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 الدورة السابعة والسبعون 

 * من جدول األعمال المؤقت  26البند 

 النهوض بالمرأة 

   
 تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الوالدة في غضون عقد واحد   

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز  
ــا   75/159أُعّد هذا التقرير عماًل بقرار الجمعية العامة   ــابة مؤحقة الحس بالن ـ ــور الو إة بةـ . فناسـ

والفتـيا  أنـنا  الو إة وا ـــــــــــــــبف لان ســــــــــــــلو البولز ةيعـاأسن ـنذـل  من الوةــــــــــــــم ومن العزـلة عن أســــــــــــــرهن 
اتعلس بالتنمية والصــحة العامة ووقوا اسأ ــايش ويأــ ا أود النتاخي الو يمة    ومجتمعااان. وهو قعتبر قضــية

 أعدام الم ــاواة نسن الجن ــسن وللتفاواا  ا جتماوية وا قتصــاإقةز ًوألارًا لحقوا اسأ ــاي ومؤ ــرًا عل  ســو  
ة فر مجال  أووية الرعاقة. وهو يدل عل  فأـــا النام الصـــحية فر اوفسر رعاقة و دما  ةـــحية عالية الجوإ

الصـــــــــحة الجن ـــــــــية واسأجانية وةـــــــــحة األم والولسد. ويؤإ  اثسر المناة والع  ا  التر ام لاا جاخحة مر  
ــور. بي معالجة الحواجز الاي لية والتحسزا   19-فسروس كوروأا )كوفسد ــ ال الجذرية للناســــــــ ( بل  افاقم األســــــــ

واســماي سأاا  أاســور الو إة و ــماي عدم ار   المتأةــلة واياإة م ــتويا  التمويا ًوم اأية التنبؤ بر أمراي 
أود  لف الركف. وُيعتبر القضــــــا  عل  أاســــــور الو إة جز ا   يتجزأ من احقسس أهدام التنمية الم ــــــتدامة. 
ويتضــــــمن هذا التقرير موجزا للجاوإ المبذولة عل  الصــــــعد العالمر واسقليمر والوهنر سأاا  هذ  المأســــــاةز 

جاوإز باســـــتندام أاي قاخم عل  وقوا اسأ ـــــايز من أجا القضـــــا  عل  الناســـــور واوةـــــيا  نتل ي  ال  ال
 .2030بحلول عام 
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 مقدمة  -   أوال  

م عمال بقرار الجمعـية العـامـة  - 1 ز اـلذ  هلـبت ةـير الجمعـية بل  األمسن العـام 75/159هـذا التقرير مقـد 
ــد المعنوي  أي   ــار البنـ ــذا القرار فر بهـ ــذ هـ اقريرا عن انفسـ ــة وال ــــــــــــــ عسنز  ــا ال ـــــــــــــــــابعـ ــاز فر إورااـ ــدم بلساـ ققـ

 بالمرأة“. ”الناو 

وعدم الحصــــــــــــول عل   دما  عالية الجوإة فر مجال الصــــــــــــحة    ( 1) واأــــــــــــ ا رإا ة أووية الرعاقة - 2
ســنةز   49و   15ر اتراوح أعمارهن نسن  الجن ــية واسأجانية أود األســ ال الرخي ــية  عتالل ووفاة الن ــا  الالخ 

ــايز بما فر حل  الحس   ــسن والحرماي من وقوا اسأ ـــــ ــاواة نسن الجن ـــــ ــبف عدم الم ـــــ ــع ب ـــــ ويتفاقم هذا الو ـــــ
التمتع بأعل  م ـــــــتوص من الصـــــــحة البدأية والعقلية قم ن نلوالر. وأاســـــــور الو إةز وهو اعتالل و يم ل م  فر

فترة هويلـة إوي اســــــــــــــتفـاإااـا من  ـدمـا  التولسـد ال ـارخـة فر الوقـت  أـااي عن الو إة المتع ــــــــــــــرة التر اـدوم  
المناســـفز قحدش بأـــ ا السر متناســـف نسن الفتيا  والن ـــا  الضـــعيفا  والفقسرا ز والسر المتعلما  فر ك سر  
من األوياي. ويم ن الوقاقة منر عندما اتاح للن ـــــــا  والفتيا  بم اأية الحصـــــــول عل   دما   ـــــــاملة وعالية 

مجال الصحة الجن ية واسأجانية. وبالتالرز فإي الناسور مؤ ر عل  التفاو  الأديد نسن الجن سن   الجوإة فر
ز  2030ز التزم قاإة العالم نتحقسس التث ية الصــــــــحية للجميع بحلول عام  2019وعل  الفقر المدقع. وفر عام  

ــية واسأجانية وعل  الحقوا   اسأجانية. ومما يؤســـف  بما فر حل  وصـــول الجميع عل   دما  الصـــحة الجن ـ
لر أي التقدم المحرا فر مجال الصـــــحة الجن ـــــية واسأجانية كاي ب سعا عل  الصـــــعسد العالمرز وأي الندما   

ــلة   ــ ة الد ا  حا  الصـ ــة الد ا والبلداي المتوسـ ــد ا وتياجا  فر البلداي المننفضـ . ويؤإ   ( 2) ارق  بل  سـ
( بل  افـاقم األســــــــــــــ ـال 19-خحـة مر  فسروس كوروأـا )كوفسـداثسر المنـاة والع  ـا  الجـديـدة التر ام لاـا جـا

. ويم ن اجنف اسةـــــــابة بالناســـــــور عن هريس اأ سر ســـــــن الحما األول واوفسر بم اأية  ( 3) الجذرية للناســـــــور
ــا   ــا التعليمز وام سن الن ـ ــما جاوإ الوقاقة أقضـ ــول الجميع عل  رعاقة التولسد فر الحا   ال ارخة. واأـ وصـ

ة العواما ا قتصـاإقة وا جتماوية وال قاةية التر اؤنر سـل ا علسانز ًو ـرا  الرجال والفتيايز  والفتيا ز ومعالج
ــاأية  ل للمفا يم الجن ــ ــاي ومحوّس ــتندام أاي قاخم عل  وقوا اسأ ــ ــاعد اســ ــي ــ وام سن المجتمعا  المحلية. وســ

ــاواة والتمس  ــف عن أوجر عدم الم ــــ ــاملة عل  اللأــــ ــور الو إة ب ريقة  ــــ ــبف لمعالجة أاســــ سز اللامنة التر ات ــــ
هذ  الحالة. وبالتالرز يتحتم العما من أجا الناو  بالمرأة التر اعاأر ألســــــــــــ ال مناا قروي من الرعاقة   فر

 المت اينة. الصحية

  
 معلومات أساسية  -  ثانيا  

قم ن التعويض عن معا  ال ــنسن من التفاو  فر الرعاقة الصــحية من  الل احقسس أهدام التنمية   - 3
الم ــتدامةز التر ان و  عل  وصــول األماا  والموالسد الجدإ عل  رعاقة ةــحية عالية الجوإة ومنقذة للحياة 

امرأةز   500 000حوالر فر الوقت المناسـف. وعل  الصـعسد العالمرز ققدر عدإ الن ـا  المصـابا  بالناسـور ب 
 __________ 

 (1) Margaret E. Kruk and others, “High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: 

, vol. 6, No. 11 (September 2018)The Lancet: Global Healthtime for a revolution”, . 
 (2) Elizabeth A. Sully and others, Adding It Up: Investing in Sexual and Reproductive Health 2019 (New 

York, Guttmacher Institute, 2020). 
 (3) Gretchen Luchsinger, No Exceptions, No Exclusions: Realizing Sexual and Reproductive Health, Rights 

and Justice for All (High-Level Commission on the Nairobi Summit on ICPD25 Follow-Up, 2021). 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/159
https://undocs.org/ar/A/RES/75/159


A/77/229  

 

22-11731 3/21 

 

(. ويعـد وـدونـر أتيجـًة A/75/264نلـدا )اأار    55بل  جـاأـف وـدوش وـا   جـديـدة ســــــــــــــنويـاز فر أك ر من  
 أتاخي اأتااكا  وقوا اسأ اي واذكسرًا بأوجر عدم الم اواة الصار ة. من

ك سرًا من الن ــا  والفتيا  الفقسرا  ممن   ُاتاح لان فرا الحصــول  و  يزال أاســور الو إة ُقصــسف  - 4
ــفز وهــذا يتوقف نــدور  عل  وجوإ أعــداإ كــاةيــة  عل   ــدمــا  ةــــــــــــــحيــة عــاليــة الجوإة فر الوقــت المنــاســـــــــــــ

بسن ادري ا جسدا. وأإ  جاخحة كوفسد من بل  اع سا الندما  الصـــــــــحية   19-األ صـــــــــاخسسن الصـــــــــحسسن المدر 
را فر مجال ةـــــــــــــحة األماا  والموالسد عل  مدص العامسن الما ـــــــــــــسسنز مما أإص عل  واع سا التقدم المح

األرجح بل  ايــاإة عــدإ وــا   النــاســــــــــــــور والحــد من بم ــاأيــة الحصــــــــــــــول عل  الجراوــة. كمــا جعلــت القسوإ 
المفرو ــة عل  ال ــفر الحصــول عل  الرعاقة أمرا ةــع ا بالن ــ ة للن ــا  اللواار قحتجن بل   دما  الصــحة  

ــية الناجمة عن الجاخحة  اسأ  ــاســ جانية وعالج الناســــور. وربما الوي ا  ــــ رابا  فر الندما  الصــــحية األســ
ــاهمت فر قد ــاعفا  الحما  الل عام  11  000ققرل من   ما ســــ ــاةية أاجمة عن مضــــ   2020والة وفاة ب ــــ

ــيا وودها فر ــبا الح( 4) جنول آســــ ــة بل  ال ي  الجاوإ الرامية بااوة ســــ ــول عل   . ولذل ز نمة واجة ماســــ صــــ
رعاقة التولسد الأــــاملة فر الحا   ال ارخةز ومعالجة وا   اسةــــابة بالناســــورز والتصــــد  للعواما الم ــــب ة 
األســـــاســـــية ال بيةز وا جتماوية وا قتصـــــاإقةز وال قاةية والمتعلقة بحقوا اسأ ـــــاي. ومعالجة الحواجز الماإقة 

ر حلــ  البنيــة التحتيــة للنقــاش والتحــدقــا  النــاجمــة  والاي ليــة التر احول إوي الحصــــــــــــــول عل  الرعــاقــةز بمــا ف
اثسر المناةز م ا الفيضــــــــــــاأا  والجفام واللوارش ال بيعية األ رصش وادأر م ــــــــــــتويا  التعليمش وأق   عن

الد ا كلاا أمور  ــرورية أقضــا سأاا  الناســور. و لصــت الاسعة الح ومية الدولية المعنية نتثسر المناة بل  
ة نسن الجن ــسن اتفاقم ب ــبف المناهر المتصــلة بالمناة واؤإ  بل  ارافاء أو ا  العماز أوجر عدم الم ــاوا  أي

 واسجااإ النف ر والعاهفرز وارافاء معدل وةيا  الن ا .

ــاوف حل  من عواقف هبية  - 5 ــور الو إة بل  اعتالل مدمر مدص الحياةز مع ما قصـــــــــ ــر أاســـــــــ ويفضـــــــــ
ــاإـقة   سرة بحا اُ  ــاأـية واقتصــــــــــــ ر  إوي عالج. ًول  جـاـأف ســــــــــــــلو البولز فـإي اسمالا واجتمـاوـية وأف ــــــــــــ

فر الماخة من الحا  (ز وا  ــــــ رابا  العصــــــبيةز ًوةــــــابا  العاامز والتاابا  الم ــــــال  البوليةز  90 )فر
والفأـــــــــا الللو ز والعقم الال ا ما اصـــــــــاوف هذ  الحالة. والال ا ما اؤإ  الراخحة المن ع ة من الت ـــــــــرل الداخم 

  التصـــــورا  الناهعة ألســـــ ابرز بل  الوةـــــم والنبذز وهو ما ق ـــــبف التامي  ا جتماعر للبولز باس ـــــافة بل
وا كتعالز نا ووت  ا أتحار. وك سرا ما يتنل  عن هؤ   الن ا  والفتيا  أاواجان و ركاؤهن وأفراإ أسرهنز 

فتيا  المصـــــابا   وهن يواجان ةـــــعوبا  فر اأمسن الد ا أو الدعمز مما يزيد من فقرهن. واواجر الن ـــــا  وال
ــتناإا بل  والتان الصــــــــحية وًعاقتان ووالتان الزوجية واعليمان   بالناســــــــور أ ــــــــ ا  متدا لة من التمسسز اســــــ

 وو عان ا جتماعر وا قتصاإ ز مما يزيد من اا اء فجوة عدم الم اواة.

