيـــة املتعلقـــة ااألوـــ ا،   
 ذو  ااياقة  ون اققا

  عايا النتم الصحية من أجمل ففالة استفاية اجلمي  من الصحة اجلنسية واابااية -مانيا 
 عايــــا نتــــم  - 3

ــحية   ــة الصــ التيايــ
مـــن أجـــمل  ســـتي  
التقــــــــــدم اــــــــــو 
اســــتفاية اجلميــــ   
مــــــــن  ــــــــدماا 
ــية   ــحة اجلنســ الصــ
ــة ذاا  وااباايـــــــ

ــوية العال ــة اجلــــ يــــ
وإيمــــال احلقــــوإل 
 اجلنسية واابااية

ــاا   ــام  للسياســـ ــار الـــ ااطـــ
ــ   لــممل  ــدماا     ــة ال الوطني
الصــــحة اجلنســــية وااباايــــة  

 ون اققا
مروـــت سياســـاا إيارة الـــنتم  
ــحية )منتمـــــة الصـــــحة    الصـــ

 العاملية(
 

نســـــبة النفقـــــاا الصـــــحية إىل   
 لموم النفقاا احلملومية

ــملين     ــملان الـ ــة للسـ ــبة امليويـ النسـ
ـــ  ــون يل ــد  يعيلـ ــااة ال  ايـ ى مسـ

ــى ســاي  ســفت للوصــول إىل    يل
ــدماا     ــدم  ـ ــحية  قـ ــن صـ متااـ

 الصحة اجلنسية واابااية
نسبة الـوالياا الـ  جتـت   ـه     
 إوتاف أ صائيني صحيني مقتة  
ــبة متااـــن التيايـــة الصـــحية     نسـ
ــ   قــــدم  ــــدماا     ــة الــ األوليــ
ــة   ــية وااباايــــ الصــــــحة اجلنســــ

 و دماا  نتيم األستة
ــام معل  ــت أيام نتـــ ومـــــاا مروـــ

 الصحة )منتمة الصحة العاملية(
مروــــــتاا املــــــواري البلــــــتية   

 اململتسة للصحة*

معــدل انتقــال اــجوف نقــ  املنايــة  
 البلتية من األم إىل ال فمل  

ــحة   ــدماا الصــ ــة  ــ ــت نوييــ مروــ
 اجلنسية واابااية*

مروت االستفاية من املتاان الصـحية  
 واأليوية األساسية*

 

ــة  - 4 محايــــــــــــــــ
وإيمــــال حقــــوإل   
ــتا قني  املــــــــــــــــــــ
واللــــــــــــــباب يف 
ــى   ــول يلــــ احلصــــ
املعلومـــــــــــــــــــاا  
الدقيقــة  والتثقيــ  
ــاممل   اجلنســـ  اللـ

ــة الـــ    ــاا القانونيـ ــة العقبـ إزالـ
ــتا قني   ــتفاية املـــــ ــ  اســـــ انـــــ
واللباب من  ـدماا الصـحة   
اجلنسية واابااية  مبا يف أوجي 

ــ ــتاماا يــــدم اال ســ اإل يف اجــ
احلماية القانونيـة الـ  ميملـن أن    
 نلـــأ ينـــقا حـــواجا اســـبب    

 السن

ــاا   ــة معلومـ ــاف نوييـ ــت قيـ مروـ
و ـــــدماا الصـــــحة اجلنســـــية   
ــتا قني    ــة للمــ ــة املقدمــ وااباايــ

 واللباب*
نســـــبة املـــــتا قني يف املـــــدارف   
ــا    ــوا  ثقيفـ ــملين  لقـ ــا الـ و ارجقـ
ــية   ــائمل اجلنسـ ــأن املسـ وـــامل الـ
ــحة   ــأن الصــــ ــاا الــــ ومعلومــــ

 معدل الوالياا لد  املتا قاا  
نســـــبة النســـــام اللئـــــ  يتـــــتاول    

يامــــا   42و  41أيمــــار ن اــــني  
 ياما   32اللئ  محلن قبمل الوغقن 

نسبة النسام والتجال غج املتـاوجني  
ســااقا  الــملين  تــتاول أيمــار م اــني 

ــتعم   42و  36 ــملين اسـ ــا الـ لوا يامـ
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
ــدماا      واخلــــــــــــــــ

