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قرار اتخذته الجمعية العامة في  16كانون األول/ديسمبر 2020
[بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( ،A/75/471الفقرة ])80

 - 159/75مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الوالدة
إن الجمعية العامة،
إذ تشيي ر إلى ق ارراتها  138/62المؤرخ  18كانون األول/ديسـ ــمبر  2007و  158/63المؤرخ  18كانون

األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2008و  188/65المؤرخ  21كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2010و  147/67المؤرخ  20كــانون

األول/ديسـ ـ ــمبر  2012المتعلقة بدعم الجهود الرامية إلى القضـ ـ ــاء على ناوـ ـ ــور الوادة ،وق ارريها  ،148/69المؤرخ

 18كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2014و  ،169/71المؤرخ  19كانون األول /ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2016و  147/73المؤرخ
 17كانون األول/ديسمبر  ،2018بشأن مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على ناوور الوادة،

وإذ تع د تأك د إعالن ومنهاج عمل بيجين( )1ونتائج الدورة ااو ـ ـ ـ ـ ــتثنائية الثالثة والعش ـ ـ ـ ـ ـرين للجم ية
()2
العامة المعنونة ”المرأة عام  :2000المس ـ ــاواة بين الجنس ـ ــين والتنمية والس ـ ــالم و القرن الحاد والعش ـ ـرين
وبرنـامج عمـل المؤتمر الـدولو للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان والتنميـة

()3

وبرنـامج عمـل مؤتمر القمـة العـالمو للتنميـة ااجتمـا يـة

()4

وعمليات اوــتع اراــها واالتتامات الدولية المتعلقة بالتنمية ااجتما ية وبتحقيم المســاواة بين الجنســين وتم ين

_________________

( )1تقرير المؤتمر العـ ـ ــالمو الرابع المعنو بـ ـ ــالمرأة ،بيجين 15-4 ،أيلول/وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر ( 1995منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات األمم المتحـ ـ ــدة ،رقم المبيع
 ،)A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،1المر قان األول والثانو.

( )2القرار دإ ،2/23-المر م ،والقرار دإ ،3/23-المر م.
( )3تقرير المؤتمر الدولو للس ـ ان والتنمية ،القاةرة 13-5 ،أيلول/وــبتمبر ( 1994منشــورات األمم المتحدة ،رقم المبيع ،)A.95.XIII.18
الفصل األول ،القرار  ،1المر م.

( )4تقرير مؤتمر القم ــة الع ــالمو للتنمي ــة ااجتم ــا ي ــة ،كوبنه ــا ن 12-6 ،آذار/م ــار
 ،)A.96.IV.8الفصل األول ،القرار  ،1المر م الثانو.
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النسـ ـ ـ ــاء والفتيات التو تم التعهد بها و المؤتمر العالمو لمناةضـ ـ ـ ــة العنصـ ـ ـ ـرية والتمييت العنصـ ـ ـ ــر وك ار ية
األجانب وما يتص ـ ــل بنلت من تعص ـ ــب

()5

ومؤتمر القمة العالمو لعام  ،)6(2005وكنلت االتتامات المقطوعة

و الوثيقـة التتـاميـة لمؤتمر قمـة األمم المتحـدة اعتمـاد تطـة التنميـة لمـا بعـد عـام  ،2015المعنونـة ”تحويـل

عالمنا :تطة التنمية المستدامة لعام ،)7( 2030

وإذ تع د أيضيا تأك د اإلعالن العالمو لحقوق اإلنســان( ،)8وكنلت اتفاقية القضــاء على جميع أاـ ال

التمييت ا ـ ـ ـ ــد المرأة

()9

وااجتما ية والثقافية

واتفاقية حقوق الطفل( ،)10وإذ تش ـ ـ ـ ــير إلى العهد الدولو التا

()11

والعهد الدولو للحقوق المدنية والســياوــية

()12

ااتفاقيتين المنكورتين وبروتوكواتهما ااتتيارية

()13

بنلت ،على وبيل األولوية،

وإذ تحيط علما بتقرير األمين العام

()14

بالحقوق ااقتص ـ ـ ـ ــادية

 ،وإذ تحث الدول التو لم توقع بعد على

أو تص ــدق عليها أو تنض ــم إليها على أن تنار و ال يام

وبااوتنتاجات والتوصيات الواردة فيه،

وإذ تعترف بالحاجة الملحة إلى تكثيف الملكية وال يادة على الص ـ ـ ــعيد الوالنو ،واالتتام الس ـ ـ ــياو ـ ـ ــو

وتعتيت القدرات الوالنية من أجل اإلوـ ـرال بالتقدم المحرو نحو القضـ ــاء على ناوـ ــور الوادة ،بسـ ــبل منها تنفين

اوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات الوقـايـة من وقول ـح اات جـديـدة وعالج جميع الحـاات القـائمـة مع إيالء اةتمـام تـا
التو تسجل أعلى معدات وفيات وأمراض النساء أثناء ترة األمومة،

للبلـدان

وإذ تؤكد أن ظواةر الفقر ووـوء التذنية وانعدام تدمات الرعاية الصـحية أو عدم كفايتها أو تعنر

الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عليه ــا واإلنج ــا

و وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م رة وووا ج األالف ــال والتواج الم ر والتواج ب ــاإلكران والعن

اـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ــابات والفتيات والحواجت ااجتما ية والثقافية والتهمي

واألمية وعدم المسـ ـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ـ ــين،

واارت االات القائمة بينها تشـ ـ ل أوـ ـ اباة جنرية لناو ــور الوادة ،وأن الفقر ا يتال عامل التطر ااجتماعو
الرئيسو و ةنا الصدد،
وإذ تؤكد أيضيا أن ناوـور الوادة يم ن أن يؤد إلى اعتالل مدمر مد الحياة إذا تر دون عالج،