ــاأية وا جتماوية وا قت  19-وأإ  جاخحة كوفسد - 6 ــاواة الجن ــــ ــاإقة. وأنل  بل  افاقم أوجر عدم الم ــــ صــــ
ــا    ــوأ عل  المرأةز وارافاء المناهر عل  الن ـ ــاإ  أسـ ــد المرأةز وودوش أنر اقتصـ عن ازايد معد   العنف  ـ

إعوة لزياإة الموارإ فر مجال ةــحة األم   2021. ووجر اقرير ةــدر فر عام  ( 5) حوا  ال أــرة الملوأة والأــ ال

 __________ 

 ./https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-03 اأار (4) 
 .https://forum.generationequality.orgاأار  (5) 
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لفعـا  الضــــــــــــــعيفـة لجبر األ ــــــــــــــرار النـاجمـة وال فـا والصــــــــــــــحـة الجن ــــــــــــــيـة واسأجـانيـة والنـدمـا  المقـدمـة ل
 .( 6) الجاخحة عن

واعد النام الصحية المعزاة التر ق اا الوةول بلساا والقدرة عل  اقدقم رعاقة ةحية عالية الجوإة  - 7
أمرا أســـاســـيا للوقاقة من الناســـور. وأك ر العالجا  فعالية من وس  التللفة للحد من وةيا  األماا  والموالسد 

هر: )أ( اوفسر  ــدمــا  عــاليــة الجوإة فر الوقــت المنــاســــــــــــــــف فر مجــال رعــاقــة التولســد والموالســد   واعتاللام
بسن عل  ماارا  ال  الة عند الو إةش )ج( بااوة   فر الحا   ال ارخةش )ل( وضــــور أ صــــاخسسن ةــــحسسن ُمدر 

 وساخا منع الحما الحدي ة للجميع.

ــحية السر المجازة ا  - 8 ــحية  وارا ط مرافس الرعاقة الصــــــــ جاسزا جسدا وا فتقار بل  موظفر الرعاقة الصــــــــ
معام المناهس الريفية من البلداي التر اوجد فساا أ ـا  مصـابا  بالناسـور ارا اها م ا ـرا بمعدل اسةـابة   فر

نناســـــور الو إة. واعتبر الن ـــــا  المصـــــابا  بالناســـــور إلسال عل  فأـــــا النام الصـــــحية فر اوفسر رعاقة اولسد 
متاوة للجميع فر الوقت المناســــــــف وبجوإة عالية. وهنا  نالش فعا  من التأ سر التر اعوا وصـــــــول  الوي  

ــحيةش   ــول بل  مرافس الرعاقة الصــ ــا  عل  الرعاقة: )أ( التأ ر فر التماس الرعاقةش )ل( التأ ر فر الوةــ الن ــ
ام أق  الوعر بالعالج )ج( التأ ر فر القر رعاقة مالخمة وعالية الجوإة لدص الوةــــــــول بل  المرافس. وي ــــــــ 

ــتدامة   ــتلزم الحلول الم ـ المتاح لناســـور الو إة وارافاء اللفة العالج فر التأ سر فر هلف الم ـــاعدة. لذل ز ا ـ
للقضــا  عل  الناســور اوافر ُأام ةــحية معزاة وفعالةز واوافر أ صــاخسسن فر مجال الرعاقة الصــحية مدربسن 

األإوية والمعدا  األسـاسـية واوفسرهاز والافؤ فرا الحصـول عل  ادري ا جسداز ًوااوة بم اأية الحصـول عل  
  دما  ةحية عالية الجوإةز بل  جاأف ام سن المجتمعا  المحلية.

ال قـاةـيةز   -واتمـ ا األســـــــــــــــ ال الجـذرـية لوةـيا  األماـا  واعتاللان فر الفقر والحواجز ا جتمـاوـية   - 9
 ــــــــــــ ال المتعدإة والمتقاهعة من التمسسز والتامي ز وأوجر عدم الم ــــــــــــاواة نسن الجن ــــــــــــسنز والسر حل  من األ

وا فتقار بل  التعليمز واواج األهفالز وســو  التثذقةز ووما المراهقا ز وعدم كفاقة  دما  الصــحة الجن ــية  
ــورز نمة واجة   ــا  عل  الناسـ ــول علسااز واأعدام الحقوا اسأجانية. وللقضـ ــاواة فر الحصـ واسأجانية وعدم الم ـ

الندما  الصـــــــحية األســـــــاســـــــية. و  ند من وصـــــــول الجميع عل   دما  الصـــــــحة الجن ـــــــية  بل  أك ر من  
واسأجانية والجراوة المأموأةش ومن معالجة أوجر عدم الم ـاواة ا جتماوية ا قتصـاإقةش واعزيز ووماقة وقوا  

 اسأ اي للن ا  والفتيا .

لوفاة نسن الفتيا  الالخر اتراوح أعمارهن واعد المضـاعفا  الناجمة عن الحما والو إة سـب ا رخي ـيا ل - 10
ســنة فر البلداي المننفضــة الد ا والبلداي المتوســ ة الد ا. وعل  الصــعسد العالمرز ســي وي   19و  15نسن  

ــن  ــمر قبا نلون سـ عامًا.  18ما ققرل من فتاة واودة من كا  مو فتيا  فر عالقة اواج أو اقتراي السر رسـ
  ر الفتيــا  لن ر العنف والوفــاة وا عتاللز بمــا فر حلــ  اسةــــــــــــــــابــة  ويعر  اواج األهفــال والحمــا الم

ــت مارا  محدإة األهدام فر مجال   ــور. و  قم ن معالجة افاقم اأتاا  وقوا الفتيا  ب  من  الل اســــ بالناســــ
ــحية عالية  ــول عل  معلوما  و دما  ةـــ ــدهنز والحصـــ ام سن الفتيا  واعليمان ووقان فر التح م فر ج ـــ

فر حل  الت  ي  الجن ـــــــــــر الأـــــــــــاما للمراهقا  والمراهقسنز وا ســـــــــــتفاإة من الفرا ال ـــــــــــاأحةز  الجوإةز بما 

 __________ 

 (6) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) and 

United Nations Population Fund (UNFPA), Impact of COVID-19 on Gender Equality and Women’s 

Empowerment in East and Southern Africa (Nairobi, 2021). 



A/77/229  

 

22-11731 5/21 

 

والمأــاركة وااناح القرارز ووجوإ مجتمع إاعمز وأهر ســياســية وقاأوأية قاخمة عل  األإلة. وأتيجة لتأ ر نرامي 
وـا   اواج ملسوي وـاـلة أ رص من    13بل    10ز من المتوقع ا ــــــــــــــجـسا 19-التنمـية ب ـــــــــــــــبف جـاخحـة كوفـسد

ــالر لحـــا   2030و    2020نسن عـــامر    ( 7) األهفـــال ــاإة العـــدإ اسجمـ . ومن المرجح أي يؤإ  حلـــ  بل  ايـ
 اسةابة بالناسور.

واأـــــــــاد وا   الناســـــــــور العالجية المنأـــــــــأ التر احدش أننا  اسجرا ا  الناةـــــــــة ب ف الن ـــــــــا   - 11
ــًا عف  أاســــور الو إةعمليا  الو إة ال يصــــرية ارافاعا فر العديد من البلد أو . ويتعسن  ( 8) اي التر اواجر أقضــ

عل  البلداي التر اواجر م ا هذا العف  المزإوج أي ا ــتادم عل  وجر ال ــرعة جوإة الرعاقة الصــحية وبنا   
القدرا  من أجا مواجاة هذا التحد . ومن نسن األســــــــــ ال األ رص لناســــــــــور األعضــــــــــا  التناســــــــــلية ل أاش 

 نف الجن ر.اسةابا  الر حية والع

والوقاقة من الناســـــــــــور أمر بال  األهمية. ويم ن ُمعالجة أاللف وا   اسةـــــــــــابة نناســـــــــــور الو إة  - 12
هريس الجراوـة )عل  الرالم من عـدم بم ـاأـية بجرا  جراوـة عل  بعضــــــــــــــاـا أو عالجاـا(ز ويم ن بعـد حـل   عن

عر وال بر وا قتصــاإ  المالخم لانز بعاإة بإماج الناجيا  فر مجتمعااان مع اوفسر الدعم النف ــر وا جتما
ــترإاإ عافستان وكرامتان. ومع حل ز   بما ــور  ق فا اســـ ازال ا وتياجا  السر المل اة ةيما يتعلس بعالج الناســـ

عالية. ومن المؤســف أأر فر ظا المعد   الحالية للعالج مقارأة بالحا   المتراكمة الحالية وودوش وا    
 الن ا  والفتيا  لفترة هويلة قبا الحصول عل  العالج والرعاقة الالامسن.جديدةز ستعاأر العديد من 

  
 المبادرات المضطلع بها على الُصعد الدولي واإلقليمي والوطني  -  ثالثا  

 المبادرات العالمية الرئيسية -  ألف 

ــ اي والتنمية - 13 ــام انفسذ نرأامي عما المؤامر الدولر لل ــــــ ز فر احقسس  1994ز المعتمد فر عام ( 9) ق ــــــ
. وين  البرأامي عل  أي ”وقوا اسأ ــــــــــــــاي للمرأة وال فلة هر وقوا  2030  ة التنمية الم ــــــــــــــتدامة لعام 

ــتوص مم ن  السر ــاي العالمية“ز وعل  الحس فر نلون أعل  م ــــ قانلة للتصــــــرم وجز    يتجزأ من وقوا اسأ ــــ
ــية واسأجانية. ويدعو البرأا من ــد المرأة  الصــــحة الجن ــ ــا  عل  جميع الممارســــا  التر امسز  ــ مي بل  القضــ

والناو  بالم ــــاواة واسأصــــام نسن الجن ــــسن وام سن المرأة. و  يزال وصــــول الجميع عل  الرعاقة الصــــحية  
الجن ــــــــــــــيــة واسأجــانيــة وًعمــال الحقوا اسأجــانيــة ل فراإ هــدفــا لم يتحقسز وهو مــا يتر  ماليسن األفراإ  لف  

ز قامت اللجنة الرةيعة الم ــــــــتوص المعنية باســــــــتعرا  انفسذ نرأامي العما عل  مدص  2021ام الركف. وفر ع
التزاما عالميا ُق عت فر ســـــــياا ا ســـــــتعرا  الذ  أجر  بعد  12عاما نتقسيم التقدم المحرا ةيما قن    25

حلـ  ا لتزام  ز من جـاـأف الح ومـا  واألفراإ والمنامـا ز بمـا فر 2019عـامـا فر أسروبرز فر عـام    25مرور  
بالقضــــــــــا  عل  وةيا  وأمرا  األمومة التر قم ن ااقاؤها. وأنلثت اللجنة عن بط  التقدم المحرا فر مجال  

 __________ 

 (7) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “COVID-19: a threat to progress against child marriage”, 

March 2021. 
 (8) Michel Mpunga Mafu and others, “Frequency and management of non-obstetric fistula in the 

Democratic Republic of Congo: experience from the Fistula Care Plus project”, Tropical Medicine and 

International Health, vol. 25, No. 6 (June 2020). 
 (9) A/CONF.171/13/Rev.1المرفس ز. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.171/13/Rev.1
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ــية واسأجانية الجسدة والمي ـــــورةز وهو ما افاقم من جرا  جاخحة كوفسد ز وأوةـــــت  19-الرعاقة الصـــــحية الجن ـــ
 .( 10) نو ع   ة مدروسة و املة للعدالة الجن ية واسأجانية

ز أهانت لجنة ال ــــ اي والتنميةز فر إورااا النام ــــة والنم ــــسنز بالدول األعضــــا  2022وفر عام  - 14
ــية واسأجانيةز بما فر حل   دما  انايم  ــحية الجن ــــــــ ــول الجميع عل   دما  الرعاقة الصــــــــ أي الفا وصــــــــ

ا المؤامر الدولر لل ــــــ اي األســــــرةز وأي الفا التنفسذ اللاما والفعال سعالي ومنااج عما نيجسن وبرأامي عم
والتنميةز وأي الفا وصــــــــول الجميع عل   دما  الصــــــــحة الجن ــــــــية واسأجانية وامّتعام بالحقوا اسأجانية. 
وو ت اللجنة أقضـــــــــــــا الدول األعضـــــــــــــا  عل  اعميم مراعاة المناور الجن ـــــــــــــاأر فر جميع الجاوإ اسأماخية 

ــاواة نسن الجن  ــاأيةز بح اعترم بأي احقسس الم ـ ــا  عل  جميع واسأ ـ ــا  والفتيا  والقضـ ــسن وام سن جميع الن ـ  ـ
 .2030أ  ال العنف والتمسسز  دهن أمر واسم األهمية للتنفسذ اللاما لن ة عام 

ــتسنز الح وما  بل  بإماج 2022وفر عام  - 15 ــاإســــــة وال ــــ ز إعت لجنة و ــــــع المرأةز فر إورااا ال ــــ
ةز مع ا عترام بأي وقوا اسأ ـاي الم فولة للمرأة اأـما الصـحة اسأجانية فر ا سـتراايجيا  والبرامي الوهني 

وقاا فر أي اتح م وأي ابت بحرية وم ــــــؤولية فر جميع الم ــــــاخا المتصــــــلة بحياااا الجن ــــــيةز بما فر حل  
الصــــحة الجن ــــية واسأجانيةز من إوي بكرا  أو امسسز أو عنفز عل  ســــبسا اسســــاام فر احقسس الم ــــاواة نسن 

ــسن وام سن ا ــا  والبرامي الجن ــــ ــياســــ ــياا ال ــــ ــة نااز بما فر حل  فر ســــ ــاي الناةــــ لمرأة وًعمال وقوا اسأ ــــ
 المتعلقة نتثسر المناة والبسعة والحد من مناهر اللوارش.

