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 2015أيار/مايو  23األمم املتحدة، نيويورك، 

 

،   1994، منئئئذ املئئئدور الئئئدوو للسئئئكان والتنميئئئل، الئئئذي مقئئئد   القئئئا رة   مئئئا  حتققئئئ  مكاكئئئ  ك ئئئ ةلئئئكن كانئئئ   ئئئد 
جمئئاحت حتسئئص الصئئحل اونسئئيل واالابيئئل والن ئئوا بئئاإقوق االابيئئل، اك أنئئري ك يئئااحت  نئئاك الك ئئ ون، و ا ئئل مئئن ال ئئ فا  

رمايئئئل صئئئحيل واالابيئئئل نا  النوميئئئل اويئئئدة،  ئئئا   نلئئئ  الللحصئئئوحت ملئئئا اائئئدما  ال والفقئئئرا ، الئئئذين ك بئئئدون كئئئ ي ا 
. وت ئئد النسئئا  والفتيئئا  املصئئابا  بناكئئور الئئوكرة مئئن بئئص أك ئئر الفكئئا   مي ئئاا و رمانئئاا مئئن   اإئئاك  الرار ئئل يئئلالتوليد

لئئا اإرمئئان مئئن اإقئئوق الرمايئئل، وي ئئكش تف ئئر ناكئئور الئئوكرة شئئا داا ترئئ اا ملئئا التف ئئر اارئئ  ألو ئئري مئئد  املسئئاواة وم
 والكرامل. 

الق ئئئا  ملئئئا ناكئئئور الئئئوكرة ’’ان اتتيئئئار مو ئئئوف اك تفئئئاحت بئئئاليو  الئئئدوو للق ئئئا  ملئئئا ناكئئئور الئئئوكرة  ئئئذا ال ئئئا ،  و ئئئو 
،  ئئا   اًئئاا و  مومئئد . وان نقئئوع مئئن املومئئد الن ئئا ر ل لئئو  األ ئئداي اا ا يئئل ل لفيئئل وي كئئ  ‘‘اكئئت ارةل لكرامئئل املئئرأة

امل ملئئا و ئئة ترئئل  ديئئدة للتنميئئل، اجننئئا   موا  ئئل ار ئئل ن  يئئل لكئئر ن ئئة  قئئوق النسئئا  والفتيئئا  وكئئرامت ن،  ئئن ال ئئ
ائئي ن امل م ئئا  واارومئئا  مئئن املاايئئا ومئئئن ك  ئئو  جئئن،    ئئميم ترئئل  ديئئئدة حلور ئئا اانسئئان وتقئئو  ملئئا اإقئئئوق 

لراميئئئل ال الق ئئئا  ملئئئا الوايئئئا  واا ئئئابا  الئئئ  لئئئ   ئئئا النسئئئا  وحترك ئئئا املسئئئاواة. ومنئئئد ا اقئئئو لكننئئئا أن  ئئئو حت ر يتنئئئا ا
 واملواليد، وال   ر باألمر الذي لكن جتن ري، ال  قيقل وا  ل، وأن نصش حبق ال ال امل الذي نص و اليري. 

  2003مئئئئا  ان اإملئئئئل ال امليئئئئل للق ئئئئا  ملئئئئا ناكئئئئور الئئئئوكرة الئئئئ  أالق ئئئئا  ئئئئندوق األمئئئئم املتحئئئئدة للسئئئئكان وشئئئئركا     
مجَّل  بالتقد  اائر   ئوع الق ئا  ملئا  ئذا الئدا  وبتقئد  ال ئون ال النا يئا  منئري مئن تئ حت اكئواتيجيل    يئل ال  ئ    
 وام ئئا املنئئة، وال ئئ ا، وامئئارة اارمئئاا اك تمئئامر. و ئئد وائئر  ئئندوق األمئئم املتحئئدة للسئئكان الئئدمم ا ئئرا  مئئا يربئئو ملئئا 

با  بناكئور الئوكرة مئن النسئا  والفتيئا  الئ ن ا ئتجن لتلئ  اورا ئا ، و ئد  ال ئركا     را ل تقئو  للمصئا 57 000
 اإملل الدمم الذي مك ن ك  ا  غ  ن من اإصوحت ملا ال  ا. 