مع ما يص ـ ـ ـ ـ ــاح ه من عواقب البية واجتما ية ونفس ـ ـ ـ ـ ــية واقتص ـ ـ ـ ـ ــادية تطيرة وأن ما يقر من  90و المائة

من النسـاء الالتو صيصـبن بناوـور الوادة يلدن مواليد موتى وأن التصـورات التاالئة ألوـ ابه ال اة ما تؤد إلى
الوصم والنبن،
_________________

( )5انار  A/CONF.189/12و  ،A/CONF.189/12/Corr.1الفصل األول.
( )6القرار .1/60
( )7القرار .1/70
( )8القرار  217أل

(د.)3-

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378 )9
( )10المرجع نفسه ،المجلد  ،1577الرقم .27531
( )11انار القرار  2200أل

(د ،)21-المر م.

( )12المرجع نفسه.
(United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378 )13؛ المرجع نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،المجل ــدان  2171و  ،2173الرقم 27531؛
والقرار  ،138/66المر م؛ والقرار  ،117/63المر م.

(.A/75/264 )14
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وإذ تسييي ي لم بأن الاروف ااجتما ية وااقتص ـ ـ ــادية الصـ ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ــائدة و كثير من البلدان النامية،

وا ويما و أقل البلدان نمواة ،أدت إلى تسارل وتيرة تأنيث الفقر،
وإذ تسيلم أيضيا بأن اإلنجا

و وـن م رة يتيد من احتمال حدو مضـاعفات أثناء الحمل والوادة

ويتيد بقدر كبير من احتمال ارتفال معدات وفيات وأمراض النساء أثناء ترة األمومة ،وإذ يساورةا بالغ القلم

إواء ما يسـ ـ ـ ـ ـ ــب ه اإلنجا

و وـ ـ ـ ـ ـ ــن م رة واإلم انية المحدودة للحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على أعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ــتو يم ن بلو ه

من الصــحة العقلية والبدنية ،بما و ذلت الصــحة الجنســية واإلنجابية ،وبتاصــة الحصــول بســرعة على رعاية
جيدة للتوليد و الحاات الطارئة ،من ارتفال و مستويات اإلصابة بناوور الوادة و يرن من أمراض األمومة

والوفيات الناجمة عنها،

وإذ تسلم كذلك بأن الفتيات المراةقات ،وا ويما منهن الالئو يعشن و حالة من الفقر أو التهمي ،

معرا ـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـ ل تا

لتطر وفيات وأمراض األمومة ،بما و ذلت ناو ـ ـ ـ ــور الوادة ،وإذ يس ـ ـ ـ ــاورةا القلم

من أن الس ـ ـ ـ ـ ــبب الرئيس ـ ـ ـ ـ ــو لوفيات الفتيات الالتو تتراو أعمارةن بين  15و  19عاما و العديد من البلدان

المنتفضـ ـ ـ ــة الدتل والمتووـ ـ ـ ــطة الدتل يتمثل و المضـ ـ ـ ــاعفات الناتجة عن الحمل والوادة ،ومن أن النسـ ـ ـ ــاء

ال الذة أعمارةن  30ونة أكثر يتعران لتطر متتايد لإلصابة بمضاعفات وللو اة أثناء الوادة،

وإذ تسيييلم بأن عدم الحص ـ ــول على تدمات الص ـ ــحة الجنس ـ ــية واإلنجابية ،وا و ـ ــيما تدمات التوليد

و حاات الطوارئ ،بما و ذلت و الحاات اإلنس ــانية ،ا يتال من بين األوـ ـ ا

مما يؤد إلى اعتالل ص ـ ــحة النس ـ ــاء والفتيات و و ـ ــن اإلنجا

الرئيس ــية لناو ــور الوادة،

وو اتهن و العديد من مناالم العالم ،وبأن

ثمــة حـاجـة إلى ويـادة ةـائلــة ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــتــدامـة و تـدمـات العالج والرعـايـة الجيــدة ،بمــا و ذلـت تـدمـات التوليــد

ذات النو يـة العـاليـة و حـاات الطوارئ ،و و عـدد جراحو النـاوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور والقـابالت من ذو التـدريـب والكفـاءة،
للحد من وفيات األمهات والمواليد بصورة كبيرة والقضاء على ناوور الوادة،
وإذ تالحظ أن أ نهج يقوم على أوـا

حقوق اإلنسـان للقضـاء على ناوـور الوادة وأ جهود تبنل

للقضـ ــاء على ناوـ ــور الوادة ين ذو أن تسـ ــتند إلى المسـ ــاءلة والمشـ ــاركة والشـ ــفافية والتم ين وااوـ ــتدامة وعدم

التمييت والتعاون الدولو ،من جملة أمور أتر ،

وإذ يسييياوربا بالل القل إواء أ عال التمييت والتهمي

أاـ ـ اا متعددة ومتشـ ــاب ة من التمييت ،التو تؤد

اـ ــد النسـ ــاء والفتيات ،وبتاصـ ــة من تواجهن

و كثير من األحيان إلى الحد من إم انية الحصـ ــول على

التعليم والتذنية ،مما يؤثر وــل ا و صــحتهن البدنية والعقلية ور اةهن وتمتعهن بحقوق اإلنســان التاصــة بهن
والفر

والمتايا التو يتمتع بها الصبية و مرحلتو الطفولة والمراةقة ،ويعراهن و كثير من األحيان لشتى

أاـ ـ ال ااو ــتذالل واانتها الثقافية وااجتما ية والجنس ــية وااقتص ــادية وللعن

يم ن أن تتيد من تطر ناوور الوادة،

والممارو ــات الض ــارة ،التو

وإذ يسياوربا بالل القل أيضيا إواء حالة النســاء والفتيات الالتو يعانين من ناوــور الوادة أو الالتو