ز أهلس منتدص جسا الم اواة م سرة عما مدااا  مو سنوا  لتحقسس اقدم   رجعة  2021وفر عام  - 16
بجرا ا  ملموسـة وهمووة واحويليةز بما فر حل  التعاد بالتزاما  ةير أحو الم ـاواة نسن الجن ـسنز من  الل  

 نلسوي إو ر. 40مالية ب يمة 

ز الدول بل  اعزيز التن ــــسس  2021ز المتنذ فر عام 47/25وإعا مجلو وقوا اسأ ــــايز فر قرار    - 17
ــياســــا   المتعدإ الق اعا  والتنصــــصــــا  وا ــاأيةز ةيما يتعلس بال ــ لمراعر لحقوا اسأ ــــاي وا عت ارا  الجن ــ

والبرامي والمسزاأيـا  والنـدمـا  المعـّدة للوقـاقـة من أمرا  األماـا  ومعـالجتاـاز وحلـ  بمأـــــــــــــــاركـة أأــــــــــــــ ـة  
 جميع الجاا  المعنية ةـاو ة المصـلحةز و  سـيما المأـاركة اللاملة والمت ـاوية والمجدقة للن ـا  والفتيا  من

عل  الصـعد الوهنية والمحلية والمجتمعيةش ًول  اعزيز آليا  الم ـا لة ا جتماوية من أجا التعجسا بالقضـا  
 عل  وةيا  وأمرا  األماا  وام سن الجميع من الحصول عل   دما  الصحة الجن ية واسأجانية.

قر واحقسس الم ـاواة نسن  القضـا  عل  الف 2030واأـما ا لتزاما  التر ام التعاد ناا فر   ة عام  - 18
الجن ــــسن واأمسن الصــــحة والرفا ية للجميع عن هريس احقسس أهدام التنمية الم ــــتدامة ال ــــ عة عأــــر. ووفقا 

  2022لتقرير األمسن العـام عن التقـدم المحرا أحو احقسس أهـدام التنميـة الم ــــــــــــــتـدامـة الصـــــــــــــــاإر فر عـام  
(E/2022/55ز أإ  جاخحة كوفسد)-بل  أول اياإة فر الفقر المدقع )وهو أود األس ال الجذرية للناسور(   19

ــسن وأإص بل  افاقم التفاو   ــاواة نسن الجن ــــ ــل ا عل  التقدم المحرا أحو احقسس الم ــــ ــنوا ز مما أنر ســــ منذ ســــ
ــسنا   فر ــية  التقدم المحرا عموما ةـــول احقسس ال  األهدام. و  ازال التح ـ ــاسـ فر الندما  الصـــحية األسـ
أإأ  م ـــــتوياااا فر أفري يا جنول الصـــــحرا  اللبرص. وفر التقرير أف ـــــرز قحذر األمسن العام من اوتمال   فر

ــحة األم وال فاز ويدعو بل  اياإة  ــحة اسأجانية وةــــ ــار عقدين من التقدم المحرا فر مجال الصــــ ع و م ــــ
ظ أهمية أام الحماقة ا جتماوية لحماقة الصـــــحةز فضـــــال  ا ســـــت مارا  فر التث ية الصـــــحية للجميعز ويالو

 __________ 

 (10) Luchsinger, No Exceptions, No Exclusions. 

https://undocs.org/ar/A/RES/47/25
https://undocs.org/ar/A/RES/47/25
https://undocs.org/ar/E/2022/55
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عن عواقف الفجوا  اللبسرة فر التث ية. وســـــــــست لف التضـــــــــامن الدولر احقسس اأتعا، كفسا بإوداش احولز 
 واافاا باريو بأأي اثسر المناة. 2030يركز بأ ا  اا عل    ة عام 

حدة لل فولة )السوأي ف( أو ةندوا األمم المتحدة والم اإرا  العالمية التر اقوإها منامة األمم المت  - 19
ــسن وام سن المرأةز م ا البرأامي العالمر سأاا  اواج  ــاواة نسن الجن ـــــــــ ــ اي أو هسعة األمم المتحدة للم ـــــــــ لل ـــــــــ
األهفال وم اإرة ا ــليط الضــو ز بالأــراكة مع ا احاإ األوروبر والدول األعضــا ز اادم بل  احقسس الم ــاواة 

ًأاـا  اواج األهفـال وومـا المراهقـا  ومنع وةـيا  األماـا  والموالـسد واسعـاقـا  عن هريس  نسن الجن ــــــــــــــسنز و 
 .( 11) معالجة المحدإا  ا جتماوية األساسية للناسور

ــاةيةز من قبسا م اإرة  - 20 ــتراايجية العالمية   “ كا امرأةز كا هفا ” وااا م اإرا  عالمية ب ــ فر بهار ا ســ
(ز والصندوا الموا يعر لصحة األم والولسد التابع لصندوا  2030- 2016بأأي ةحة المرأة وال فا والمراهس ) 

األمم المتحدة لل ــــ ايز والأــــراكة من أجا ةــــحة األم والولسد وال فاز ومرفس التمويا العالمر للن ــــا  واألهفال  
ال ـــت فر مجال الصـــحةز وا ســـتراايجيا  الرامية بل  بأاا  وةيا  األماا  التر والمراهقسنز و ـــراكة الوكا   

ــا  عل  أاســــــــــــور الو إة. واادم هذ  الم اإرا  بل  بأاا   قم ن الوقاقة منااز مامة فر اللفاح من أجا القضــــــــــ
ــتدامة. وهر وةيا  وأمرا  األماا  والموالسد التر قم ن افاإيااز ًول  إعم البلداي فر انفسذ أهدام التنم  ية الم ـ

اركز عل  ال ياإة الق رية واعزيز الم ــــــا لةز وكذل  عل  و ــــــع اســــــتراايجية م ــــــتدامة مدعومة باألإلة لتمويا 
 .( 12) الرعاقة الصحيةز واعزيز النام الصحيةز وبنا   راكا  استراايجية متعدإة الق اعا  

ة الجراوية ال ارخة واألســــــــــاســــــــــية وإعت جمعية الصــــــــــحة العالميةز فر قرارها بأــــــــــأي اعزيز الرعاق  - 21
والتندير كعنصــــــر من عناةــــــر التث ية الصــــــحية الأــــــاملةز بل  وصــــــول الجميع عل  الجراوة الضــــــرورية 

ــ ة لضــــحاقا أاســــور الو إةز قم ن أي ق ــــاعد هذا ا لتزام العالمر نتعزيز الرعاقة   فر الحا   ال ارخة. وبالن ــ
الحـد من التفـاواـا  ومعـد   ا عتالل والوةيـا  من  الل  مجـال الجراوـة والتنـدير عل  ا ــــــــــــــريع واسرة   فر

اح ـــــــــسن فرا الحصـــــــــول عل  العالجا  الجراوية. وقد عمد  باك ـــــــــتاي وجماورية انزاأيا المتحدة ورواأدا 
 واامبيا وأيجسريا بل  إمي   ط وهنية للتولسد الجراور والتندير فر    اا ا ستراايجية الوهنية للصحة.

ز بأي أاســــــــــــور 62/138ز بااناحها القرار 2007ة العامة قد أقر  ألول مرة فر عام وكاأت الجمعي  - 22
ز اانذ  الجمعية العامة القرار  2020الو إة هو من نسن الم ــاخا الصــحية الرخي ــية بالن ــ ة للمرأة. وفر عام 

ز الذ  إعت ةير بل  اياإة ا ســـــــــت مارا  ًول  التعجسا بالعما عل  القضـــــــــا  عل  أاســـــــــور الو إة 75/159
بل  ســتة    75/159الضــوي عقد من الزمنز فر بهار   ة األمم المتحدة للناو  بالمرأة. وي ــتند القرار  فر

(ز وس  جدإ  الدول األعضـــــــــــــا  اأكسد التزاماا نتعزيز 2020و   2007رارا  ســـــــــــــابقة )اانذ  نسن عامر ق
ووماقة وقوا جميع الن ـا  والفتيا ز وبال ـعر للقضـا  عل  أاسـور الو إةز بما فر حل  من  الل إعم وملة  

 القضا  عل  الناسور.

 __________ 

 (11) UNFPA, Costing the Three Transformative Results: The Cost of the Transformative Results UNFPA 

is Committed to Achieving by 2030 (New York, 2020). 
 (12) World Health Organization (WHO) and others, Survive, Thrive, Transform: Global Strategy for 

Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016–2030) – 2018 Monitoring Report: Current Status 

and Strategic Priorities (Geneva, WHO, 2018). 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/138
https://undocs.org/ar/A/RES/62/138
https://undocs.org/ar/A/RES/75/159
https://undocs.org/ar/A/RES/75/159
https://undocs.org/ar/A/RES/75/159
https://undocs.org/ar/A/RES/75/159
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أقار/مايوز من أجا التووية  23 إةز فر  وُيحتفا ســــــــــنويا بالسوم الدولر للقضــــــــــا  عل  أاســــــــــور الو  - 23
 واعزيز الأراكا  واأجيع ا لتزام وال ياإة والم ؤولية الوهنية من أجا القضا  عل  أاسور الو إة.

 
 المبادرات اإلقليمية الرئيسية -  باء 

أاسـور ُو ـعت عدة م اإرا  بقليمية وجرص اقسيماا واعزيزها من أجا الوفا  بالتزاما  القضـا  عل    - 24
 الو إة فر بهار جدول األعمال األوسع أ اقا المتعلس بصحة األم والولسد والتنمية ووقوا اسأ اي.

( 2030واعزا ومـلة التعجـسا بنفض وةـيا  األم والولـسد وال ـفا فر أفري ـيا )التر امـتد  وت  عـام  - 25
ــحة وال ــا  القارية من أجا الصــ ــياســ ــية واسأجانية للفترة انفسذ   ة عما مانواو لتفعسا بهار ال ــ حقوا الجن ــ

. وأهلقت الحملَة  م ـــــــــوي من نلداي 2030-2016واســـــــــتراايجية الصـــــــــحة فر أفري يا للفترة    2016-2030
المن قة وأفذااا  ــــــمن  راخط هريقاا الوهنية للتعجسا بنفض وةيا  األمومةز و ــــــمن اســــــتراايجياااا للحد  

ا  أاجحة للحملة فر ما يلر: )أ( اســــــــــتندام الاياكا من الفقر و   اا الصــــــــــحية. واتم ا أربع اســــــــــتراايجي 
القاخمةش )ل( اســــتندام ا نتلارا  لتنفسذ اد ال  مننفضــــة التللفةش )ج( ب ــــرا   ــــنصــــيا  مرموقة ورةيعة 

 .( 13) الم توصش )إ( اعزيز الأراكا  من أجا إعم األأأ ة وًع ا  أولوية لصحة األم والولسد وال فا

ز أهلقت ال سدا  اأُلوليا  فر الرل ووسط أفري ياز 2021وفر اجتماء رةيع الم توص عقد فر عام   - 26
م ــاعدة المرأة  ”احت رعاقة ال ــسدة األول  للنيجر وةــندوا األمم المتحدة لل ــ ايز اســتراايجية بقليمية بعنواي  

ري يا. وأااح ا جتماء فرةـة  اادم بل  القضـا  عل  أاسـور الو إة فر الرل ووسـط أف  “عل  اسـتعاإة كرامتاا
لالســتفاإة من الأــراكا  من أجا اعبعة الموارإ والدعم للقضــا  عل  أاســور الو إة فر المن قةز فر ظا اأكسد  

ــلنداو الوكالة اللورية للتعاوي الدولرز وألماأياز   ــالمر للتنميةز ووكالة التنمية الدولية التابعة آق ــــــــ ز والبن  اسســــــــ
مــاااـــا المـــاليـــة والتقنيـــة مجـــدإا. ويــأار حلــ  فر أعقـــال قرار اعتمـــد  وارا  الصــــــــــــــحــة  للو قــا  المتحـــدة التزا

نادم القضــــــــا  عل  أاســــــــور الو إة فر من قة    2018الجماعة ا قتصــــــــاإقة لدول الرل أفري يا فر عام  فر
الصــــــاإر عن ال ــــــسدا  األوليا  فر الجماعة ا قتصــــــاإقة    2019الجماعة ا قتصــــــاإقةز وًعالي أيامر لعام 

 .( 14) دول الرل أفري يا الذ  يدعو بل  و ع ود لزواج األهفال واأجيع اعليم الفتيا  وام سنانل

ومأـروء ام سن المرأة والعاخد الدقمثرافر فر من قة ال ـاوا هو اسـتجابة مأـتركة نسن األمم المتحدة  - 27
نتعزيز البرامي الوهنية  ز قام المأــــروء 2015ومجموعة البن  الدولر التر انأــــط فر الرل أفري يا. ومنذ عام 

التر اأــــجع عل  الوقاقة من الناســــورز م ا البرامي التر اركز عل  اأــــجيع ال لف عل   دما  ةــــحة األم 
بسنز بمن فسام  والولسدز وام سن الن ـــــــا  والفتيا ز ومنع الزواج الم  رز واياإة اوافر العاملسن الصـــــــحسسن المدر 

ــت مار مبل  بجمالر قدر    ــا بل  2020ملسوي إو ر بحلول عام   680القانال . وباســــــ ز يادم المأــــــــروء أقضــــــ
 .( 15) اعزيز األهر القاأوأية التر اأجع وقوا المرأة فر الصحة والتعليم

 __________ 

-https://au.int/en/pressreleases/20200206/campaign-accelerated-reduction-maternal-mortalityاأـــــــــاـــــــــر   (13) 

africa-carmma-2009-2019. 
 (14) Economic Community of West African States (ECOWAS), “ECOWAS first ladies affirm commitment 

to end child marriage and promote girl-child education in the region”, 8 July 2019. 
 (15) World Bank, “Investing in girls and women’s empowerment in and beyond the Sahel”, 28 May 2020. 

https://au.int/en/pressreleases/20200206/campaign-accelerated-reduction-maternal-mortality-africa-carmma-2009-2019
https://au.int/en/pressreleases/20200206/campaign-accelerated-reduction-maternal-mortality-africa-carmma-2009-2019
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أفري يا التر أصـــــــــــــبو بلسااز    :2063واتناول الم اإرا  اسقليمية الرخي ـــــــــــــيةز بما فر حل    ة عام   - 28
والمس اا األفريقر لحقوا اسأ ــاي والأــعولز والمس اا األفريقر   ووملة ا احاإ األفريقر سأاا  اواج األهفالز

لحقوا ال فا ورفاهسترز العواما األســـــــاســـــــية المحدإة لناســـــــور الو إة. وفر  ـــــــرا أفري يا والجنول األفريقرز 
نلدا اسـتراايجيا  وهنية للقضـا  عل  أاسـور الو إة. وقدم ةـندوا األمم المتحدة لل ـ اي والأـركا   17و ـع 

ــور الو إة  فر ــا  عل  أاســــــــ ــور الو إة الدعم للم اإرا  الوهنية الرامية بل  القضــــــــ ــا  عل  أاســــــــ وملة القضــــــــ
 المن قة. فر

و  ازال من قة آســـيا والمحيط الااإُ ُالافح أاســـور الو إة والناســـور العالجر عل  ال ـــوا . وو ـــع  - 29
 واعتاللانز بما فر حل  أاسور الو إة. اننا عأر نلدا فر المن قة  راخط هريس للحد من وةيا  األماا 

وو ــــعت جامعة الدول العربيةز بالأــــراكة مع ةــــندوا األمم المتحدة لل ــــ ايز اســــتراايجية بقليمية  - 30
للصــــحة اسأجانية وةــــحة األم والولسد واألهفال والمراهقسنز اوفر للدول األعضــــا  فساا بهارًا اســــتراايجيًا للر 

. واوفر ا ســتراايجية أاجا  ــامال للحد من وةيا  األماا   2030الوهنية وت  عام ا ــتر ــد بر فر    اا  
 وأاسور الو إة فر أربع إول حا  أولوية: جسبوار وال وإاي والصومال واليمن.