الصــحية  للحفــاظ 
ــى صــــــحتقم   يلــــ

واابااية   اجلنسية
والـــــــتعلم مـــــــد  

 احلياة

نسية واابااية  واملساواة اـني  اجل
 اجلنسني وحقوإل اانسان

التااالا يف ي ت مـتة مارسـوا ايقـا    
 اجلن،

ــبان    ــاااا واللـ ــة لللـ ــبة امليويـ النسـ
و  36الـملين  تــتاول أيمــار م اــني  

ياما القـايرين يلـى أن حيـديوا     42
الــململ صـــحيق ســبمل الوقايـــة مـــن   
ــة   ــجوف نقــــ  املنايــ ــدو  افــ العــ
ــ     ــال اجلنســ ــ  اال صــ ــتية يــ البلــ
ــة التئيســية   وينبــملون املفــا يم اخلاطي

 نق  املناية البلتية الأن اجوف
معــدل انتلــار اــجوف نقــ  املنايــة 

 البلتية يف أوساق اللباب
 عايـــــــــــــــــا  - 1

اخلـــدماا اخلاصـــة 
ــحة   ــال الصــ يف لــ
اجلنسية واابااية  
مبا يف ذلك:  نتـيم  
األســتة  والتيايـــة  
ما اعـد ااجقـا     
وريايـــة األمومـــة    
واألمــتا  املنقولــة 
ااال صال اجلنس   
مبـــا ايقـــا اـــجوف   

ــة نقــــــــ   املنايــــــ
 البلتية

ــيم    األسباب ال  جتيا ااجقا  ــة لتنتـ ــا، يف املياانيـ ــد  ـ انـ
 األستة

انـــد  ـــا، يف املياانيـــة للـــتام    
 وسائمل من  احلممل  

ــية    ــحة اجلنسـ ــا  الصـ ــد  إيمـ مـ
ــتة يف    ــيم األســ ــة و نتــ وااباايــ

اعــــد  اخلــــدماا يف متحلــــة مــــا
الـــــوالية  واعـــــد ااجقـــــا      
وااصــااة افــجوف نقــ  املنايــة  

)يلــى ســبيمل املثــال  مــن البلــتية 
ــة  يف نفــ،   ــة ال بي  ــلل ااحال
ــة   املتاـــــن  أو اخلـــــدماا املدلـــ
ــارة    ــام زيـ ــامل يف أمنـ ــا فـ إيماجـ

 واحدة(
 مروت اال تيار املستنج*

ختصـــــي  مـــــواري جديـــــدة أو   
ــواج  ــدماا الصــحة    إاــااية لت

ــ     لــب يف لــال    االحتياجــاا ال
  نتيم األستة

 معدل ويوم وسائمل من  احلممل
ن اإل  دماا التيايـة قبـمل الـوالية    
)اني زيارة وأراـ  زيـاراا( حسـب    
ــا      ــمة واقـ ــية املقسـ ــتائق اخلمسـ اللـ

 ملستو  الثتام
نســـبة الـــوالياا الـــ  جتـــت   ـــه 
إوــتاف أ صــائيني صــحيني مقــتة    
ة حســب اللــتائق اخلمســية املقســم  

 واقا  ملستو  الثتام  
يدي الواياا النامجة ين ااجقـا   

 غج املأمون  
 معدل واياا األمومة

 واياا املواليد
مـــــد   ـــــوات األيويـــــة املاـــــاية     
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
اجلنســــية وااباايــــة يف العــــامني     

 السااقني  
ــايل     ــن إمجــ ــة مــ ــة احلملومــ حصــ

 ــدماا الصــحة  اانفــاإل يلــى  
 اجلنسية واابااية*

النســـبة امليويـــة للمتااـــن املوموقـــة 
ــ   ــوات لمويــة مــن وســائمل      ال

ــممل    ــ  احلمـــمل  لـ ايـــاا:  2منـ
ــتاا    ــمل لفتــ ــ  احلمــ ــائمل منــ وســ
ــمل    ــ  احلمـ ــائمل منـ ــدوية   وسـ حمـ
ذاا املفعول ال ويـمل األجـمل مـ     
ــقا  وســائمل    ــة التجــوم ين إمملاني
من  احلممل الدائمة  ووسائمل منـ   