َّ
ةن و الور التعا و منه ،والالتو كثي اةر ما صيعانين من اإلةمال والوصـ ــم ،مما قد يفضـ ــو إلى آثار وـ ــلبية و
صحتهن العقلية ،تؤد إلى ااكتئا واانتحار ،ويتددن ق ار وتهميشا،
وإذ تسييييلم بضـ ـ ــرورة ويادة الوعو و صـ ـ ــفوف الرجال والفتيان المراةقين ،و و ةنا السـ ـ ــياق إاـ ـ ـ ار

الرجال وقادة المجتمعات المحلية مش ـ ــاركة كاملة ،كش ـ ــركاء وحلفاء او ـ ــتراتيجيين و الجهود المبنولة من أجل

التصد لناوور الوادة والقضاء عليه،
20-17294

3/9

مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الوالدة

A/RES/75/159

وإذ ترحب بمسـاةمة الدول األعضـاء والمجتمع الدولو والقطال التا

والمجتمع المدنو و الحملة

العالمية للقض ـ ــاء على الناو ـ ــور التو يقودةا ص ـ ــندوق األمم المتحدة للس ـ ـ ان ،واا ـ ــعة و اعت ارةا أن األتن
بنهج يركت على النا

المحلية وتم ينهم،

أمر أوـ ـ ـ ـ ــاوـ ـ ـ ـ ــو لحماية األ راد والمجتمعات
لتحقيم التنمية ااجتما ية وااقتصـ ـ ـ ـ ــادية م

وإذ يسيي ي اوربا بالل القل من أنه مع حلول موعد النكر السـ ـ ــنوية السـ ـ ــابعة عش ـ ـ ـرة للحملة العالمية

للقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على النـاوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وعلى الر م من إحراو بعك التقـدم ،ا تتال ةنـا تحـديـات كبيرة تتطلـب تكثيف

الجهود على جميع المستويات للقضاء على ناوور الوادة،

وإذ يسييييياوربا القل البالل أيضيييييا من قلة الموارد المرص ـ ـ ــودة لناو ـ ـ ــور الوادة و البلدان التو ينوء

كاةلها بعبء ةنا المرض ،وتضــاع

حدة ذلت من جراء انتفاض مســتويات المســاعدة اإلنمائية المتصـصــة

لص ـ ــحة األمهات والمواليد ،التو تض ـ ــاءلا و الس ـ ــنوات األتيرة ،وا ـ ــدة الحاجة إلى تو ير المتيد من الموارد

والدعم اإلا ـ ـ ـ ــا و للحملة العالمية للقض ـ ـ ـ ــاء على الناو ـ ـ ـ ــور وللم ادرات الوالنية واإلقليمية األتر الم رو ـ ـ ـ ــة
لتحسين صحة األم والقضاء على ناوور الوادة،

وإذ تالحظ اوـتراتيجية األمين العام العالمية المنقحة لصـحة المرأة والطفل والمراةم ( )2030-2016التو

يضـطلع بها ائتالف واوـع من الشـركاء دعما للتطط وااوـتراتيجيات الوالنية الرامية إلى تحقيم أعلى مسـتو يم ن

بلو ه من الص ــحة والس ــالمة البدنية والعقلية وااجتما ية و جميع األعمار ،ووا ــع حد لوفيات األمهات والمواليد
التو يم ن الوقاية منها ،وإذ تالحظ أن ذلت يم ن أن يسهم و تحقيم أةداف التنمية المستدامة،

وإذ ترحب بشـ ـ ـ ـ ـ ــتى الم ادرات الوالنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بجميع أةداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة

والحملة العالمية للقضاء على الناوور ،بما يها الم ادرات التو اتتنت على صعيد ثنائو وعن الريم التعاون

بين بلـدان الجنو  ،دعمـا للتطط وااوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات الوالنيـة و قطـاعـات م ـث ل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة والتعليم والتمويـل
والمســاواة بين الجنســين والطاقة والميان والصــرف الصــحو والقضــاء على الفقر والتذنية ،كووــيلة لتفك عدد

وفيات النساء أثناء ترة األمومة ووفيات المواليد واألالفال دون ون التامسة،
وإذ ترحب أيضيا بالشـراكات القائمة بين أصـحا

المصـلحة على جميع المسـتويات للتصـد للعوامل

المحددة المتعددة األوجه لص ــحة األمهات والمواليد واألالفال ،بالتنس ــيم الوثيم مع الدول األعض ــاء بناء على
احتيـاجـاتهـا وأولويـاتهـا ،و و ةـنا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ترحـب كـنلـت بـاالت اتمـات بـالتعجيـل و إحراو تقـدم من أجـل تحقيم

أةداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة بحلول عام ،2030
-1

تؤكيد م ديد يد االت اتمــات التو تعهــدت بهــا الــدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لتحقيم أةــداف التنميــة

المسـ ــتدامة بحلول عام  ،2030وتسـ ــلم بأن الجهود الرامية إلى القضـ ــاء على ناوـ ــور الوادة و ضـ ــون عقد

من التمن وتسهم و تحقيم األةداف بحلول عام 2030؛
-2

تؤكد اـ ــرورة معالجة أوجه اارت اط القائم بين الفقر وانعدام ر

التعليم المتاحة للنسـ ــاء

والفتيات أو عدم كفايتها ،وأوجه عدم المس ـ ــاواة بين الجنس ـ ــين ،واا تقار إلى تدمات الرعاية الص ـ ــحية أو عدم

كفايتها ،بما و ذلت تدمات الرعاية المتص ــلة بالص ــحة الجنس ــية واإلنجابية ،واإلنجا