ويأــ ا التعاوي ةيما نسن نلداي الجنول اســتراايجية أســاســية للقضــا  عل  أاســور الو إة. ومن أجا   - 31
نية وا ســتدامة من أجا بإارة وا   اسةــابة بالناســورز قام ةــندوا األمم المتحدة لل ــ اي ننا  القدرا  الوه

والأـركا  فر وملة القضـا  عل  الناسـورز بما فر حل  ا احاإ الدولر ألمرا  الن ـا  والتولسد ومؤسـ ـة بعاإة 
لية من جميع مناهس العالم التأهسا المجتمعر الأـــــــــاما فر انزاأياز ندعم َجّراور الناســـــــــور حو  الماارا  العا

 لتقدقم التدريف والتوجير والعالج ةيما يتعلس بالناسور فر البلداي التر اتحما أعل  عف  من الناسور.

 
 المبادرات الوطنية الرئيسية -  جيم 

  2000فر الماخة نسن عامر   38لقد اأنفضــــت أ ــــ ة وةيا  األمومة عل  الصــــعسد العالمر نن ــــ ة  - 32
وـاـلة ســــــــــــــنوـياش ومع حـل ز  295 000وـاـلة بل   451 000واأنفض عـدإ وةـيا  األمومـة من  ز  ( 16) 2017 و

 احدش اآل م من وا   الناسور الجديدة كا عام.

ــحةز   - 33 بي اولر الح وما  امام الم اإرة وال ياإة بل  جاأف اعتماإ المسزاأيا  اللاةية فر مجال الصـــــــــــ
م من المجتمع الدولرز كلاا أمور واســــــــــمة لحا مأــــــــــ لة  فضــــــــــال عن الدعم التقنر والمالر اس ــــــــــافر المقد

ــسر البياأا  بل  أي  ــار الناســـــــور لدياا  21الناســـــــور. واأـــــ نلدا من نسن البلداي التر ارافع فساا معد   اأتأـــــ
ــا  عل  أاســــور الو إةز وأي  ــتراايجيا  وهنية للقضــ نلدا )بنسوبياز وأوالنداز وبنثالإق ز وبننز وبوركسنا   18اســ

ني ـاوز  -إز واوالوز وجماورية اللوأثو الدقمقراهيةز وال ـنثالز والصـومالز والاأاز والسنياز والسنيا  فاسـوز واأـا
وكو  إقفوارز واللوأثوز ومدالأــــقرز وموريتاأياز وأيجسريا( لدياا   ط انفسذقة محدإة التلالي  ومحدإة امنيا  

ال كامال. وأأأـــأ نالنة وعأـــروي للقضـــا  عل  الناســـور. السر أي معام ا ســـتراايجيا  والن ط   امول اموي 
 .( 17) نلدا فرا عما وهنية معنية بالناسورز وهر بم ابة آليا  ان سس ورةد ألأأ ة الح وما  والأركا 

 __________ 

 (16) WHO and others, Trends in Maternal Mortality 2000 to 2017: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, 

World Bank Group and the United Nations Population Division (Geneva, WHO, 2019). 
 (17) UNFPA, The Maternal and Newborn Health Thematic Fund: Saving Lives and Mitigating the Impact 

of COVID-19 on Mothers and Newborns – Annual Report 2020 (New York, 2021). 
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والت ــــــر الأــــــراكا  أهمية رخي ــــــية فر مواةــــــلة الجاوإ الرامية بل  القضــــــا  عل  أاســــــور الو إة.  - 34
ر الو إة فر كسنيا من  الل ربط المريضــــــا   وو ــــــنت مؤســــــ ــــــة الناســــــور م ــــــار الرعاقة لمريضــــــا  أاســــــو 

األريــام بــالجّراوسن فر جميع أأحــا  البالإ وايــاإة الوعر بــالنــاســــــــــــــور فر المجتمعــا  المحليــة. وإعمــت   فر
ــور الو إة وًعاإة بإماجان اجتماويا  ــحاقا أاســـــــ ــة ااحاإ األمم المتحدة ا ختماأر الفدرالر ام سن  ـــــــ ــ ـــــــ مؤســـــــ

ركا ز و ـــــعت و ومة أيجسريا نرواوكو  وهنيا سعاإة اأهسا  ـــــحاقا أاســـــور أيجسريا. وبالتعاوي مع الأـــــ  فر
الو إة وًعاإة بإماجان فر المجتمع لُي ـتر ـد بر فر و ـع البرامي. و ـرعت موريتاأيا فر ا وير  ـ  ة مرافس  

 لرعاقة الموالسد الجدإ فر وا   ال واُر لتح سن فرا الحصول عل  رعاقة الولسد فر الوقت المناسف.

ــلحة فر المجتمعا  المحلية   - 35 ــحال المصــ ــحسسن وأةــ ــاخسسن الصــ وفر هايترز ام اعزيز قدرا  األ صــ
ــانسن بر وفحصــــــــام. وأااوت   ــابة نناســــــــور الو إة والوقاقة منر ًووالة المصــــــ ةيما يتعلس بمراق ة وا   اسةــــــ

سد ومع القانال  احديد هوية ومال  التووية التر ُأّامت بالأــراكة مع الجمعية الاايتية ألمرا  الن ــا  والتول
 من  حاقا أاسور الو إة بثر  القر العالج. 40

وقد استحدنت و ومة ننثالإق  أاجا للقضا  عل  أاسور الو إة فر أربع  عف فر البلد. وفر  ضم   - 36
فر الماخةز   92من  ــــــحاقا أاســــــور الو إة عالجا جراويا نن ــــــ ة أجاح اجاوا    801ز القت 19- جاخحة كوفسد 

فر الماخة من الن ـا  المعنيا  الدعم بثر  بعاإة اأهسلان وًعاإة بإماجان اسـتناإا بل  اوتياجااانز    85والقت 
بـما فر حل  الـتدريف عل  ةـــــــــــــنع أقنـعة من القـما، من نالش ه ـقا  والحرم الـسدوية الـقاخـمة عل  اســـــــــــــتنـدام  

ز ام بعالي باأتأـاجار  2021. وفر عام عد القنفز واقدقم المأـورة النف ـية وا جتماوية من  الل الت بسف عن بُ 
ــلة نناســـــور الو إة  أول من قة  الية من أاســـــور الو إة فر ننثالإق . وفر أس الز ُأإمجت المؤ ـــــرا  المتصـــ

أاام المعلوما  المتعلقة بإإارة  ــــــؤوي الصــــــحة عل  الصــــــعسد الوهنرز وُأإرج كأــــــف وا   اسةــــــابة   فر
 م  ر فر المناهي الدراسية ال ابقة للندمة المعّدة للقانال .نناسور الو إة ومعالجتاا فر وقت 

امرأة أننا  الو إة فر الصومالز واتأنر آ م الن ا  باألمرا ز   20وامو  امرأة واودة من نسن كا   - 37
مرفقا من مرافس رعاقة التولسد والموالسد   55بما فر حل  أاســـور الو إة. ويدعم ةـــندوا األمم المتحدة لل ـــ اي 

ز و   ــاي فر جميع  15فر وا   ال واُر ــرة القاخمة عل  وقوا اسأ ــــــ ــة لل  الةز و دما  انايم األســــــ مدرســــــ
 أأحا  البلدز مما ق ام فر منع وةيا  وأمرا  األمومة التر قم ن اجنباا.

 نلدا من  24امسال من   75وقد نن  البرأامي التدريبر لالاحاإ الدولر ألمرا  الن ا  والتولسد قدرا    - 38
حو  الماارا  فر جراوة الناســور. وباس ــافة بل  حل ز ققوم البرأامي نتدريف فرا رعاقة المصــابا  نناســور 

ــاي/ ــسن أووية العالج. وفر أي ـ ــور الو إة من أجا اح ـ ــابا  نناسـ ــاملة للمصـ  أنرياالو إة عل  اقدقم رعاقة  ـ
ـلة بةــــــــــــــاـبة نـناســــــــــــــور الو إة عل  وـا 15 000ز نل  البرـأامي الـتدريبر مح ـة هـامـة اتمـ ا فر عالج  2022

أةــــــــــــــحـال الزمـا  . وأأأــــــــــــــغ مركز اـدريـف آ ر فر ســــــــــــــوروارز أوالنـداز بـالتعـاوي مع مؤســــــــــــــ ـــــــــــــــة   يـد
TERREWODE.ز وهر راب ة بعاإة اأهسا المرأة وًعاإة اوجسااا من أجا التنمية 

لعالج من التد ال  الجراوية   60  000ز قدمت مؤســـــ ـــــة الناســـــور الدعم سجرا   2009ومنذ عام  - 39
نلدا فر أفري يا ومن قة الدول العربية. وأقامت   33الناســــــــــور وأفذ  أأأــــــــــ ة سعاإة اسإماج ا جتماعر فر  

المؤســـ ـــة  ـــراكا  جديدة فر نوركسنا فاســـو وجماورية انزاأيا المتحدة وجماورية اللوأثو الدقمقراهية للقضـــا   
منامة السر و وميةز نتدريف أك ر  وهرز  Healing Hands of Joyعل  أاســــــــور الو إة. وقامت منامة  
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من الن ــا  من  ــحاقا أاســور الو إة فر بنسوبيا ك ــفسرا  ل مومة اآلمنةز قمن بإنالن معلوما   2 000من 
 .( 18) وول الوقاقة من الناسور وعالجر وةحة األم بل  أايد من ملسوي من أفراإ المجتمعا  المحلية

  
 المجتمع الدولي: التقدم المحرز والتحديات المقبلة اإلجراءات التي اتخذها  -  رابعا  

االستتتراتيجيات والتدت ت الوقائية الرامية إلى تحقيا األهداا المتعلقة بصتتحة األم والوليد   -  ألف 
 والقضاء على ناسور الوالدة

ي اركز الحملة العالمية للقضــــــــا  عل  أاســــــــور الو إةز التر أهلقاا ةــــــــندوا األمم المتحدة لل ــــــــ ا - 40
ز عل  أربع اســـتراايجيا  رخي ـــية هر: الوقاقةز والعالجز وًعاإة اسإماج ا جتماعرز 2003و ـــركاؤ  فر عام 

 ــــــــري  نادم القضــــــــا  عل   100نلدا واضــــــــم ما ققرل من   55والدعوة. وانأــــــــط هذ  الحملة فر أك ر من  
ــندوا األمم المتحدة لل ـــــــ اي الحم لةز وهو ققوم ندور أماأة أاســـــــور الو إة عل  الصـــــــعسد العالمر. ويقوإ ةـــــ

الفريس العاما المعنر نناســـــــــور الو إة عل  الصـــــــــعسد الدولرز وهو الاسعة الرخي ـــــــــية لصـــــــــنع القرار فر بهار  
ــرا بل  أك ر من  2003الحملة. ومنذ عام  ــندوا إعما م ا ــ ــور الو إةز  129  000ز قدم الصــ والة لعالج أاســ

ــ ــــة بأجندر هسل  )وقام الأــــركا ز  ــ ــــة التحرر EngenderHealthم ا مؤســ ــ ــــة الناســــورز ومؤســ (ز ومؤســ
ز وا احاإ ا ختماأر الفسدرالر ل مم المتحدةز ومنامة التركسز عل  Direct Reliefالناســــورز ومؤســــ ــــة   من

 Kupona(ز ومنامة التحالف الدولر للمرأة والصــــــــــحةز ومؤســــــــــ ــــــــــة كوبوأا )Focus Fistulaالناســــــــــور )

Foundation)الحا   األ رص. ووصــا الصــندوا ووملة القضــا  عل  الناســور  ز نتقدقم الدعم لآل م من
ــة ا احاإ ا ختماأر الفسدرالر ل مم المتحدة اقديرًا للدور ال ياإ   ــ ــــ عل  جاخزة ام سن المرأة التر امنحاا مؤســــ
  للصــندوا عل  الصــعسد العالمر وللتأنسر التحويلر للحملة عل  الحد من أوجر عدم الم ــاواة ولعملاا من أجا