 حلاالا ال ارئةاحلممل يف ا
النســبة امليويــة للمتااــن الــ   بلــا  
ــاي   ــي ملــــمللة نفــ ــا    واجــ اأوــ
 اووــا مــن وســائمل منــ  احلمــمل   
 احلديثة يف األوقت الستة السااقة
ــة   ــة ملتااــــن التيايــ ــبة امليويــ النســ
الصـــــحية األوليـــــة الـــــ   قـــــدم 
 ــــــدماا الصــــــحة اجلنســــــية   
ــيم   ــدماا  نتـــ ــة و ـــ وااباايـــ

 األستة  
ــة مل ــبة امليويــ ــة النســ تااــــن التيايــ

الصحية األولية ال   وات إمملانيـة  
إجتام احو، ياجلـة لتلـ ي    
األمــتا  الـــ   نتقـــمل ااال صـــال  

 اجلنس 
ــة    وجــوي متافــا اامــداي ااقليمي
وجقوزيتــــــقا ) قيــــــيم منتمــــــة 

 للفجوساا العملوسة  
مروــت انتلــار األمــتا  الــ   نتقــمل  

 ااال صال اجلنس *
مروــتاا أمــتا  األمومــة  مبــا يف    

 ذلك:
  معــدالا ااصــااة اناســور الــوالية 
 و بوق التحم  واقت الدم احلاي.

النسبة امليوية للبـالاني الـملين  تـتاول    
يامـــــا  29و  36أيمـــــار م اـــــني 

الــملين أجــتوا احصــا  للمللــ  يــن  
ــة    ــ  املنايــ ــجوف نقــ ــااة افــ ااصــ
البلـــتية يف األوـــقت اامـــ  يلـــت    

 السااقة ويعتاون نتييتي
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
ــأن  ــــوات         ــحة العامليــــة الــ الصــ

 اخلدماا وجقوزيتقا(  
فثااة  ـدماا التيايـة التوليديـة    

 ةوالي 41 111ال ارئة لململ 
معاجلـــــــــــــــة  - 2

العـــــبم املتاايـــــد   
ــج   ــتا  غــــ لألمــــ
املعدية  يـن طتيـن   
التلــــــيي  يلــــــى 
التقيــــد االســــلوع  
الصـــــــح  منـــــــمل   
ال فولة واملتا قـة   
ــو،   ــواج الفحـ و ـ
ــل    ــة والع التو يني
املبملــت وااحــاالا 
ــتوياا  إىل مســــــــــ
أراــ  مــن التيايــة   

 ال بية

أن  لـــممل السياســـة الصـــحية   
الوطنية التليي  يلى اال تمـام  
االصحة واألمتا  غج املعديـة  
ــمل يف    ــ  يأ ــ ــاة وــ ــ  متايــ مــ

 احلياة اأفملقاااليتبار يورة 

مروــت الــأن اجلقــوي الــ   بــملهلا 
احلملوماا للتليي  يلـى التقيلـد   
االســـــلوع الصـــــح  يف مجيـــــ    

 األيمار*
مروــت الــأن اجلقــوي الــ   بــملهلا 
احلملوماا للتليي  يلـى التقيـد   
االسلوع الصـح  لـد  األطفـال    
ــ ام    ــن  ـــلل الـ واملـــتا قني مـ

 املدرسية*
ــة يف  ــــواج   االســــتثماراا العامــ

 ا الفح  التو ي * دما
التوات اامجايل خلدماا الفحـ   
ــن    ــتو  متااـ ــى مسـ ــتو ي  يلـ الـ
ــة )مروــت   ــة الصــحية األولي التياي

 منتمة الصحة العاملية(
ــايرة    ــحية القـ ــن الصـ ــبة املتااـ نسـ
يلى الملل  يـن األمـتا  غـج    

 املعدية
ــد ني احلــايل أل  مــن    معــدل الت
منتيــاا التبــا )املعــدل املعيــار   

التــد ني  حســب الســن  ومعــدل
يف أوســـاق اللـــباب(  حســـب   

 نوم اجلن،

ــن     ــتطان ينـ ــاااا اسـ ــدل ااصـ معـ
الـــتحم وســـتطان الثـــد   ومعـــدل 

 انتلار ا  ومعدل الواياا  
معدل انتلار البدانة اـني التاوـدين    

 حسب نوم اجلن،
معـــدل انتلـــار مـــت  الســـملت      

 حسب نوم اجلن،
ــاول     ــا تة  نـــ ــار ظـــ ــدل انتلـــ معـــ
ــني إىل     ــن حـ ــماتاق مـ ــملتاا اـ املسـ