و و ــن م رة ووواج

األالفال والتواج الم ر والتواج باإلكران والترابط القائم بينها تش ل أو ابا جنرية لناوور الوادة ،وتهيب بالدول

أن تتتن ،بالتعاون مع المجتمع الدولو ،إجراءات عاجلة للتصد لهنن الحالة؛
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A/RES/75/159

ته يب بالدول اتتـاذ جميع التـدابير الالومة لكفـالة حم النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والفت ـيات و التمتع بأعلى

مسـ ـ ــتو يم ن بلو ه من الصـ ـ ــحة ،بما يها الصـ ـ ــحة الجنسـ ـ ــية واإلنجابية ،والحم و اإلنجا  ،و قاة لبرنامج
عمـل المؤتمر الدولو للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان والتنميـة ،ومنهـاج عمـل بيجين( )15والوثائم التتـامية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن مؤتمرات
اوــتع اراــهما ،وإروــاء نام صــحية وتدمات اجتما ية مســتدامة بهدف كفالة إم انية اوــتفادة الجميع من ةنن
النام والتدمات بال تمييت ،مع إيالء اةتمام تا

لكفاية األ نية والتذنية والميان والصـرف الصـحو ،وتو ير

المعلومات عن تنايم األو ـ ـ ـرة وويادة تم ين المرأة والمعر ة والتو ية وكفالة الحصـ ـ ــول على نحو متكا

على

رعاية مناوـ ة وجيدة قبل الوادة وعند الوادة للوقاية من اإلصــابة بناوــور الوادة والحد من أوجه عدم المســاواة
و الحص ـ ـ ــول على التدمات الص ـ ـ ــحية وتو ير الرعاية بعد الوادة لكش ـ ـ ـ

ومعالجتها و وقا م ر؛
-4

حاات اإلص ـ ـ ــابة بناو ـ ـ ــور الوادة

ته ب أيضيا بالدول أن تكفل التذطية المتكا ئة بتدمات الرعاية الصــحية والحصــول عليها

و الوقا المناو ــب ،من تالل تطط وو ــياو ــات وبرامج والنية ،وتاص ــة رعاية التوليد والمواليد و الحاات

الطارئة وال الة الماةرة وعالج ناوــور الوادة وتنايم األو ـرة ،بحيث تكون و المتناول ماليا ومتيس ـرة وم ار ية

لالعت ارات الثقافية ،وا ويما و المناالم الريفية والمناالم األاد بعدا؛
-5

ته ب كذلك بالدول أن تكفل للنس ـ ـ ـ ــاء والفتيات الحم و الحص ـ ـ ـ ــول على تعليم جيد ،على

قدم المسـ ـ ـ ـ ــاواة مع الرجال والفتيان ،وأن تكفل إتمامهن مرحلة التعليم اابتدائو بأكملها ،وأن تسـ ـ ـ ـ ــتأن

الجهود

لتحسـين التعليم المتا للفتيات والنسـاء وتووـيع نطاقه و كل المراحل ،بما يها مرحلتا التعليم الثانو والتعليم

العالو ،وبما يش ـ ــمل التربية الجنس ـ ــية المالئمة لكل ئة عمرية وتحس ـ ــين التعليم المهنو والتدريب الفنو ،وذلت

لتحقيم أمور منها المساواة بين الجنسين وتم ين النساء والفتيات والقضاء على الفقر؛
-6

تحي الـدول على وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قوانين وإنفـاذةـا بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارمـة لكفـالـة أا يعقـد التواج ،بمـا و ذلـت

و المناالم الريفية والنائية ،إا بموا قة الطر ين المقبلين على التواج موا قة كاملة ا إكران يها ،إا ـ ــا ة إلى

وـن قوانين تتعلم بالسـن القانونية الدنيا للراـا بالتواج والسـن الدنيا للتواج وإنفاذةا بصـرامة ،ور ع السـن الدنيا

للتواج عند الضرورة؛
-7

ته يب بـالمجتمع الـدولو أن ي ث

مـا يقـدمـه من دعم تقنو ومـالو ،وبتـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى البلـدان

التو تنوء بأ اء كبيرة ،لتسـ ـ ـ ـ ـ ـريع التقدم نحو القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على ناوـ ـ ـ ـ ـ ــور الوادة تالل عقد واحد ،وةو ما يم ن

أن يسهم و تحقيم أةداف التنمية المستدامة بحلول عام  2030وكفالة أا يتتل
-8

تح ي

أحد عن الركب؛

المجتمع ال ــدولو على تو ير وتعتيت م ــا يلتم من موارد وبن ــاء الق ــدرات ،بن ــاء على

اللب الدول األعض ــاء ،ب ية عالج حاات الناو ــور عن الريم الجراحة ،بما يفض ــو إلى إعادة إدماج النس ــاء

مدةن بالدعم الطبو والنفس ـ ـ ــو وااجتماعو وااقتص ـ ـ ــاد
والفتيات المتض ـ ـ ــررات و مجتمعاتهن المحلية ،مع ّ
اوتعادة عا يتهن وكرامتهن؛
-9

تح الجهات المانحة المتعددة األالراف والمؤو ـســات المالية الدولية والمصــارف اإلنمائية

اإلقليمية و القطاعين العام والتا

على أن تقوم ،و حدود واية كل منها ،باوـ ـ ــتعراض وتنفين وـ ـ ــياوـ ـ ــات

تدعم الجهود الوالنية وبناء القدرات المؤوـسـية للقضـاء على ناوـور الوادة وأن تكفل حصـول الشـابات والفتيات

_________________

( )15تقرير المؤتمر الع ـ ــالمو الرابع المعنو ب ـ ــالمرأة ،بيجين 15-4 ،أيلول/وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر ( 1995منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات األمم المتح ـ ــدة ،رقم المبيع
 ،)A.96.IV.13الفصل األول ،القرار  ،1المر م الثانو.
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A/RES/75/159