  . وأكد الصــــندوا فر( 19) و ــــع   ة عما عالمية جديدة اقوم عل  م اإُ الحقوا و ــــمول الجميع والم ــــاواة 
 .2030 ( التزامر ب ياإة وملة القضا  عل  الناسور بحلول عام2025-2022  تر ا ستراايجية الجديدة )

قة اللاملة من مرولة ما قبا  وام ا القانال  القوة العاملة الصـــحية الرخي ـــية التر اوفر ســـل ـــلة الرعا - 41
  2021اقرير عــام  الحمــا بل  الو إة وفترة مــا بعــد الو إةز بمــا فر حلــ  الوقــاقــة من أــاســــــــــــــور الو إة. وفر  

ز يـذكر أي القــانال  الالار القسن الت  ي  والـدعم والتــدريـف وفقــا للمعــايسر الـدوليـة  وـالـة ال  ــالـة فر العــالم عن
خة من التد ال  الصـحية األسـاسـية الم لوبة فر مجا   الصـحة الجن ـية  فر الما 90قم ن أي ققمن نتوفسر  

ــندوا األمم  ــاعد نرأامي ال  الة العالمر التابع لصــــــــ ــحة األماا  والموالسد والمراهقسن. وقد ســــــــ واسأجانية وةــــــــ
ز  2021نلدا. وبحلول عام   140قانلة فر أك ر من  200  000المتحدة لل ـــــــ اي فر ا  ي  وادريف أك ر من  

نلدا قد وا م مناهجر الدراســـــــــــية بأـــــــــــأي ال  الة مع المعايسر الدولية. وقد و ـــــــــــعت منامة   85أك ر من  كاي
الصحة العالمية وةندوا األمم المتحدة لل  اي وا احاإ الدولر للقانال  و ركا  آ روي بهار العما لتعزيز 

ــاملـة لعـام   ويقوم الصـــــــــــــــندوا نتحـدـي   .  2030اعليم ال ـ الـة الجـسد من أجـا احقسس التث ـية الصــــــــــــــحـية الأــــــــــــ
اســــتراايجستر العالمية لل  الة لتأــــما ااجاها  كبرص جديدةز والصــــحة العقلية ل ماا ز وجز ا يتعلس بالأــــؤوي 
اسأ ـــــــــاأية من أجا اح ـــــــــسن البية اوتياجا  المرأة من  دما  الصـــــــــحة الجن ـــــــــية واسأجانية وا وتياجا   

 الصحية لدص هفلاا الولسد.
 __________ 

 .www.healinghandsofjoy.orgاأار  (18) 
 .www.endfistula.orgاأار  (19) 

http://www.healinghandsofjoy.org/
http://www.endfistula.org/
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الرعاقة الصــحية الأــاملة والمي ــورة التللفة والعالية الجوإة فر القضــا  عل  أاســور الو إة وســاعد    - 42
ــا  عل  الوةـيا  التر  فر البلـداي المتقـدمـة. وفر   ـة العمـا المعنوـأة ”كـا مولوإ جـدـيد:   ـة عمـا للقضــــــــــــ

عالية الجوإة للجميع قم ن اجنباا“ز إعت منامة الصحة العالمية والسوأي ف و ركاؤهما بل  احقسس الرعاقة ال
اعتماإ ســـــــبا انتلارية وكفالة الم ـــــــا لة واوفسر البياأا ش واوفسر ال ياإةز والحوكمةز ًوقامة   من  الل ما يلر:

.  2035-2014الأـراكا ز واوفسر التموياش واسـتعرا  األهدام والثاقا  واسأجااا  العالمية والوهنية للفترة 
ن  ــــــاما فر جميع نلدًا أإاة التت ع   90واعتمد   الناةــــــة بم اإرة ”كا مولوإ جديد“ز وهو ما كأــــــف عن اح ــــــ 

 .اسأجااا  الوهنية وبس ن وجوإ التزام عل  الصعسد الق ر  نتحقسس اسأجااا  المقررة

وللفالة وصـــول جميع الن ـــا  عل  الرعاقة الصـــحية العالية الجوإة أهمية واســـمة فر القضـــا  عل   - 43
ــور. وقد أهلقت   ــ  ة الناسـ ــركاؤهم  ـ ــ اي و ـ ــندوا األمم المتحدة لل ـ ــف وةـ ــحة العالمية والسوأي ـ منامة الصـ

. وهذ  الأـــــ  ة هر م اإرة ق ريةز  2017اح ـــــسن أووية الرعاقة المقدمة لصـــــحة األم والولسد وال فا فر عام 
ووةيا  ويدعماا بهار للرعاقة العالية الجوإةز نادم  فض معد   وةيا  األماا    ( 20) نلداي 10  انأــط فر

. واقوم 2022الموالسد الجدإ والموالسد الموا  بل  النصـــف فر مرافس الرعاقة الصـــحية الم ـــتادفة بحلول عام 
جميع البلداي المأــــــــــاركة نتنفسذ  راخط هريس لتحقسس جوإة عالية ةيما قن  الرعاقة. وباس ــــــــــافة بل  حل ز 

 الية الجوإة.و عت سسرالسوي والاأا وأيجسريا سياسا  واستراايجيا  وهنية ع

ــحةز أهلقت   - 44 ــتدامة المتعلقة بالصـــــــــ ــا فر احقسس أهدام التنمية الم ـــــــــ ــ ا أفضـــــــــ ولدعم البلداي بأـــــــــ
. وقد 2019أمام الجمعية العامة فر عام    ( 21) وكالة   ة العما العالمية للحياة الصــــــــــــحية والرفا  للجميع 12

ــدا فر عــام  37بل     2020  نلــداي فر عــام  5ارافع م ــــــــــــــتوص انفســذ الن ــة عل  الم ــــــــــــــتوص الق ر  من    نل
. واتضــــــــمن   ة العما أربعة التزاما  )المأــــــــاركةز واسســــــــراءز والموا مةز والم ــــــــا لة( وســــــــ عة ( 22) 2021

موا ـــــــيع التعجسا )الرعاقة الصـــــــحية األوليةش والتمويا الم ـــــــتدام للصـــــــحةش ومأـــــــاركة المجتمع المحلر   من
المبتلرة فر البسعا  الاأـــــــة والضـــــــعيفة وا ســـــــتجابة   والمجتمع المدأرش والعواما المحدإة للصـــــــحةش والبرمجة

لتفأـر األمرا ش وال ح  والت وير وا نتلار والوةـولش والبياأا  والصـحة الرقمية(. و ـراكة الوكا   ال ـت  
ــ اي  فر ــندوا األمم المتحدة لل ــــــ ــنر أقا  القوة الجماوية للا من ةــــــ ــحة هر آلية احويلية ا ــــــ مجال الصــــــ

المتحدة للمرأة ومنامة الصـــــــــــحة العالمية وبرأامي األمم المتحدة المأـــــــــــتر  المعنر والسوأي ـــــــــــف وهسعة األمم 
بفسروس أق  المناعة ال أـــــــــــــرية/اسيدا ومجموعة البن  الدولر لبنا  أام وهنية منصـــــــــــــفة ومرأة فر مجال  

وإعم  الصـحة. واؤإ  هذ  الأـراكة إورا رخي ـيا فر البلداي من  الل  ـماي التن ـسس والتعاوي نسن الوكا  ز
 ال ياإة الق ريةز والعما من أجا ةحة الن ا  واألهفال والمراهقسن.

وي ــــام  ــــماي الحصــــول عل   دما  انايم األســــرة فر الوقاقة من وا   الحما السر المقصــــوإ  - 45
والحد من الوةيا  واسعاقا  المتصــــــلة بمضــــــاعفا  الحما والو إةز بما فر حل  أاســــــور الو إة. والحصــــــول  

وما  ال ووية عن انايم األسـرةز والمأـورة العالية الجوإةز ًوااوة مجموعة من وسـاخا منع الحماز  عل  المعل
ــم لتأ سر اسأجال الم  ر. ومع حل ز فإي أك ر من  ملسوي امرأة وفتاة ممن يرالبن فر اجنف  257أمر واســـــــــــ

 __________ 

 بنسوبياز وأوالنداز وبنثالإق ز وجماورية انزاأيا المتحدةز وسسرالسويز والاأاز وكو  إقفوارز ومالو ز وأيجسرياز والاند. (20) 
 .www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-planاأار  (21) 
 (22) WHO, Stronger Collaboration for an Equitable and Resilient Recovery Towards the Health-Related 

Sustainable Development Goals: 2021 Progress Report on the Global Action Plan for Healthy Lives 

and Well-Being for All (Geneva, 2021). 

http://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
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مي ةــــــندوا األمم ز ســــــاهمت نرا2021. وفر عام ( 23) الحما   ق ــــــتندمن وســــــاخا آمنة وودي ة لمنع الحما
والة وفاة أاجمة عن مضاعفا    14  500ماليسن والة وما السر مقصوإ و  5,4المتحدة لل  اي فر اجنف  

عل  أقا  القوة   FP2030الحما أو الو إة. واعتمد المرولة الجديدة من الأـــــــــــــراكة العالمية لتنايم األســـــــــــــرة  
“ز واادم بل  ا ريع واسرة التقدم المحرا أحو  2020وأوجر النجاح المحرا فر م اإرة ”انايم األسرة فر عام 

 وصول الجميع عل   دما  انايم األسرة.

ــا  الالار عولجن من الناســـور جراوياز وللنان لم قحصـــلن  - 46 ــابة بالناســـور لدص الن ـ وقد اتلرر اسةـ
قرارها  عل  أ  متابعة هبية أو وصــــــلن عل  متابعة  ــــــعسلة ووملن مرة أ رص. وأهانت الجمعية العامةز فر 

ــتدعر 73/147 ــعسد الوهنر وا ــــــــ ــور الو إة كحالة قم ن اسنالن عناا عل  الصــــــــ ز بالدول أي اعترم نناســــــــ
اسنالن الفور  عناا وات عاا ومتابعتاا. ومن األهمية بم اي و ــــــع واعزيز آليا  مناجية لت ــــــجسا الناســــــور  

 اء أاي قاخم عل  الحقوا عل  ةــــــعسد المجتمع المحلر وعل  ةــــــعسد المرافس وعل  الصــــــعسد وات عرز مع اا 
الوهنرز وحل  من أجا الم ـــاعدة عل  منع الرار اسةـــابة بالناســـورز و ـــماي بقا  ورفا  الن ـــا  وموالسدهن  

 األمومة. فر وا   الحما الالوقةز واعزيز إمي نرامي الناسور التر اعتمد عل  البياأا  فر أام ةحة

وام سن المجتمعا  المحلية ومأـــاركتاا ًوحكا  الوعر لدياا أمور أســـاســـية لمعالجة محدإا  وةيا   - 47
ــيا  لذل  الجاد. واقوم العديد  ــاســـــــ ــا   ـــــــــحاقا الناســـــــــور مناةـــــــــرا  أســـــــ األماا  واعتاللان. واعتبر الن ـــــــ

ل مومة اآلمنة يتولسن ا  ي  الن ــــــــا   المناما  نتدريف من ســــــــبس لان اسةــــــــابة بالناســــــــور ك ــــــــفسرا    من
والمجتمعا  المحلية بأـــأي رعاقة األماا  والموالسد والو إة المأموأةز واحديد  ـــحاقا أاســـور الو إة ًووالتان 

 للعالج واقدقم الدعم النف ر وا جتماعر لانز وبالتالر ك ر ولقة العزلة والمعاأاة.