ــباب   ي ــفوف اللــــــ ــت يف صــــــ  ــــــ
 واملتا قني  حسب نوم اجلن،*

ــني   ــاة اـ ــاالا الواـ  71و  11احتمـ
ــة   ــد نتييـ ــي التحديـ يامـــا يلـــى وجـ
ألمــتا  القلــب واألوييــة الدمويــة  
والســـتطان  والســـملت   وأمـــتا  
ــب    ــة  حسـ ــ  املامنـ ــاز التنفسـ اجلقـ

 نوم اجلن،
معدل الواياا اسبب األمتا  غـج  
املعدية ذاا األولويـة  حسـب نـوم    

 جلن،ا
انتلــــــار الوايــــــاا وااصــــــاااا   
ــاا النامجــة يــن    واألمــتا  وااياق
ــت     ــ   فتق ــة ال ــة أو املقني ــة ال بيع البيي

 إىل مقوماا األمان
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
 ففالة أمن اململان والتنقمل اآلمن -مالثا     
ــة  - 3 ففالــــــــــــــ

متايــاة السياســاا 
العامة  مبا يف ذلـك  
ــيط  الت  ـــــــــــــــــــ
احلاـــــــــــــــــــت    
ــاا  الحتياجــــــــــــــ
األوـــ ا، الـــملين 
 يعيلــون يف األســت 
ــا   ــية الــــ املعيلــــ

 أوملاهلا الناوية

انتــا  البيانــاا املتعلقــة ااألســت 
املعيلــية اململونــة مــن وــ      
ــ     واحــد أو األســت املعيلــية ال
يتأســـــــــقا والـــــــــد وحيـــــــــد 
ــاا  ــت دامقا يف السياســـ واســـ
العامــة  مبــا يف ذلــك الت  ــيط   

 احلات 

ــة     ــى احلمايــ ــام يلــ ــاإل العــ اانفــ
ــ ام    ــب الـــ ــة حســـ االجتماييـــ

 دانيواياا السملان املستق
 

نســبة األســت املعيلــية اململونــة مــن     
و   واحد واألسـت املعيلـية الـ     
ــى     ــ   تلقـ ــد الـ ــد وحيـ ــقا والـ يتأسـ
ــة    ــة االجتماييـ اســـتحقاقاا احلمايـ

 حسب نوم جن، رب األستة
 

 وسي  ن ـاإل   - 4
ــن   ــتفاية مــــ االســــ
فامــمل ماايــا احليــاة 
احلاـــتية ليلـــممل  
ــملان   ــ  ســــــ مجيــــــ
املنــــاطن احلاــــتية 
ــا ويف  حاليــــــــــــــــــ
  املســـــــتقبمل  مـــــــ

متايــــاة  وقعـــــاا  
النمــو الســملاو يف  

 املناطن احلاتية

 نفيــــمل سياســــة وطنيــــة غــــج    
  قييدية الأن اهليتة الدا لية

إنتـــــا  واســـــت دام البيانـــــاا 
ــ     ــاا التوســــ ــأن اجتا ــــ الــــ
احلاـــــــت  واســـــــت دامقا يف 
السياساا العامـة  مبـا يف ذلـك    

 الت  يط احلات 
ااطـــــار الـــــام  لسياســـــاا   

ــملان  أو ــتتا ييياا ااســــ اســــ
طنيــــة مــــن أجــــمل التنفيــــمل    الو

التدرجي  للتدااج  ون اققا  مبـا  
يف ذلــــــك التــــــدااج اخلاصــــــة 
املوجقة للفياا املستقداة ايمـا  
 يتعلن ااحلن يف السملن اللئن  
ــتية   ــة احلاـــ ــت احلوفمـــ مروـــ

 )موئمل األمم املتحدة(

النسبة امليويـة ملياانيـاا البلـدياا    
 امل صصــــة للفيــــاا املســــتبعدة/

 الاعيفة
يـة ملياانيـاا البلـدياا    النسبة امليو

 امل صصة لألمافن العامة
النسبة امليويـة ملياانيـاا البلـدياا    

 امل صصة لوسائمل النقمل العام
نصــيب فــمل ســافن مــن الفاــام  
ــى    ــاطن يلـ ــم إىل منـ ــام امُلقسلـ العـ

 النحو املناسب
نسبة ال اقة احلاتية املست لصـة  
مـــن مصـــاير ال اقـــة من فاـــة    