على نسـ ـ ـ ة أكبر من الموارد ،وبتاص ـ ــة و المناالم الريفية والنائية و و أ قر المناالم الحضـ ـ ـرية ،وأن تكفل

كنلت ويادة التمويل الالوم وأن ي ون مستداماة ويم ن التنبؤ به؛
- 10

ته ب بالمجتمع الدولو أن يدعم أنشطة صندوق األمم المتحدة للس ان والشركاء اآلترين،

بما و ذلت منامة الص ــحة العالمية ،و الحملة التو يقومون بها للقض ــاء على ناو ــور الوادة على الص ــعيد

العـالمو ،وذلـت إلنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مراكت إقليميـة ومراكت والنيـة عنـد اللتوم ،وتمويلهـا لعالج نـاوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الوادة والتـدريـب
و ةـنا المجـال عن الريم تحـديـد الم ار م الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة التو يم ن أن تكون مراكت للعالج والتـدريـب والرعـايـة
و ترة النقاةة وتقديم الدعم لها؛

تعجل بإحراو تقدم من أجل تحسـ ـ ـ ـ ــين صـ ـ ـ ـ ــحة النسـ ـ ـ ـ ــاء و ترة األمومة
 - 11ته ب بالدول أن ِّّ
عن الريم التص ــد لمس ــائل الص ــحة الجنس ــية واإلنجابية وص ــحة األمهات والمواليد واألالفال بص ــورة ا ــاملة،
بس ـ ــبل منها تو ير تدمات تنايم األو ـ ـرة والرعاية قبل الوادة وتدمات ال الة الماةرة عند الوادة ،بما و ذلت
القــابالت ،ورعــايــة التوليــد والمواليــد و الحــاات الطــارئــة والرعــايــة بعــد الوادة وأوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب الوقــايــة والعالج

من األمراض واإلصـ ـ ــابات المنقولة بااتصـ ـ ــال الجنسـ ـ ــو ،مثل يرو
رعاية صـ ـ ـ ــحية معتوة تكفل حصـ ـ ـ ــول الجميع على نحو منص ـ ـ ـ ـ

نق

المناعة ال شـ ـ ـ رية ،و إالار نام

على تدمات رعاية صـ ـ ـ ــحية متكاملة جيدة

ميس ــورة التكلفة تش ــمل تقديم الرعاية الوقائية والسـ ـريرية على ص ــعيد المجتمع المحلو ،و وـ ــبيل تحقيم تطة

التنمية المستدامة لعام  2030؛
- 12

تح المجتمع الدولو على وـ ــد النق

والتوويع ير العادل لألال اء والجراحين والقابالت

والممراـ ـ ــات و يرةم من العاملين و مجال تقديم الرعاية الصـ ـ ــحية المدرَّبين على تقديم رعاية التوليد المنقنة
للحياة والنق

- 13

و األماكن واللواوم الن يحد من قدرة معام مراكت عالج ناوور الوادة؛

تشيييييي د باحتفال المجتمع الدولو يوم  23أيار/مايو باليوم الدولو للقضـ ـ ـ ـ ــاء على ناوـ ـ ـ ـ ــور

الوادة ،والقرار القااـو بأن يواصـل اوـتذالل اليوم الدولو من كل عام لتيادة التو ية بداء ناوـور الوادة بقدر

كبير ومضاعفة الجهود وحشد الدعم للقضاء عليه؛
- 14

ته ييب ب ــال ــدول و/أو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــن ــاديم مناوم ــة األمم المتح ــدة وبرامجه ــا وأجهتته ــا ووك ــااته ــا

المتتصـ ـ ـص ـ ــة ذات الص ـ ــلة ،كل و حدود وايته ،وتدعو المؤوـ ـ ـس ـ ــات المالية الدولية وجميع الجهات الفاعلة

ذات الصـ ــلة و المجتمع المدنو ،بما و ذلت المنامات ير الح ومية والقطال التا
ناوور الوادة تالل عقد واحد عن الريم ال يام بما يلو:

 ،إلى القضـ ــاء على

مضـ ـ ـ ــاعفة الجهود لتحقيم الهدف المتفم عليه دوليةا المتمثل و تحسـ ـ ـ ــين صـ ـ ـ ــحة األمهات
(أ)
بإتاحة إم انية الحصـ ــول ،من الناحيتين الجذرافية والمالية ،على تدمات الرعاية الصـ ــحية لألمهات وعلى عالج
ناوــور الوادة بطرق منها ويادة إم انية حصــول الجميع على تدمات القابالت الماةرات والحصــول بســرعة على

رعاية جيدة للتوليد و الحاات الطارئة وتنايم األورة وتو ير الرعاية المناو ة قبل الوادة وبعدةا؛
( )

توظيف اوـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات أكبر و تعتيت النام الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،وتأمين الموارد ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية الماةرة

والمدربة بش ل كاف ،وبتاصة القابالت وأال اء التوليد وأال اء أمراض النساء واألال اء العامون ،وتقديم الدعم

لتشــييد البنى التحتية وصــيانتها ،وكنلت ااوــتثمار و آليات اإلحالة والمعدات ووــالوــل اإلمدادات ،من أجل

تحس ـ ـ ــين تدمات الرعاية الص ـ ـ ــحية لألمهات والمواليد وكفالة حص ـ ـ ــول النس ـ ـ ــاء والفتيات على تدمات الرعاية

بالكامل ،مع تو ير آليات عالة لمراق ة ورصد الجودة و جميع مجاات تقديم التدمات؛
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(ج)

A/RES/75/159

تقـديم الـدعم لتـدريـب األال ـاء والجراحين والممراـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين و يرةم من العـاملين و مجـال تقـديم

الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية على رعاية التوليد المنقنة للحياة ،وبتاص ـ ـ ـ ــة القابالت اللواتو ةن العامالت و تط المواجهة
و الكفا من أجل الوقاية من ناو ـ ـ ــور الوادة ووفيات األمومة ووفيات المواليد ،وإدراج التدريب على الوقاية من

ناوور الوادة وعالجه ورعاية المصابات به كعنصر قياوو من عناصر مناةج تدريب األتصائيين الصحيين؛
(د)

اــمان وــبل اوــتفادة الجميع من الســياوــات والتطط والبرامج الوالنية التو تجعل تدمات

الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية لألمهات والمواليد ،وبتاص ـ ـ ـ ــة تنايم األو ـ ـ ـ ـرة وتدمات القابالت الماةرات والرعاية المتعلقة

بالتوليد ورعاية المواليد و الحاات الطارئة وعالج ناو ـ ـ ــور الوادة ،متيسـ ـ ـ ـرة و و المتناول مالياة ،بما و ذلت
ااوـ ـ ـ ــتفادة منها و المناالم الريفية والنائية واوـ ـ ـ ــتفادة النسـ ـ ـ ــاء والفتيات األكثر قرا ،بووـ ـ ـ ــائل منها ،حسـ ـ ـ ــب

ااقتضــاء ،إنشــاء وتوويع م ار م الرعاية الصــحية والعاملين الطبيين المدربين ،والتعاون مع قطال النقل لتو ير

ووـ ـ ــائط نقل بأوـ ـ ــعار معقولة ،وتقديم الدعم لتطوير وصـ ـ ــيانة البنية التحتية الالومة لتحسـ ـ ــين تدمات الرعاية
الص ـ ـ ــحية لألمهات والمواليد وتعتيت القدرات الالومة للعمليات الجراحية ،وتش ـ ـ ــجيع الحلول المجتم ية ودعمها

وتو ير الحوا ت و يرةـا من الووـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان وجود أتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيين مؤةلين و مجـال تقـديم الرعـايـة الطبيـة
و المناالم الريفية والنائية قادرين على إجراء التدتالت الالومة للوقاية من ناوور الوادة؛
( )

واـ ــع اوـ ــتراتيجيات ووـ ــياوـ ــات وتطط للوقاية من ناوـ ــور الوادة وتو ير الرعاية والعالج

وإعادة اإلدماج ااجتماعو وااقتصـ ــاد وتقديم الدعم على الصـ ــعيدين الوالنو والدولو للقضـ ــاء على ناوـ ــور

الوادة تالل عقد واحد وتنفين تلت ااوـ ــتراتيجيات والسـ ــياوـ ــات والتطط ومتابعتها ودعمها ،ومواصـ ــلة واـ ــع
تطط عمل متعددة القطاعات ومتعددة التتص ـ ـ ـص ـ ـ ــات ا ـ ـ ــاملة ومتكاملة للتوص ـ ـ ــل إلى حلول دائمة ووا ـ ـ ــع

حد لوفيات وأمراض النســاء أثناء ترة األمومة والقضــاء على ناوــور الوادة ،الن يم ن الوقاية منه وعالجه،

بس ــبل منها كفالة الحص ــول على تدمات الرعاية الص ــحية المتاحة لألمهات الميس ــورة التكلفة الش ــاملة الجيدة،

وعلى الص ــعيد الوالنو إدماج النهج الس ــياو ــاتية والبرنامجية الرامية إلى معالجة أوجه عدم المس ــاواة والوص ــول

إلى النساء والفتيات الالئو يعشن و قر أو و أواال ةشة و جميع قطاعات الميتانيات الوالنية؛
(و)

العمل ،حسـ ــب ااقتضـ ــاء ،على إنشـ ــاء رقة عمل والنية معنية بناوـ ــور الوادة ،ب يادة كيان

ح ومو رئيســو ،أو تعتيت ما ةو قائم منها لتعتيت التنســيم على الصــعيد الوالنو وتحســين التعاون مع الشــركاء

من أجل القضــاء على ناوــور الوادة ،بما و ذلت إقامة اـراكات مع الجهات التو تبنل جهودا داتل البلد لتيادة
القدرات الجراحية وتعتيت إم انية حصول الجميع على الجراحات األواوية والجراحات المنقنة للحياة؛
(و)

تعتيت قدرة نام الرعاية الصـ ـ ـ ــحية ،وا وـ ـ ـ ــيما نام الصـ ـ ـ ــحة العامة ،على تو ير التدمات

األو ـ ــاو ـ ــية الالومة للوقاية من ناو ـ ــور الوادة وعالج حاات اإلص ـ ــابة به عن الريم ويادة الميتانيات الوالنية
للصـ ــحة ،واـ ــمان تتصـ ــي

أموال كافية لتدمات الصـ ــحة اإلنجابية ،بما و ذلت ناوـ ــور الوادة ،واـ ــمان

الحصـول على عالج ناوـور الوادة عن الريم تو ير عدد أكبر من الجراحين المتدربين التبراء بناوـور الوادة
وتدمات دائمة اـاملة لمعالجة ناوـور الوادة تتا

و مسـتشـفيات متتارة اوـتراتيجيا ،وبالتالو إجراء العمليات

الجراحية لمعالجة ناوور الوادة لعدد كبير من النساء والفتيات الالئو ينتارن إجراء تلت العمليات لفترة الويلة

وتش ــجيع ت ادل المعلومات بين مراكت معالجة ناو ــور الوادة لتس ــهيل التدريب وال حث والدعوة وجمع التبرعات

وتطبيم المعايير الطبية ذات الص ــلة ،بما و ذلت النار و او ــتتدام دليل منامة الص ــحة العالمية المعنون