 
 ةاالستراتيجيات والتدت ت الع جي -  باء 

فر وسن أورا اقدم كبسرز كما يتضــح من ا أنفا  اللبسر فر اأتأــار وا   اسةــابة بالناســورز   - 48
  يزال هنـــا  الل سر ممـــا ين ثر عملـــر فر مجـــال العالج. ومن  الل الجاوإ التر ابـــذلاـــا األمم المتحـــدة  

الن ــــــــــــــا  والتولسدز   ز وا احاإ الدولر ل فEngenderHealth)م ا منامة  ومجموعة كبسرة من الأــــــــــــــركا 
(ز  Fistula Foundation(ز ومؤس ة الناسور )Freedom From Fistulaومؤس ة التحرر من الناسور )

(ز ومنامة  Mercy Shipsومنامة هاملسن لعالج أاســور الو إة فر بنسوبياز ومنامة ســفن العما اسأ ــاأر )
   الناسـور عل  الصـعسد العالمر. وهنا   أه ا  نال ودوإ(ز ام ادريف العديد من الجراوسن ويجر  عالج وا

قــد قللــت من عــدإ التــد ال  الجراويــة فر المواقع التر قعتمــد فساــا العالج   19-أإلــة عل  أي جــاخحــة كوفســد
الجراور عل  جّراوسن السر محلسسن )م ا ام انو (. و ــــاد  بنسوبيا وأفثاأ ــــتاي ا ــــ رابا  كبسرة فر رعاقة  

ــبف التثسر  ــور ب ــ ــابا  بالناســ ــور والعاملسن  المصــ ــيةز والاإر هذين البلدين العديد من جراور الناســ ــياســ ا  ال ــ
ــة   القــــدرا  الجراويــــة المحليــ ايــــاإة  التركسز عل   التــــدريــــف فر  نرامي  واســــــــــــــتمر   المــــدربسن.  الصــــــــــــــحسسن 

مع  ـــــــــماي جوإة الجراوة. وإ ا ةـــــــــندوا األمم المتحدة لل ـــــــــ اي فر  ـــــــــراكة مع منامة   علساا والحفاظ
Operation Fistula   لتوســــــــــــــيع أ ــاا أموحج التمويــا القــاخم عل  األإا  لعالج مريضــــــــــــــــا  النــاســــــــــــــور

 __________ 

 (23) UNFPA, State of the World Population 2022: Seeing the Unseen – The Case for Action in the 

Neglected Crisis of Unintended Pregnancy (2022). 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
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فاســـــو واللامسروي ومدالأـــــقر وأيجسريا نادم اوســـــيع أ اا وصـــــول المصـــــابا  بالناســـــور عل   نوركسنا فر
 .العالج والرعاقة بجوإة عالية

ًعداإ البرامي ز جرص بةـــــــــدار واوايع إلسا جديد بأـــــــــأي م اإُ اسإارة ال ـــــــــريرية و 2021وفر عام  - 49
ز وهو الدلسا الذ  أعّد  ةـــــندوا ( 24) لناســـــور الو إة واألأواء األ رص من أاســـــور األعضـــــا  التناســـــلية ل أاش

ــركاؤهما )م ا منامة  ــور و ــ ــا  عل  الناســ ــ اي ووملة القضــ ــة ز  Direct Reliefاألمم المتحدة لل ــ ــ ــ ومؤســ
الدلسا بر ــــــاإا  بأــــــأي الجواأف الللية والأــــــاملة  الناســــــورز والجمعية الدولية لجراور أاســــــور الو إة(. ويقدم 

ز مع اا اء أاي قاخمة عل  األإلة.  2030وا ســـــتراايجية لالســـــتجابة للقضـــــا  عل  أاســـــور الو إة بحلول عام 
وهو ق رر التــأكســد عل  جوإة الرعــاقــة وإمي الموارإ نوةــــــــــــــفامــا عــاملسن هــامسن لتح ــــــــــــــسن أتــاخي الرعــاقــة  

 ل ماا . الصحية

بإراج الأـــواالا المتعلقة بالصـــحة العقلية فر رعاقة المصـــابا  بالناســـور أارا  رافاء معدل   وين ثر - 50
اأتأـــار ا كتعال الذ  لووظ فر األبحاش. وأظار  إراســـة أجريت فر مالر فواخد إمي رعاقة الصـــحة العقلية 

 .( 25) مع جراوة أاسور الو إة

الو إة وةـــــــــندوا األمم المتحدة لل ـــــــــ اي مجموعة أإوا  وأعد  الجمعية الدولية لجراور أاســـــــــور   - 51
لعالج الناسـور اضـم اللواام الضـرورية سجرا  جراوة الناسـورز معزاة نذل  اي ـسر الحصـول عل  رعاقة عالية 

ز ا ـــترص ةـــندوا األمم المتحدة لل ـــ اي  2021و   2020الجوإة للمصـــابا  بالناســـور. وفر الفترة نسن عامر  
 نلدًا. 12ا   ستنداماا فر مرافس فر من هذ  المجموع 759

 
 استراتيجيات وتدت ت إعادة اإلدماج لتقديم رعاية شاملة للمصابات بناسور الوالدة -  جيم 

من األهمية بم اي اياإة التمويا لتقدقم رعاقة  ــــاملة للمصــــابا  نناســــور الو إة. ويتعسن اا اء أاي   - 52
ــية وا جتما ــاما قعالي ا وتياجا  النف ـ ــاإقة لضـــحاقا أاســـور الو إة من أجا  ـــماي اعافسان  ـ وية وا قتصـ

و ـــــفاخان بأـــــ ا اام. واأـــــ ا متابعة مريضـــــا  الناســـــور وًعاإة اسإماج ا جتماعر لضـــــحاقا  )بما فر حل  
الن ــا  والفتيا  اللواار ُاعتبر وا اان السر قانلة للعالج الجراور أو للأــفا ( ولقة مامة أاقصــة فر ســل ــلة  

ــعوبة فر بعاإة ا أدماج الرعاقة   ــا  ةـــــــــ ــا الجراوةز اجد الن ـــــــــ ــلة. وعالوة عل  حل ز عندما افأـــــــــ المتواةـــــــــ
المجتمع. ومن النـــاويـــة الم ـــاليـــةز ين ثر عالج كـــا امرأة مرة واوـــدة فقط ًوقراأاـــا بَجّراح لـــدقـــر الماـــارا    فر

لجميع المصــــــــابا    المناســــــــ ة سالالا الناســــــــور ننجاح فر المرة األول . واعد الم ــــــــاأدة النف ــــــــية  ــــــــرورية
. وي ت ــر اوفسر الفرا ا جتماوية والتعليمية وا قتصــاإقة  ( 26) ســيما اللواار لم يبرأي منر اماما بالناســورز و 

المصــممة  صــيصــا لتلبية اوتياجااان أهمية كبسرة لم ــاعدة الضــحاقا عل  بعاإة ننا  ويااان وســبا ك ــبان 
 للعي  واستعاإة كرامتان وةواان.

 
 __________ 

 (24) UNFPA, Obstetric Fistula and Other Forms of Female Genital Fistula: Guiding Principles for 

Clinical Management and Programme Development (New York, 2021). 
 (25) Melissa H. Watt and others, “Integrated mental health screening for obstetric fistula patients in Mali: 

from evidence to policy”, PLOS One, art. No. e0238777 (2020). 
 (26) Mary J. Stokes and others, “Persistent depression after obstetric fistula repair”, International Journal 

of Gynaecology and Obstetrics, vol. 147, No. 2 (November 2019). 
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 وث وجمع البيانات وتحليلهاالبح -  دال 

ق ــاعد اا اء أاي قاخم عل  وقوا اسأ ــاي عل  كأــف أوجر عدم الم ــاواة والتمسسز التر اؤإ  بل   - 53
ــا  الفقسرا    ــور فر المقام األول الن ـ ــسف الناسـ ــور الو إةز من  الل عدة عواما متدا لة. ويصـ ــابة نناسـ اسةـ

ــن فر المناهس الناخية وس  اندر   ــحية. وام ا هذ  العواخس التر اعتر  اوفسر اللواار قعأـــــــــــ الندما  الصـــــــــــ
ــورز أق ة التقا  نسن العديد من وقوا   ــابة بالناســـــــــ الرعاقة التولسدقة المنقذة للحياةز بما فر حل  لتفاإ  اسةـــــــــ
ــا لة فر مجال وقوا   ــاواة وعدم التمسسز والحس فر الصـــــــــحة. واتجاوا الم ـــــــ اسأ ـــــــــايز م ا الحس فر الم ـــــــ

ــد الب  ــاي اسأ ـــاي رةـ ياأا  وامتد بل  و ـــع آليا  لالأتصـــام )قم ن م اًل للمؤســـ ـــا  الوهنية لحقوا اسأ ـ
التحقسس فر قضـــــاقا العنف المرا ط باسأجال والناســـــور ًووالتاا بل  المحاكم(ز وآليا  للم ـــــا لة ا جتماوية  

أ ــــــاي رةــــــد قم ن من  اللاا للن ــــــا  والفتيا  المتضــــــررا  ومناما  المجتمع المدأر وجماعا  وقوا اس
 كيفية انفسذ البرامي والندما  والمسزاأيا  المتعلقة بصحة األم ورعاقة المصابا  بالناسور.

 و  يزال ا فتقار بل  نياأا  وبحوش قوية بأــــــــأي الناســــــــور قأــــــــ ا احدقا. و ــــــــاد  الفترة من عام - 54
التر انأـــــــر ســـــــنويا منذ أك ر أقا عدإ من الورقا  ال ح ية وول الناســـــــور   2022بل  منتصـــــــف عام   2020

. وقد أورا بعض التقدم فر اح ـــــــــــسن اوافر 19-عقد من الزمايز وس  احول ا هتمام بل  جاخحة كوفسد من
البـياـأا  المتعلقـة ـبالـناســــــــــــــورز بمـا فر حـل  عن هريس بإمـاج هـذ  البـياـأا  فر أام المعلومـا  المتعلقـة ـبإإارة 

ــد المركز العالمر لم افحة   ــحة. ويرةــــــ ــؤوي الصــــــ ــور ــــــ ــور   ( 27) الناســــــ المواقع والقدرا  المتاوة لعالج الناســــــ
جميع أأحا  العالم من  الل العر  ال صر  للبياأا . ومع حل ز   اوجد نياأا  جراوية ودي ةز  اةة   فر

وأي الجاخحة أعاقت بأتاج جميع البياأا  المتصـلة بصـحة األماا . ويوةـ  بإإماج عمليا  المراق ة والرةـد 
 سور فر النام الصحية الوهنية للم اعدة فر سد الفجوة القاخمة فر البياأا .الرواسنية للنا

ويعد اوافر اقديرا  للعف  العالمر للناســور اســتناإا بل  أموحج و ــعتر كلية جوأز هوب نز نلومبرن   - 55
وسف للصــحة العامة بالتعاوي مع ةــندوا األمم المتحدة لل ــ اي ومنامة الصــحة العالمية م ــع  جديرا بالتر 

ُق ـتر ـد بر فر و ـع نرامي م افحة الناسـور. نسد أي العملية الجارية لجمع البياأا  الدقيقة عن وا   عالج 
ــار الناســــور وعالجر عل  الصــــعسد الق ر    ــابة الجديدة لتقسيم مدص اأتأــ الناســــور الناجحة وعدإ وا   اسةــ

 قأوباا قصور  ديد.

ــا    ويعد التن يط للقوص العاملة فر الق اء - 56 الصــــــــــحر القاخم عل  البياأا  واألإلة أمرا وسويا للقضــــــــ
عل  أاســـــور الو إةز وم ـــــاهمة فعالة من وس  التللفة فر اح ـــــسن أتاخي رعاقة الصـــــحة الجن ـــــية واسأجانية 

بل    ــاجـــــة  وـــ ــا   هنـــ أي  ــد  نســـ والمراهقسن.  ــد  والموالســـ ــا   األماـــ ــة  ب ــــــــــــــــــاةيـــــة    900  000وةــــــــــــــحـــ ــة  ــانلـــ قـــ
واادم استراايجية منامة الصحة العالمية بأأي الموارإ ال أرية الصحية:  .  ( 28)   أفري يا فقط( فر 500 000)

بل  احقسس األإا  األم ا للقوص العاملة الصـــــحية وأوعستاا واأنسرها من  الل ســـــياســـــا     2030القوص العاملة 
 معزاة باألإلة متعلقة بالموارإ ال أرية فر مجال الصحة.

 __________ 

 ./www.globalfistulahub.orgاأار  (27) 
 (28) The State of the World’s Midwifery 2021: Dedicated to All Health Workers Who Have Lost Their Lives 

to COVID-19 (United Nations publication, 2021). 

http://www.globalfistulahub.org/
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ــور الو إةز قع - 57 ــابة نناســـ ــحية عالية الجوإة عند الحاجة بلساا أمرا بال   و اقا  اسةـــ د اوافر رعاقة ةـــ
ننجاح احلسال جثراةيا سإارة    اااا الوهنية لمرافس التولسد ورعاقة الموالسد   ( 29) األهمية. وقد أام اننا عأر نلدا

فر وــا   ال واُر واقــدير اث يــة النــدمــا  لل ــــــــــــــ ــاي. السر أي التث يــة ال ــــــــــــــ ــاأيــة   ازال مننفضـــــــــــــــة  
نلـدايز أتيجـة ل ــــــــــــــو  أووال ال را وا فتقـار بل  موظفر التولسـد المارة والحواجز المـاليـة التر اعسس  10 فر

اسوا  . ومن المرجح أي ازإاإ أووال ال را ســـــــــــو ا أتيجة لتثسر المناةز ومن آنار  التنكا والفيضـــــــــــاأا . 
ــافا  هويلة  ولاذ  التثسرا  البسعية اأنسر م ا ـــر عل  ةـــحة األم والولسد عندما اضـــ   ر المرأة بل  ال ـــفر لم ـ

للوةــول بل  مرفس بر الرفة عمليا  جاهزة للعما وهاقم جراور. وســسواةــا ةــندوا األمم المتحدة لل ــ اي 
ومنامة الصــــــحة العالمية والسوأي ــــــف ا وير  ــــــ  ا  مرافس رعاقة التولسد والموالسد فر وا   ال واُر عل  

 الجوإة للرعاقة التولسدقة ورعاقة الموالسد.الصعسد الوهنر وإعم التد ال  العالية 

ويجر  بصـــورة متزايدة اعزيز أام مراق ة الوةيا  النفاســـية التر احدش قبسا وبعسد الو إة والتصـــد   - 58
لاا ًو ــفا  ال ابع المؤســ ــر علساا فر عدة نلداي ندعم من ةــندوا األمم المتحدة لل ــ اي ومنامة الصــحة  

نرامي لمراق ة الوةيا  النفاســــــــية التر احدش قبسا وبعسد الو إة والتصــــــــد  لااز   نلدا 30العالمية. وقد و ــــــــع 
نلدا معد   ل   ار نوةيا  األماا  ومعد    ســتعرا  وةيا  األماا  لرةــد انفسذ نرامجاا   27وأأأــأ 

 نلدا اقارير سنوية عن هذا التنفسذ. 12الوهنيةز وأةدر 

 
 الدعوة والتوعية - هاء 

أقار/مايوز بالسوم الدولر للقضــا  عل  أاســور الو إةش وا ــليط  23د ا وتفال ال ــنو ز فر  لقد ســاع - 59
الضــــو  عل  قصــــ  مؤنرة لضــــحاقا أاســــور الو إة فر وســــاخا اسعالم التر ااار الوجر اسأ ــــاأر لناســــور 

عاوي والتن ــــسس الو إةش واعبسر المناةــــرين المؤنرين وإعاة التصــــد  للناســــور عن رأيام بصــــراوةش واعزيز الت 
الأـركا ز عل   ـماي أ  قصـ ح أاسـور الو إة قضـية من ـية. واواةـا وملة القضـا  عل  الناسـور أأـر  مع

ــالتاا القوية وا  ـــــ الء بأأأـــــ ة هامة فر مجال التواةـــــاز وس  اقوم بالتووية واقدم الدعم فر البلداي  رســـ
ز 19-العالم. و الل افأـــــــــــر جاخحة كوفسد التر انو  بأو ا  كبسرة ةيما يتصـــــــــــا بالناســـــــــــور وفر جميع أأحا 

 استعسن بالحلقا  الدراسية الأ  ية ووساخا التواةا ا جتماعر لتعزيز الوعر بقضية الناسور.