 الملتاون
طن مروـــت التفـــاوا يا ـــمل املنـــا

 احلاتية وايما اينقا*
 متوسط نسبة الد مل إىل ااجيار

ــافن مــــــن   نصــــــيب فــــــمل ســــ
 املساحاا اخلاتام احلاتية

ــتية     ــاطن احلاــ ــملان املنــ ــبة ســ نســ
 املقيمني يف األحيام الفقجة

ــن     ــتفيدين مــ ــملان املســ ــبة الســ نســ
 مصاير امليال احملسنة

نسبة السملان املستفيدين مـن متااـن   
 الصتف الصح  احملسنة

ــمل  ــبة الســ ــن  نســ ــتفيدين مــ ان املســ
 الملقتاام  دماا

ــن     ــتفيدين مــ ــملان املســ ــبة الســ نســ
اخلدماا األسبويية جلمـ  النفايـاا   

 الصلبة
النســــبة امليويــــة لســــملان املنــــاطن    
احلاتية الـملين يسـت دمون وسـائمل    

 النقمل العام
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األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
 عايــا املنــاا   - 1    

ــقيتة   ــة للــ اامنائيــ
 الدولية

واــ  قــوانني  ملفــمل املســاواة    
دوليني يف حصول املقـاجتين الـ  
 يلى  دماا الصحة

يـــــــدي اال فاقـــــــاا الثنائيـــــــة 
ــة اــااليتتاف    ــة املتعلق وااقليمي
 مبر لا املقاجتين الدوليني

يـــــــدي اال فاقـــــــاا الثنائيـــــــة 
وااقليميــــة املوقعــــة واملنفــــملة   
ــمل   ــة نقـــــــ ــأن إمملانيـــــــ الـــــــ
ــمان   ــتحقاقاا الاـــــــــ اســـــــــ

 االجتماي 

يدي ال ام  املنفملة اقياية الـدول  
أو  هبـــدف  يســـج العـــوية املرقتـــة

ــتاني   االاتتااــية أو الدائمــة للمات
 من ذو  املقاراا والملفاماا

متوســـــــط  ملـــــــالي  إرســـــــال 
ــبة   ــة االنســــ ــويلا املاليــــ التحــــ

للمتلقــ  يلــى حــد     للمتســمل أو
 سوام

ــ    ــالي   وظيـــ ــتاا  ملـــ مروـــ
 املقاجتين*

 مروت  مللفة اهليتة الدولية*

نسبة املقاجتين الدوليني املسـتفيدين  
 من اخلدماا الصحية

قـــاجتين الـــدوليني الـــملين   نســـبة امل
يست يعون احلصـول يلـى اخلـدماا    
ــة    ــة املصــتاية والتحــويلا املالي املالي

 التاية
 مروت راال املقاجتين الدوليني*

 مروت االجتار االبلت*

 ســـــــــــــــني  - 2
األحـــوال املعيلـــية 
ــا   ــمان اايمـ واـ
ــاي   االجتمـــــــــــــــ
الملاممل لألو ا، 
الملين يفتقـتون إىل  

 مملان يمن

املسـاواة  وا   لتيعاا  ملفمل 
 يف املجامب

ــن    ــ  مـ ــتيعاا  مـ ــ   لـ واـ
 اا لم القست 

وا  سياساا للحماية املرقتـة  
 مبا يف ذلك  واج املأو 

اوــتمال   ــط التأ ــب حلــاالا 
ال ــوارئ يلــى  ــدماا الصــحة 

 اجلنسية واابااية

 نسبة األو ا، امللتيين يا ليا
 نسبة اللجيني

نســـبة األوـــ ا، الـــملين ال مـــأو  
 هلم*

املبلـا   “اا ـلم القسـت   ”حاالا 
 ينقا يف الفتتة امللمولة االتقتيت*

  عايا القياية واملساملة يلى الصعيد العامل  -رااعا 
 عايـــــــــــــــــا  - 3

القـــدراا الوطنيـــة 
ــت   ــ  ونلـ ــى مجـ يلـ
ــاا  البيانـــــــــــــــــــــ
والتوقعاا املتعلقـة  
االسملان والصـحة  
ااباايـــــــــــــــــــــة   
ــت دامقا  واســــــــــــ
الــــململ اعــــال يف  
ــياغة  صــــــــــــــــــــــــ

ــوالياا    ــة للــ ــبة التقديتيــ النســ
والوايــاا والاجيـــاا املســـيلة  
مــــن  ــــلل نتــــم  ســــييمل    