و نئئاك أمئئئدار متاايئئئدة مئئئن النسئئئا  والفتيئئئا  الئئئ ن ت ئئئ ن ل   ئئئا  امئئئارة التي يئئئش. نسئئئا  م ئئئش نسئئئيمل ن ئئئا  الئئئدين مئئئن  
ريش، الئئ   جر ئا  و  ئا  ئئر ووليئد ا ن ئئيم ني ال ئ ور التسئ ل ب ئئد أن أ ئي   بناكئور الئئوكرة أ نئا  الو ئئة.  نئوع بئن  

وب ئد ممليئل  را يئئل نا حئل،   ئر  السئئيدة ن ئا  الئئدين ال مركئا تئدري  وامئئارة تي يئش املصئابا  بناكئئور الئوكرة، التئئابة 
لنفسئئر واكتسئئاع امل ئئارا  الئئ  وكن ئئا مئئن كسئئ  ال ئئيش جئئا لصئئندوق األمئئم املتحئئدة للسئئكان   راكئئا، اوئئا  م   ئئا ا

 ولوليد ا، ولكر حتيا  ياة كرلل. 
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مليئئئون امئئئرأة  2ومئئئة نلئئئ ، ك يئئئااحت  نئئئاك الك ئئئ   ئئئا ين  ئئئر القيئئئا  بئئئري. نلئئئ  أن التقئئئديرا  ت ئئئ  ال أن  نئئئاك ملئئئا األ ئئئش 
ت  ئئر كئئش مئئا . ومئئن  سئئن الرئئالة أنئئري   الئئل  ديئئدة 100 000 و 50 000مصئئابا  بناكئئور الئئوكرة، و نئئاك مئئا بئئص 

مئئن تئئ حت اومئئئة بئئص التوليفئئئل السئئليمل الئئئ  ت ئئم اارارة السياكئئيل والقيئئئارة اإكيمئئل مئئئ وة ملئئا اكلتئئئاا  املئئاو وم ئئئامفل 
التئئئدت    يئئئدة النوميئئئل والئئئ  تتسئئئم بف اليئئئل الكلفئئئل واملسئئئتندة ال ال ئئئوا د،  ن ئئئاا ال  نئئئ  مئئئة ا ئئئا  الئئئاواا القسئئئري 

ان تئئوا  الت لئئيم لل نئئا  وتئئدما  تن ئئيم األكئئرة الرئئومر، مئئن تئئ حت كئئش نلئئ  كئئيكون  قئئدورنا ا ئئا  امل انئئاة الئئ  ك و ئئم
 ا ئئئل أل ئئئد  ئئئا والئئئ  يت ئئئرا م يئئئص النسئئئا  والفتيئئئا  جئئئا. وبئئئذل  أي ئئئاا لكننئئئا أن ن ئئئمن أك تت ئئئرا نسئئئا  واتيئئئا  

 أتريا  لنفس املص . 
ن ال ئئامل الئئذي نصئئ و اليئئري  ئئو مئئامل مل ي ئئد ايئئري و ئئور لناكئئور الئئوكرة. ورمونئئا، مئئرة وا ئئدة رمونئئا نقئئرر، كمجتمئئة مئئاملر، أ

وال األبئئئد، نق ئئئر ملئئئا  ئئئذ  اججمئئئل ملئئئا  ئئئحل النسئئئا  والفتيئئئا  وملئئئا  قئئئوق اانسئئئان ااا ئئئل  ئئئن، و ئئئر  جمئئئل 
مئش. ان  ان ئاا ك ئ اا مئن ال ئامل  ئد تسل  ن كئرامت ن وتئدمر أ ئم الصئفا  اانسئانيل الئ  ي ئيش مئن أ ل ئا ال  ئر، أك و ئو األ

تلئئا ا ن بالف ئئش مئئن ناكئئور الئئوكرة بصئئورة كليئئل. و ئئد  ن األوان ألن نن ئئر  ئئذ  امل مئئل. الن مئئش م ئئاا مئئن أ ئئش ا الئئل  ئئذ  
 الو مل ال  ل ل ا ناكور الوكرة ملا تريرل ال امل. 

 
 

  
 

 

 