وأإص الحوار اسقليمر بأــــــــأي الناســــــــور فر الرل أفري ياز الذ  أامتر و ومة كو  إقفوار والوكالة  - 60
ز بل  اياإة الوعر ةيما يتعلس نناســور 2021ة لل ــ اي فر عام اللورية للتعاوي الدولر وةــندوا األمم المتحد

الو إةز وقد  ـــــــم وا ـــــــعر ال ـــــــياســـــــا  ومدير  البرامي و ـــــــركا  التنمية والق اء الناا والمجتمع المدأر 
واألوســــــــــا  األكاإقمية ومقدمر الندما  الصــــــــــحية من جميع أأحا  العالم لمناقأــــــــــة ا نتلارا  والأــــــــــراكا   

 ل  و ع نرامي أاجحة لم افحة الناسور.وال حوش الرامية ب

وللتعجسا با لتزام والعما العالمسسن من أجا القضــا  عل  الناســورز أةــدر  الدول األعضــا  أداً   - 61
للعما من أجا و ــــــع  ري ة هريس عالمية للقضــــــا  عل  الناســــــور فر الضــــــوي عقد من الزمنز وفقا لقرار  

. ونمة واجة بل  انتلارا  فر مجال الوقاقة المجتمعية من أاسور الو إة ومعالجترز 73/147الجمعية العامة  

 __________ 

ــوإايز والسنياز وكو  إقفوارز  (29)  ــنثالز وال ــــــــ ــاإز واوالوز وجماورية اللوأثو الدقمقراهيةز وال ــــــــ ــوز وبوروأد ز واأــــــــ نننز وبوركسنا فاســــــــ
 واللوأثوز ومدالأقر.

https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
https://undocs.org/ar/A/RES/73/147
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وقضــاقا ا ســت مار والأــراكا  القاخمة من أجا عالج الناســورز فضــال عن ارجمة ال حوش بل  ســياســا  لمنع 
 وةيا  األماا  واعتاللان.

 
 تعزيز الدعم المالي  الحاجة العالمية إلى -  واو 

لتعزيز  نمة احد رخي ر يواجر عدة نلداي يتم ا فر عدم كفاقة م توص الموارإ المالية الوهنية الالامة - 62
ــت مارا  وال ي  اعبعة الموارإ )بما فر حل   ــور الو إة. ومن الضـــرور  اياإة ا سـ ــد  لناسـ ــحة األم والتصـ ةـ

لوقــاقــة والعالج وًعــاإة اسإمــاج ا جتمــاعر والتعجســا الالام الموارإ المحليــة( عل  الصــــــــــــــعســد الوهنر لــدعم ا
 .2030لتح سن ةحة األم والولسد من أجا القضا  عل  أاسور الو إة بحلول عام 

ــحة   - 63 ــع أ اقا المعنية بصــ ــور فر الم اإرا  األوســ ــا  عل  الناســ ويجر  بإماج الجاوإ الرامية بل  القضــ
  المـ اإرا  التر اأـــــــــــــمـا مـا يلر: مـ اإرة ”كـا امرأةز كـا هفـا“ فر بهـار  األم وال فـاز وهـذ  الجاوإ ـادعماـا هـذ 

(ز و ــــراكة الوكا   ال ــــتز وم اإرة 2016- 2030ا ســــتراايجية العالمية بأــــأي ةــــحة المرأة وال فا والمراهس ) 
يعر ماسـ وكا بأـأي ةـحة األم والولسد وال فاز والأـراكة فر مجال ةـحة األم والولسد وال فاز والصـندوا الموا ـ 

 .العالمر   لصحة األم والولسد التابع لصندوا األمم المتحدة لل  ايز و   ة جوإة الرعاقةز ومرفس التمويا 

ز اضـــمنت الم ـــاهما  فر وملة القضـــا  عل  الناســـور عل  الم ـــتويسن 2021-2020وفر الفترة  - 64
وبولنــدا وجماوريـة كوريـا وال ــــــــــــــويـد وكنــدا العــالمر والوهنر التزامـا  مـاليــة من و ومـا  ألمــاأيــا وآق ــــــــــــــلنــدا  

ولل ــمبرنز ومن م اإرة ا ــليط الضــو . وابرء  ــركا  من الق اء الناا ومؤســ ــا   سرية بأموال ب ــاةيةز  
بما فر حل  جوأ ــوي آأد جوأ ــويز ومنامة أةــدقا  ةــندوا األمم المتحدة لل ــ ايز ومؤســ ــة ااحاإ األمم 

 المتحدة ا ختماأر الفدرالر.

  
 استنتاجات وتوصيات  -   تامسا  

عل  الرالم من الت ورا  اسقجانيةز   ازال احدقا    سرة اعوا الجاوإ الرامية بل  القضــا  عل    - 65
ز  2030 أاســـور الو إة. ومع بقا  نماأر ســـنوا  فقط عل  نلون هدم القضـــا  عل  أاســـور الو إة بحلول عام

ولويا  واح ــــــــــسن البرامي الرامية بل  اح ــــــــــسن الصــــــــــحة  يلزم ال ي  الجاوإ والموارإ والأــــــــــراكا  لتحديد األ
اسأجانية للمرأةز بما فر حل  من  الل الوقاقة من أاســـــــــــور الو إة وعالجر. وين ثر موا مة ا ســـــــــــتراايجيا   

ــلة بالمو ــــــــوء ألي 2030الوهنية لعالج الناســــــــور بحس  اع و الجدول الزمنر لعام  . وهذا أمر ونسس الصــــــ
اقويض الم اسـف التر احققت فر مجال الصـحة الجن ـية واسأجانية وةـحة األم   أإ  بل  19-جاخحة كوفسد

 والولسد والمراهقسن.

ونمة واجة بل  اعزيز النام الصـــــــحية لتح ـــــــسن النوويةز و  ســـــــيما فر المناهس الريفيةز من أجا   - 66
أقضـــــا ا ـــــنسر أوجر    الحد من وةيا  األماا  واألمرا  النفاســـــية م ا الناســـــور التولسد  والعالجر. وين ثر

التقـدم المحرا فر مجـال مراق ـة األمرا  والتلنولوجيـا لجمع البيـاأـا  عن وـا   النـاســــــــــــــور الجـديـدة وأتـاخي  
عالجاا. ومن  ـــأي و ـــع أاســـور الو إة كمؤ ـــر لجوإة الرعاقة أي قعزا رةـــد التقدم المحرا وي ـــاعد عل  

 الناسور.احديد المناهس التر احتاج بل  موارإ م  فة للقضا  عل  

ــتمرار جاخحة كوفسد - 67 ــو  اثسر المناة واسـ ــر 19-وفر  ـ ــياسـ ــة بل  اياإة ا لتزام ال ـ ز نمة واجة ماسـ
وال ياإة الوهنية واياإة التعبعة المالية من أجا التعجسا بإوراا اقدم أحو القضــا  عل  الناســورز نوســاخا مناا 
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لحا   القاخمة. وهنا  واجة بل  التعاوي ًوقامة  انفسذ اســتراايجيا  لمنع وقوء بةــابا  جديدة وعالج جميع ا
 ــــــراكا  وهنية ًوقليمية وإولية ملتزمة ومتعدإة ال ــــــنوا  مع الق اعسن العام والناا لتوفسر الموارإ الالامة 
للوةــــول بل  جميع الن ــــا  والفتيا  الالار قعاأسن من الناســــورز وكفالة نذل جاوإ كاةية وم ــــتدامة للقضــــا   

. وين ثر اوجـير اهتمـام  اا لتل ي  الدعم المـقدم بل  البـلداي التر ســــــــــــــجـلت أعل  معـد    عل  هذ  الحـالة
 وةيا  وأمرا  األماا ز وكفالة اوفسر ُسبا الحصول مجاأا عل   دما  عالج الناسور.

لة للمفا يم الجن ــاأية لتح ــسن ومعالجة   - 68 المحدإا   ومن المام نذل جاوإ عاجلة باســتندام أاي محوّس
والمعايسر ا جتماوية التر اؤنر عل  ةـحة المرأة وسـالمتاا ورفاهاا. وهر اأـما اوفسر التعليم لجميع الن ـا  

والتم سن ا قتصــــــــــــاإ  )م ا الحصــــــــــــول عل    والفتيا ز واعزيز وقوا اسأ ــــــــــــاي الناةــــــــــــة نان وومايتااز
  ًوجرا ا  الحماقة القاأوأية وا جتماوية  ا ختماأا  ال الثة الصثر وا إ ار والتمويا الصثسر(ز واسةالوا

المراوية للمناور الجن ــــــــــــــاأر )م ا اسلمام بالنواور القاأوأية( لحماقة الن ــــــــــــــا  والفتيا  من العنف والتمسسز  
 واواج ال فال  والحما الم  ر.

من أهدام التنمية الم ـــــــــتدامةز من الضـــــــــرور   2-6-5و  1-6-5ومن أجا الوفا  بالمؤ ـــــــــرين   - 69
ــعد الوهنية واسقليمية والدولية بإم ــثسا عل  الصــــــــ ــحية للجميع فر عمليا  التن يط والتأــــــــ اج التث ية الصــــــــ

واثسر المناة. وهنا    19-للقضـــــا  عل  أاســـــور الو إةز عل  الرالم من التحدقا  التر ا رواا جاخحة كوفسد
اا  والموالسد واسعاقا ز وهنا   اوافس عالمر فر اآلرا  بأأي التد ال  الرخي ية الالامة للحد من وةيا  األم

ــد التد ال  ال النة المعروفة والفعالة من وس  التللفة ةيما يتعلس بال س الة الماهرة  واجة ملحة بل  اياإة ورةـــ
 و دما  رعاقة التولسد والموالسد فر وا   ال واُر وانايم األسرة.

ــا  والمجتمع الــدولر اانــاح اسجرا - 70  ا  الحــاســــــــــــــمــة التــاليــة عل  وجــر  ويتعسن عل  الــدول األعضـــــــــــــ
ل للمفا يم الجن ــــــاأيةز من أجا التعجسا بإوراا   ا ســــــتعجالز مع اا اء أاي قاخم عل  وقوا اسأ ــــــاي ومحوّس

 واحقسس أهدام التنمية الم تدامة: 2030اقدم أحو القضا  عل  أاسور الو إة بحلول عام 

 
 استراتيجيات وتدت ت الوقاية والع ج   

ســـــــت مارا  لتعزيز  دما  التولسد األســـــــاســـــــيةش واعزيز أام الرعاقة الصـــــــحية   ـــــــماي ا  )أ( 
ــا   ــانال  واأله ـ ــدًا ومارة )أ  القـ ــًا جسـ اـــدري ـ ــد نتوفسر موظفسن هبسسن مـــدربسن  ــاقـــة األم والولسـ ــانيـــة ورعـ اسأجـ

الجوإة  والجراوسن والممر ـا  وأه ا  التندير( والاياكا األسـاسـية واسمداإا ش و ـماي آليا  فعالة لضـماي 
ورةــدهاش وانفسذ اســتراايجيا  لضــماي الحصــول فر الوقت المناســف عل  عالج جراور آمن وعالر الجوإةز 

 بما فر حل  أننا  وا   ال واُر الصحية العامةش

ــا  و  ط عما ومسزاأيا  وهنية قاخمة عل  وقوا   )ل(  ــياســــ ــتراايجيا  وســــ ــد اســــ انفسذ ورةــــ
.  2030ومتعدإة الق اعا  للقضــــا  عل  أاســــور الو إة بحلول عام  اسأ ــــاي ومراوية لالعت ارا  الجن ــــاأية 

ــاإ   ــور وعالجر وًعاإة اسإماج ا جتماعر وا قتصـــــــــــ ويجف أي ُادرسج الن ط والمسزاأيا  الوقاقَة من الناســـــــــــ
ومتابعة المصـــابا  بالناســـور فر البرمجة والمسزاأية لتحقسس أهدام التنمية الم ـــتدامة )بما فر حل  منع اواج 

  فال  ووما المراهقا  ًوأاا  العنف الجن اأر وعدم الم اواة نسن الجن سن(شال

اعزيز فرا العما الوهنية التر اقوإها الح وما  للتصد  للناسورز واعزيز التن سس الوهنر  )ج( 
ــراكا  مع الجاوإ المبذولة إا ا البلد لزياإة القدرة ع  ــركا ز بما فر حل  بقامة  ــــــ ــسن التعاوي نسن الأــــــ ل   واح ــــــ
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ــحوبة   ــية والمنقذة للحياة مصــ ــاســ ــول الجميع عل  الجراوة األســ بجرا  عمليا  جراوية عالية الجوإة واعزيز وصــ
بنليا  لضـــــــــماي الجوإة لمعالجة العدإ اللبسر من الن ـــــــــا  والفتيا  اللواار ينتاري الرعاقةز بمأـــــــــاركة الواارا   