 األحوال املدنية  
 

ــا     ــة لتعاي ــد يف امليااني ختصــي  ان
 القدراا ااحصائية الوطنية

مروــت الــأن اجلقــوي املبملولــة يف 
ــيط   ــتاماا خت ــ ــاا وإجــ سياســ
التمويــــمل الــــواري مــــن اجلقــــاا  

ــة املااــة هبــدف جتنــب اال  زيواجي
و ديــــد الثاــــتاا يف التمويــــمل   
وففالة اسـت دام املـواري اأقصـى    
 قدر هملن من الفعالية والملفامة*
ــد    ــدور املتاايــ ــأن الــ ــت الــ مروــ

 ــواات البيانــاا لتصــد إطــار التصــد  
 *4132ملا اعد يام 

مروــــتاا لتحســــني  تبــــ  املــــواري 
ــة جل ــملان  امل صصـ ــاا السـ ــ  ايـ ميـ

األراـــ :  ـــدماا  نتـــيم األســـتة   
ــة   ــحة ااباايـــــ ــدماا الصـــــ و ـــــ
ــة   ــية  واألنلــــــ ة املتعلقــــ األساســــ
اـــاألمتا  الــــ   نتقـــمل ااال صــــال   
ــة   اجلنســــــ /اجوف نقــــــ  املنايــــ
البلـــــــــــتية/اايدز  والبحـــــــــــومب 



 A/69/62 

 

392/394 14-00069 

 

سعر    خبة العة  مت 
 3131 عرررررررررررررررر م

األ ر اف وجمرر الل  
 الق،  

 لرال توض،ح،ةما

 اليم ئ /اآلق ع ال،و /العةل، ل امت خالل/اهل،ن 
ــيا     استتا ييياا/سـ

ــاا التن ــة ســـــ ميـــــ
 املستدامة.

للق ام اخلـا، يف حلـد املـواري    
 ألغتا  السملان والتنمية*

ــية  والبيانـــــاا  و ليـــــمل    األساســـ
 السياساا السملانية واامنائية*

ــة  - 4 ففالــــــــــــــ
ــاا ــفااية يمليــ  وــ
امليانــــــة وواــــــ   
السياســــــــــــــــاا  
وإنلــــــام يليــــــاا 
ــوية   ــمان اجلـــ لاـــ
ملعاجلــــــــة أوجــــــــي 
القصــــــــــــــــــور يف 

ــن   ــد ــمل م ماا ف
الق ـــــايني العـــــام  

 واخلا،

 اريخ ادم نفاذ ون اإل احملـافم  
ــ    ــاا اجلــــ ــة أو يليــــ ااياريــــ

 القاائية

يـــدي املنتمـــاا غـــج احلملوميـــة  
املسيلة/النلـــــــــــ ة )لملـــــــــــمل  

وــــــــ  ( الــــــــ   311 111
ــمل   ــد و نفيـــــ ــارع يف رصـــــ  لـــــ

اامـــــاا الـــــدول يف لـــــاالا الت
 حمدية

 مروت اللفااية والفساي*
ــة    ــارفة االجتماييــ ــتاا امللــ مروــ

 حسب الفياا املستقداة*
مروــت التعــاون الــدويل واللــتافاا 

 الدولية*

 
مبا يف ذلك لاالا القياف الـ   تـا  إىل   ويت/ سـني أو املروـتاا الـ   تعلـن ابيانـاا غـج متـواتة إال الـأن يـدي             * 

 أينال(. 2جدا من البلدان )انتت الفقتة  حمدوي
   

 4132رصد  نفيمل اتنام  العممل ملا اعد يام   
ونا  إطار التصـد ااالستتوـاي اااطـار املفـا يم  حلقـوإل اانسـان  ولـملا امنـي يتفـا           - 3

يلى قياف االلتااماا الواقعة يلى يا ن اجلقاا املسرولة الـأن  عقـداما واجلقـوي الـ   بـملهلا      
اتلك االلتااماا. ويلـممل ااطـار أياـا مروـتاا الـأن اآلمار/النتـائ  أو مـد  الواـام          للواام

  قوإل املستفيدين.
ويرفـد ااطــار لـديا التســالة األساســية الـوارية يف اتنــام  العمـمل  و ــ  أن ال تيــن      - 4
التنمية املستدامة ميـت يـ   ـو   اانصـاف يف  قيـن الملتامـة وحقـوإل اانسـان  والصـحة           إىل