”ناو ـ ــور الوادة :الم ادئ التوجيهية للمعالجة الس ـ ـريرية وإعداد البرامج الن يو ر معلومات أو ـ ــاوـ ـ ية وم ادئ

لواع برامج للوقاية من ناوور الوادة وعالجه ،حسب ااقتضاء؛
20-17294

7/9

مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على ناسور الوالدة

A/RES/75/159

( )

حشـ ـ ــد األموال الالومة لتو ير الرعاية الصـ ـ ــحية لألمهات وتدمات معالجة وعالج ناوـ ـ ــور

الوادة مجاناة أو بأوعار مدعومة بش ل كاف ،بووائل منها تشجيع التحاور بين مقدمو الرعاية وت ادل تقنيات
وبروتوكوات العالج الجديدة لحماية النس ـ ــاء واألالفال وا ـ ــمان و ـ ــالمتهم وبقائهم على قيد الحياة ومنع تكرار
اإلص ـ ـ ــابة بناو ـ ـ ــور الوادة احقاة بجعل المتابعة بعد العمليات الجراحية وتت ع مريض ـ ـ ــات ناو ـ ـ ــور الوادة عمال
اعتيادياة وعنص ـ ـ اةر رئيس ـ ــياة و جميع برامج ناو ـ ــور الوادة ،وأيض ـ ــا كفالة إجراء عمليات وادة قيص ـ ـرية الو ية
للناجيات من ناوـ ـ ــور الوادة الالتو يحملن مرة أتر لمنع تكرار اإلصـ ـ ــابة بناوـ ـ ــور الوادة وويادة ر بقاء
األم والطفل على قيد الحياة و جميع حاات الحمل الالحقة؛
تتص ـ ــي

(ط)

ويادة الميتانيات الوالنية وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتير الموارد المحلية من أجل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،عن الريم كفالة

أموال كافية للوقاية من ناو ـ ــور الوادة وتو ير العالج لحاات اإلص ـ ــابة به ،ومن أجل تعتيت قدرة

نام الرعاية الصحية على تقديم التدمات األواوية الالومة و ةنا الصدد؛
( )

كفالة حص ـ ـ ــول جميع النس ـ ـ ــاء والفتيات الالئو تض ـ ـ ــعن لعالج ناو ـ ـ ــور الوادة ،بمن يهن

النسـ ـ ـ ـ ــاء والفتيات المنسـ ـ ـ ـ ــيات الالتو تعتبر حااتهن ير قابلة للشـ ـ ـ ـ ــفاء أو ير قابلة للعالج الجراحو ،على
تدمات الرعاية الص ـ ــحية الش ـ ــاملة وتدمات اإلدماج ااجتماعو الش ـ ــاملة والمتابعة الدقيقة واو ـ ــتفادتهن منها،

بمـا و ذلـت التوجيـه والتعليم وتنايم األوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة والتم ين من النـاحيتين ااجتمـا يـة وااقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة ،والحمـايـة
ااجتمـا يـة والتـدمـات النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــيـة وااجتمـا يـة مـا دامـا الحـاجـة إلى ذلـت ،من تالل جملـة أمور منهـا تنميـة

المهارات والدعم األوـر والمجتمعو واألنشـطة المدرة للدتل ،ليتسـنى لهن التذلب على اإلةمال والوصـم والنبن

وااو ــت عاد ااقتص ــاد وااجتماعو ،وإقامة ص ــالت مع منامات المجتمع المدنو وبرامج تم ين المرأة والفتاة
للمساعدة و تحقيم ةنا الهدف؛
( )

تم ين الناجيات من ناوـ ـ ــور الوادة من اتتاذ ق اررات مسـ ـ ــتنيرة بشـ ـ ــأن حياتهن والمسـ ـ ــاةمة

و تو ية المجتمع المحلو وتعبئته أل راض الدعوة للقضـاء على ناوـور الوادة واألمومة اآلمنة وبقاء المواليد

على قيد الحياة ،وكنلت دعمهن إلومال أصواتهن وأتن ومام الم ادرة واااطالل بأدوار قيادية؛
(ل)

التعجيل بالجهود المبنولة من أجل تحســين صــحة النســاء والفتيات على الصــعيد العالمو،

مع ويادة التركيت على العوامل ااجتما ية التو تؤثر و وـ ـ ــالمتهن ،والتو تشـ ـ ــمل تو ير التعليم الجيد لجميع
النس ــاء والفتيات؛ والتم ين ااقتص ــاد  ،مع إتاحة إم انية الحص ــول على اائتمانات الص ــذيرة وو ــبل اادتار

والتمويل ال الغ الصـ ـ ـ ـ ـ ــذر ،واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــالحات القانونية ،والعمل على تعتيت ودعم مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركتهن بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة مجدية
و عمليات ص ــنع القرار على جميع المسـ تويات ،والم ادرات ااجتما ية ،بما و ذلت الثقا ة القانونية لحماية

النساء والفتيات من العن
(م)

والتمييت ووواج األالفال والتواج الم ر والتواج باإلكران والحمل الم ر؛

تث يف راد النسـ ـ ــاء والرجال والفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية ومقرر السـ ـ ــياوـ ـ ــات

واألتصــائيين الصــحيين ب يفية الوقاية من ناوــور الوادة وعالجه ،وويادة التو ية باحتياجات النســاء والفتيات
الحوامل وباحتياجات النسـ ـ ـ ـ ــاء والفتيات الالئو تضـ ـ ـ ـ ــعن لعملية جراحية لعالج الناوـ ـ ـ ـ ــور ،بما و ذلت حقهن

و الحصـ ـ ــول على أعلى مسـ ـ ــتو يم ن بلو ه من الصـ ـ ــحة العقلية والبدنية ،بما و ذلت الصـ ـ ــحة الجنسـ ـ ــية