 والتعليم(ش   جتماويةز والأؤوي الماليةز الرخي ية )م ال ةيما يتعلس بالقضاقا الجن اأيةز والحماقة ا 

 ـــــــــماي التلافؤ فر بم اأية الحصـــــــــول عل  الندما  وأ اا اث ستااز من  الل   ط   )إ( 
وســــــــياســــــــا  وبرامي وهنيةز لتوفسر  دما  ةــــــــحية عالية الجوإة ل ماا  والموالسدز و اةــــــــة رعاقة التولسد 

الجراوة المأموأة فر الوقت المناســـــــــفز عند الحاجةز وعالج والموالسد فر الحا   ال ارخةز وال س الة الماهرةز و 
 الناسور و دما  انايم األسرة المتي رة ماليا وجثراةيا ونقاةياش

اح ـــــــسن جوإة التدريف الجراور والرعاقة الصـــــــحية التولسدقة فر البلداي للوقاقة من جميع  )هـ( 
 أأواء الناسورش

ــارا  اسوالةز واياإة بم اأية )و(  ــسن م ـ ــورز  اح ـ ــول عل   دما  معالجة الناسـ ــبا   الحصـ ب ـ
مناا اوفسر  دما  معالجة الناسـور المتاوة باسـتمرار فر م ـتأـفيا  منتارة اسـتراايجياز واوفسر سـل ـلة كاملة  

 من الرعاقة والمتابعة الأاملتسن لضحاقا أاسور الو إةش

الجميع عل  كاما سـل ـلة  التركسز عل  التث ية الصـحية للجميع لضـماي بم اأية وصـول   )ا( 
الرعـاقـةز بمـا فر حلـ  رعـاقـة الصــــــــــــــحـة العقليـةز وبنـاةـــــــــــــــة فر المنـاهس الريفيـة والنـاخيـةز من  الل العـدالـة  

بسنز والتعاوي مع ق اء النقا لتوفسر النقا بأســــــعار  فر اوايع مرافس الرعاقة الصــــــحية والعاملسن ال بسسن المدر 
 شمي ورةز واأجيع الحلول المجتمعية وإعماا

ــسن والعواما ا جتماوية   )ح(  ــحةز م ا التمسسز نسن الجن ــــــ ــية للصــــــ ــاســــــ اناول المحدإا  األســــــ
  قتصاإقةز التر اجعا الن ا  والفتيا  أك ر عر ة ألمرا  األمومةشوا

 
 الدعم المالي لتوفير وسائل الوقاية من ناسور الوالدة وع جه للجميع   

حية وإعوة المجتمع الدولر بل  الم ـــــاعدة فر الجاوإ اياإة المسزاأيا  الوهنية للرعاقة الصـــــ  ) ( 
الوهنيةز عند ال لفز لضماي انصي  أموال كاةية لحصول الجميع عل  الرعاقة الصحيةز بما فر حل  اعزيز  
النام الصــحية لتوفسر  دما  ةــحة األم األســاســية ) دما  انايم األســرة العالية الجوإةز والرعاقة قبا الو إةز 

ز وال س الة الماهرة( للن ـــــــا  والفتيا ز والرعاقة الت  بمن فسان أولع    ولسدقة والرعاقة التالية للو إة فر وا   ال واُر
 شالالار قعأن فر المناهس الريفية المحرومة من الندما  والتر ق وي فساا أاسور الو إة أك ر  سوعا 

وأي اصــــا بل  الن ــــا      ــــماي أي اعالي ال ــــياســــا  والبرامي الوهنية أوجر عدم الم ــــاواة  ) ( 
ــبف افاقم الفقر الناجم عن جاخحة كوفسد ــا  لن ر متزايدز ب ـــــ ــعيفا  المعر ـــــ ز 19-والفتيا  الفقسرا  والضـــــ

فر حـل  من  الل اوفسر بالـاـنة مـالـية محـدإة األهـدامش واوفسر الرعـاـقة الصــــــــــــــحـية المجـاأـية أو المـدعومـة   بمـا
التث ية الصــــــــحية للجميعش ًوااوة فرا ب ــــــــرا    بأــــــــ ا كام ل ماا  والموالسد وعالج الناســــــــور فر بهار

 المجتمع المحلر والمأاركة النأ ة فر رةد انفسذ ال ياسا  واقدقم الندما ش

ــة للبلداي التر ) (   اعزيز التعاوي الدولرز بما فر حل  ال ي  الدعم التقنر والمالرز وبناةـــــــــــ
  صوةا فر ال ياقا  الاأةشانو  بأو ا  كبسرةز من أجا منع اسةابة بالناسور والتصد  لرز 
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ــماي بم اأية التنبؤ برز  )ل(  ــماي اياإة التمويا الالامز ولضــ اعبعة الق اعسن العام والناا لضــ
 ش2030واستمرار  للقضا  عل  أاسور الو إة بحلول عام 

 
 االستراتيجيات والتدت ت المتعلقة بإعادة اإلدماج   

ــاملة سعاإة اسإماج )م(  ــماي اقدقم  دما   ـــ ــور الو إةز   ـــ ــحاقا أاســـ ا جتماعر لجميع  ـــ
بمن فسان الالار اعتبر وــا اان السر قــانلــة للأــــــــــــــفــا  أو السر قــانلــة للعالج الجراورز بمــا فر حلــ  الرعــاقــة  

 الصحية والمأورة والتعليم والتم سن ا جتماعر وا قتصاإ  وإعم األسرة والمجتمع المحلرش

متابعة لجعا أاســــــــــــور الو إة والة يتعسن اسنالن عناا عل  بأأــــــــــــا  واعزيز أام وآليا   )ي( 
الصــعسد الوهنرز اأــما مؤ ــرا  لتت ع رفا  جميع  ــحاقا الناســور وًعاإة بإماجانز مع كفالة أاي قاخم عل  

 وقوا اسأ ايش

و ـع اسـتراايجيا  اأـما ب ـرا  المجتمعا  المحلية لم ـاعدة الن ـا  عل  منع ودوش أاسـور  )س( 
 شلنجاح فر معالجترز بما فر حل  من  الل اوفسر التعليم وانايم األسرة والتن يط للو إة ال يصرية آ ر بعد ا 

 
 البحوث وجمع البيانات وتحليلها   

اعزيز ال حوش وجمع البياأا ز والرةــــــــد والتقسيمز من أجا اوجير ال ــــــــياســــــــا  الأــــــــاملة   )ء( 
 وان يط وانفسذ نرامي ةحة األماا  والموالسدش

ا  اســتعرا ــا  إورية لحا   الوفاة النفاســية التر احدش قبسا وبعسد الو إة وللحا    بجر  )م( 
التر الاإ اوإ  بالحياةز م ا أاســـور الو إةز واعزيز ال  ا ســـتعرا ـــا  ًوإماجاا فر ُأام معلوما  الصـــحة  

 ة ومعالجتااشالوهنيةز كجز  من أام وهنية لمراق ة الوةيا  النفاسية التر احدش قبسا وبعسد الو إ

ــا  آليا  أهلية وآليا  وياإقة سنالن واارا  الصــــــــــــحة بأــــــــــــ ا منتام عن وا     )ا(  بأأــــــــــ
اسةــابة نناســور الو إةز وقسد ال  الحا   فر ســجا وهنرز وا عترام نناســور الو إة كحالة يتعسن اسنالن 

ــتدعر اسنالن الفور  عناا   ــعسد الوهنرز ووالة ا ـ ــياا أاي قاخم عل  عناا عل  الصـ وات عاا ومتابعتاا فر سـ
 وقوا اسأ ايش

اوفسر نسعة مؤااية للم ـــــــــا لة ا جتماوية عن هريس  ـــــــــماي الحصـــــــــول عل  المعلوما   )ا( 
ــياســــــا  والبرامي والمسزاأيا  والندما  المحدإة لمنع أاســــــور الو إة والتصــــــد  لرز وعن هريس   المتعلقة بال ــــ

  والمعوقسن والمناما  التر ققوإها الأــ ال عل  رةــد انفسذها والمأــاركة انمية قدرا  مناما  وقوا الن ــا
 مع الموظفسن العمومسسن فر الدعوة بل  اثسسر ال ياسا ش

اوســــيع أ اا مراق ة الوةيا  النفاســــية ليأــــما أاســــور الو إة كمؤ ــــر لجوإة ةــــحة األم  )ر( 
 اجية ةيما يتعلس باألمرا  النفاسيةشًوإماج آليا  ا ستجابة  ستعرا  ومعالجة أوجر القصور المن 

ا وير قدرا  هسعا  وقوا اسأ ـــــــــاي الم ـــــــــتقلةز بما فساا المؤســـــــــ ـــــــــا  الوهنية لحقوا   )،( 
اسأ ـايز عل  رةـد أاسـور الو إة باعت ار  بودص قضـاقا وقوا اسأ ـاي والتصـد   أتااكا  وقوا اسأ ـاي 

 حا  الصلةش
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 الدعوة والتوعية   

ــحاقا أ  ) (  ــفان ام سن  ـــــ ــور الو إة من اووية المجتمعا  المحلية واعبعة هاقااااز نوةـــــ اســـــ
إاويا  للقضـا  عل  الناسـور واألمومة المأموأةز والمأـاركة ننأـا  فر ةـياالة ال ـياسـا ز واصـميم الندما   

 واقدقمااز ورةد وقوا اسأ اي والم ا لة عنااش

لمدارس ومرافس الرعاقة الصــــــــــحية  اعزيز التووية والدعوةز ب را مناا وســــــــــاخط اسعالم وا )ش( 
وبرامي التووية المجتمعيةز من أجا بقصــــــال رســــــاخا مامة بأــــــأي الوقاقة من أاســــــور الو إة وعالجر وًعاإة 

 اسإماج ا جتماعرش

المحلر   )ة(  المجتمع  وقــــاإة  الــــدينسوي  الزعمــــا   حلــــ   فر  بمــــا  المحليــــةز  المجتمعــــا   اعبعــــة 
ــاخية ومناما  المجتمع  ــرة وإعم والجماعا  الن ــــ ــا  والفتيا  والرجال والفتيايز من أجا مناةــــ المدأر والن ــــ

 بااوة الرعاقة الصحية للجميعز وكفالة بعمال وقوا اسأ ايز والحد من الوةم والتمسسزش

ــية   )ح(  ــحة الجن ـ ــاخا مناا الصـ ــا  والفتيا ز نوسـ ــسنز وام سن الن ـ ــاواة نسن الجن ـ ــماي الم ـ  ـ
برمجة الُللية الأـــاملةز وا عترام بأي ســـالمة الن ـــا  والفتيا  لاا أنر بقجانر واسأجانية والحقوا اسأجانية وال

 هام عل  بقا  وةحة األهفال واألسر والمجتمعا ش

ــة بعد  ) (  ــول الجميع عل  التعليمز وبناةـــــــــ ــماي وصـــــــــ اعزيز واياإة التد ال  الرامية لضـــــــــ
 ــا  والفتيا ز ووماقة واعزيز وقوا اسأ ــاي المرولة ا نتداخية والتعليم العالرز والقضــا  عل  العنف  ــد الن 

ــا  والفتيا  نتقدقم ووافز مبتلرة  ــة نانز واعتماإ قواأسن احار اواج ال فال  ًوأفاحهاز وإعم الن ـــــــــــ الناةـــــــــــ
 ل سر سبقا  الفتيا  فر المدارسز بمن فسان الفتيا  فر المجتمعا  الريفية والناخية.

ناول أيدينا. ومع حل ز فإي ا أتلاســــا  التر  ــــادااا ةــــحة  بي القضــــا  عل  أاســــور الو إة فر مت  - 71
واثسر المناة انذر بإب ا  واسرة احقسس  19-األم وجاوإ التصـد  لناسـور الو إة من جرا  افأـر جاخحة كوفسد

هذا الادم. ويت لف القضــــــــــــا  عل  أاســــــــــــور الو إة ال ي  الجاوإ بأــــــــــــ ا كبسرز بما فر حل  اياإة امويا 
لمنع وـدوش اـياإة فر وـا     صــــــــــــــعـد إوي الوهنر والوهنر واسقليمر واـلدولر اـياإة كبسرةزالـتد ال  عل  ال

ا بل  البـلدايز ومنامـا    اسةــــــــــــــاـبة الجـدـيدة ومعـالجـة الحـا   المتراكمـة وـالـيًا. ويجـف اـقدقم إعم كبسر وُمعز 
لر   سة لتح سن ةحة األم والولسد األمم المتحدةز ووملة القضا  عل  الناسورز والم اإرا  العالمية األ رص المـــــُ

 والقضا  عل  أاسور الو إة.

والقضــا  عل  أاســور الو إة عاما أســاســر من عواما احقسس أهدام التنمية الم ــتدامة. ومن أجا   - 72
ــندوا األمم المتحدة 2030الوفا  بالثاقا  العالمية لن ة عام   ــيقوم ةــ ــاي ووقوقرز ســ ــماي كرامة اسأ ــ ز و ــ

  عل  الناســورز بالتعاوي مع الدول األعضــا  والجاا  الأــري ةز ب ياإة الجاوإ الرامية  لل ــ اي ووملة القضــا
 .2030بل  التعجسا باسجرا ا ز عل  النحو المبسن أعال ز من أجا القضا  عل  أاسور الو إة بحلول عام 

 