اجليــدة  وأمــن اململــان والتنقــمل اآلمــن  واابــازاا احملققــة يــن طتيــن احلوفمــة التوــيدة  وأن 
مسرولياا احلوفمة اتد لتلممل التتوي  يلى الصعيدين الـوط  والعـامل  للسـتدامة املتملاملـة     

 االجتمايية واالقتصايية والبييية من أجمل  واج الفت، و قين التاال لألجيال املقبلة.
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ت   ديد األ داف البارزة واأل ـداف الفتييـة لملـمل لـال موااـيع  رئيسـ  مـن        وج - 1
ــام       ــد ي ــا اع ــمل مل ــام  العم ــمل  ل ن ــك اســتنايا إىل اجملــاالا   4132لــاالا االســتعتا  التنفي   وذل

ــمل . ونوقلــه        ــد ا يف االســتعتا  التنفي ــ  جــت   دي ــة ال التئيســية لإلجــتاماا اااــااية امل لوا
 ديـد   املوااي  واستعتاه معا يف وقه الحن لملفالـة يـدم  دا لـقا. ول    األ داف الفتيية  سب

 الفتيية. لاالا قياف  وايحية إىل جانب التعقداا/اجلقوي/النتائ  لململ  دف من األ داف
واست دمه ااعة مبايئ لوا  إطار التصـد املقتـتل الـواري  نـا  وينباـ  أن يلـممل        - 2

وسـيتيق ذلـك  قلـي  يـبم مجـ  البيانـاا يف البلـدان         ملا ااطار يديا قليل مـن املروـتاا.   
املن فاــة الــد مل. وسييســت أياــا مســاملة البلــدان يــن التقــدم احملــتز. وينباــ   قيــيم القــدرة     
الوطنية يلى مج  البياناا و ليلقا والنتت يف انام القدراا يف سـياإل جقـوي التصـد. ويف  ـملا     

قتيـت البلـدان إىل أن  ت ـمل   ـواا فـبجة      الصدي   ديو إحد  التوصياا التئيسية يف  ملا الت
 انلام/ سني نتم لتسييمل الوالياا والواياا وأسباب الوااة.

وينباــ  أن يتفــا ااطــار يلــى املروــتاا املتعلقــة اــاجلقوي ألوــا أفثــت يقــة يف قيــاف      - 6
امل ـاف   التقدم احملتز. اعلى سبيمل املثال  رغم أن النتائ  الصحية احملسنة  ـ  امل لواـة يف وايـة   

يف اجملــاالا الــ   تــا  إىل  اــيج يف إطــار األ ــداف الصــحية  اــمن مروــتاا احلالــة الصــحية   
 تايــ  نســبيا التاــيج و تــا  إىل وقــه اظقــار التقــدم احملــتز. أمــا  تبلــ  اجلقوي/العمليــاا      ال

ميملـن   املثجا ما يملون أسقمل مناال  ويلممل ااطار املروتاا املتعلقة االعمليـاا/اجلقوي والـ   
أن  ملون أيواا لتعقب التاجاا يف احلالة الصحية. وينتوق  أن  ملون  ـملل املروـتاا مت ب ـة    

 ار باطا قويا مبروتاا النتائ .
  4132واملســاواة ويــدم التمييــا  ــا جانبــان رئيســيان ل نــام  العمــمل ملــا اعــد يــام     - 5

ــوب يف إطــار التصــد. وينباــ  أن      ــى الوجــي امل ل ــقما يل ــاا    وينباــ  معاجلت ينيســت مجــ  البيان
ــا إىل        ــة  وأغــىن مخــ،. وينباــ  ااوــارة ايق ــوم اجلــن،  والعمــت  واألقلي  صــنيفقا حســب ن
ــة        ــى التياي ــة احلصــول يل ــ   ــد مــن إمملاني ــة واألحــوال الصــحية األ ــت  ال حــاالا ااياق
ن الصحية أو اخلدماا األ ت . وينبا  أياا معاجلة أوجي يدم املساواة من الناحية اململانية مـ 

 لل ففالة مج  البياناا من املناطن النائية واملناطن ال   عـاو مـن نقـ  اخلـدماا. وينباـ       
أن  لممل يملية مجـ  البيانـاا معلومـاا  تـيق إجـتام  لـيلا  نتـت يف الفـتوإل واالجتا ـاا          

 يلى الصعيدين ااقليم  ويون الوط .
األ ـداف اامنائيـة لأللفيـة    ومن أوجي الـنق  التئيسـية للمروـتاا التواـيحية اطـار       - 7