واإلنجـابيـة ،عن الريم العمـل مع قـادة المجتمعـات المحليـة والتعمـاء الـدينيين والقـابالت التقليـديـات ،بمن يهن

القابالت المؤةالت ،والنس ـ ــاء والفتيات الالئو يعانين من الناو ـ ــور ووو ـ ــائط اإلعالم والمرا ـ ــدين ااجتماعيين

والمجتمع المدنو والمنامات النسائية والشتصيات العامة المؤثرة ومقرر السياوات؛
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(ن)

تعتيت مشـ ـ ـ ـ ــاركة الرجال والفتيان المراةقين و تكثيف الجهود المبنولة من أجل القضـ ـ ـ ـ ــاء

( )

تعتيت التو ية والدعوة ،بطرق منها ووـ ـ ائط اإلعالم ،إليص ــال رو ــائل مهمة بص ــورة عالة

(ل)

تعتيت نام ال حث والرصـ ـ ـ ـ ــد والتقييم ،بطرق منها واـ ـ ـ ـ ــع آلية على مسـ ـ ـ ـ ــتو المجتمعات

على ناوور الوادة ومواصلة تشجيع إاراكهم كشركاء ،بما و ذلت و الحملة العالمية للقضاء على الناوور؛
إلى األور والمجتمعات المحلية بشأن الوقاية من ناوور الوادة وعالجه وإعادة اإلدماج ااجتماعو؛

المحلية وم ار م الرعاية الص ـ ــحية إلتطار و اورات الص ـ ــحة بانتاام بحاات اإلص ـ ــابة بناو ـ ــور الوادة ووفيات
األمهات والمواليد وقيدةا و وــجل والنو ،وااعتراف بناوــور الوادة كحالة يم ن اإلباله عنها على الصــعيد

الوالنو وتسـ ــتدعو اإلباله الفور عنها وتت عها ومتابعتها ،وذلت لالوـ ــتراـ ــاد بها و إعداد برامج صـ ــحة األم

وتنفينةا والقضاء على ناوور الوادة تالل عقد واحد؛
(ف)

تعتيت ال حث وجمع البيانات ورصدةا وتقييمها لتوجيه تتطيط برامج صحة األم وتنفينةا،

بمـا و ذلـت البرامج المتعلقـة بنـاوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الوادة ،من تالل إجراء تقييمـات حـديثـة لالحتيـاجـات المتعلقـة بـالتوليـد
و الحاات الطارئة ورعاية المواليد والتاصـ ـ ــة بناوـ ـ ــور الوادة واوـ ـ ــتعراض حاات وفيات األمهات والحاات

التو تكون يها األم على وات الو اة بش ل اعتياد  ،و إالار ناام والنو لمراق ة وفيات األمهات والتصد
لها مدمج و نام المعلومات الصحية الوالنية؛
(

)

تحسـ ــين جمع البيانات المتعلقة بالمرحلتين السـ ــابقة والالحقة للعمليات الجراحية ل يا

التقدم

المحرو و تلبيـة ااحتيـاجات من المعـالجـة الجراحيـة وجودة الجراحة وتدمات التـأةيـل وإعادة اإلدماج ااجتمـاعو

وااقتصــاد  ،بما و ذلت احتماات الحمل الناجب بعد العمليات الجراحية وبقاء المواليد على قيد الحياة وحدو
مضاعفات صحية حادة ،من أجل مواجهة التحديات التو تعترض تحسين صحة النساء أثناء األمومة؛
اكتسا

(ق)

تو ير التدمات والمعدات واللواوم الص ـ ـ ــحية األو ـ ـ ــاو ـ ـ ــية ومش ـ ـ ــاريع التعليم والتدريب على
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تشيج الدول األعضــاء على اإلوــهام و الجهود الرامية إلى القضــاء على ناوــور الوادة،

المدرة للدتل للنساء والفتيات ودعمهن حتى يتسنى لهن التروج من دائرة الفقر؛
المهارات والمشاريع
ّ

بما و ذلت على وجه التصـو

الحملة العالمية للقضـاء على الناوـور ،و إالار المسـاعو المبنولة لتحقيم

أةداف التنمية المســتدامة بحلول عام  ،2030واالتتام بمواصــلة بنل الجهود من أجل تحســين صــحة األمهات
والمواليد بهدف القضاء على ناوور الوادة على الصعيد العالمو تالل عقد واحد؛
- 16

تطلب إلى الحملة العالمية للقض ـ ـ ـ ـ ــاء على الناو ـ ـ ـ ـ ــور أن تض ـ ـ ـ ـ ــع تريطة الريم تتيب تس ـ ـ ـ ـ ـريع

اإلجراءات المتتنة من أجل القضـاء على ناوـور الوادة و ضـون عقد من التمن و إالار السـعو لتحقيم تطة

التنميــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة لعـام  ،2030أل راض منهـا تعتيت الموارد المـاليــة الالومـة للتـدتالت المض ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بهـا على

كل من الصعيد المحلو ودون الوالنو والوالنو واإلقليمو والدولو من أجل دعم البلدان والمؤوسات المعنية التابعة
لألمم المتحدة و جهودةا الرامية إلى الوقاية من ناوور الوادة وتو ير العالج والرعاية لحاات اإلصابة به؛
- 17

تطليب إلى األمين العـام أن يقـدم إلى الجم يـة العـامـة و دورتهـا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابعـة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــ عين

و إالار البند المعنون ”النهوض بالمرأة تقري اةر ا ــامال يتض ــمن إحص ــاءات محددة مس ــتكملة وبيانات مص ــنفة
بشأن ناوور الوادة ويتطرق للتحديات التو تواجهها الدول األعضاء و تنفين ةنا القرار.

الجلسة العامة 46
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