 و أوا حندليا استنايا إىل يلياا مج  البياناا اجلار  هبا العممل حاليا. ومن املتوقـ  اللـتوم   
مـن  ـلل استمللـاف أيواا رصـد      4132يف يممل إاايف لتعايا إطار التصـد ملـا اعـد يـام     

املسـائمل   جديدة و  ويت ا  ووا  وا تبار مروتاا جديدة للحصول يلـى املعلومـاا الـأن   
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املستيدة واألولوياا اجلديدة ال  ل  ديـد ا يف إطـار العمـمل مـن أجـمل متااعـة اتنـام  يمـمل         
 .4132املرات الدويل للسملان والتنمية ملا اعد يام 

ــة  قنيــة الــأن قااليــة القيــاف هبــدف      - 2 وينباــ  أن يلــممل العمــمل امل لــوب إبــازل يملي
ــت الصــياغ    ــن حي ملســت  الواــول   ة )اســط الملســت/مقام ال اســتعتا  املروــتاا املقتتحــة م

املقارنــة  والفعاليــة مــن حيــت التمللفــة( و  ــواا موصــى هبــا للتحقــن مــن   والتــوا ت  وقااليــة 
إمملانية قياف املروتاا ال  ال  نيمـ  اعـدن اصـورة منقييـة يلـى الصـعيد الـدويل. وينباـ  أن         

 يل :  لممل النتائ  املتوقعة ما
اــم مروــتاا  تــارة ايراجقــا يف إطــار التصــد  قائمــة وائيــة متفــن يليقــا   أ() 

ااااااة إىل معلوماا ين  عتيفقـا العملـ   ومعلومـاا  امـة الـأن ن اققـا ويورة  ـديثقا         
 واملنتمة/الوفالة ال  استحدمتقا.

ــ  وااــق لوا / ســني       ب()  ــام   ث ــن االعمــمل يف املســتقبمل واتن  وصــياا  تعل
 جانـب ملمــة أاعـاي  تايـ  الفـتوإل املتعلقـة اواــول      املروـتاا و/أو يليـاا مجـ  البيانـاا إىل    

 التعتي   والتحقن من الصحة  و وات البياناا  وجدو  وسقولة مج  البياناا  و ديدا:
العمـمل املعيــار : واــ   عــاري  موحـدة  وإنلــام أيواا للقيــاف واااــلغ     ‘3’ 

 وسيلممل ذلك  ديد وقياف مصاير اياناا اديلة ملروتاا اجلديدة 
ــن        ‘4’  ــن م ــدان والتحق ــة املروــتاا يف املي ــن الصــحة: جتتا ــن م ــار والتحق اال تب

 صحتقا  و سني أيواا القياف وااالغ 
الديوة والتواصمل: التليي  يلـى اسـت دام اعـض املروـتاا يف إطـار أيواا       ‘1’ 

 القياف وااالغ احلالية.
ــة الســع  للحصــول يلــى إســقاماا مــن  ت    - 9  لــ  اللــتفام/وينباــ  أن  لــممل العملي

اجلقاا صاحبة املصلحة  وففالة االر باق ااجلقوي املبملولة يلى الصـعيدين العـامل  وااقليمـ     
ــة ايمــا يتعلــن اصــحة األم      )جلنــة املســاملة  واللــتافة املعقــوية يف إطــار منتمــة الصــحة العاملي

فاية   إخل( و قـدمي مقتتحـاا وااـحة للسـت    4141والوليد وال فمل  و نتـيم األسـتة يف يـام    
 من أوجي التآزر  واالستفاية من اجلقوي التملميلية يلى الصعيدين الق ت  والعامل .

وســوف  ت لـــب أياــا يمليـــة املتااعــة  ويـــمل إطــار التصـــد إىل   ــة يمـــمل  ـــدي       - 31
ــة  وأيوار       ــق  التئيســ   وااجــتاماا اخلاصــة املــمل ق ــت وااجــتاماا العاملي األ ــداف  والن

ن رصـد التقـدم احملـتز يف  نفيـمل   ـة العمـمل. وسـتت لب اآلليـة         ومسرولياا اللـتفام  وطتائـ  
 املصـلحة العاملية لإلالغ والتقااة واملساملة يف إطار   ـة العمـمل أن يقـوم اللـتفام وأصـحاب      

 التئيسيون اتقدمي  عليقاا الأوا.


