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تقري ررر م رروجز ع ررن الوياقة ررة الس رريوية لو رردة ي رروم امر ر بةر ر ن
حقوق اإلنسان للورأة
تقرير مضوضية اامح الوت دة السامية ل قوق اإلنسان
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__________
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أُعد هد اددلا الر عمددع عمد جم س دعا إلنددن د ا ددان  ،19/32وتددر ع ت د د عب ددمبت دددمات اند عات ألن
ذلك ال عا اعرُمد سمد ان عد النهائي لر دمي الر ا مع اليت مرمني أن منظع فيها اجملنن يف دو ت الثالثت والث ثني.
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أوالا -مقدمة
 -1أج ددعس إلن ددن د د ا ددان ،يف  16زمعان/م يد د  ،2016عمد د جم س د دعا ،30/6
مناقش ددر ال ددن مت ن دددة مد د إلام ددل سش ددرن د د ا ددان لنمد دعأة .وُظمد د انناقش ددت يف ع ددا
ن رددنير إلددزت ع دددا ا عنددم م ع د ل نالمنددس عددد ددال وفريددات الشددم ا األ ددنيت ،وأ ددباس
انعأة و طت الرنميت ان ردامت لما 2030ن.
اجلل متن؛ وإلزت الثا يت عنم ن

ثانيا -العيف ضد نساء وفتيات الةعوب ااصلية ،وأسبابه الجذرية
 -2أدا ن ددت الن ددال األوب ال ددزعيم ومنرد د ن ليرنرش ددامند ،واد د حم ددا ومفد د ى ل دددس جلن ددت
احل ي ددت وانحلدداحلت يف إلندددا وع د يف آليددت ااداال انمنيددت ل د الشددم ا األ ددنيت .و دداإل يف
احلن ددت ان ددع ة ااا ددت انمنيددت ة ددرلت المنددس عددد اندعأة وأ ددباس وع اقب د  ،دوسعاف ددا دديم فير ؛
وم ددت ومدددمعة معإلددز ث افددات ددم ا س د و األ ددنيت  ،)CHIRAPAQالحل دحافيت والنا ددطت يف
إلدال د الشدم ا األ ددنيت ،تا دي مفد ا يمددا؛ وحماميدت الشددم ا األ دنيت ،ان ددت واندددمعة
ا دا مددت ن ددت ‘ مفعفي د ون سددال سددا تنعي‘  ،)Riverview Global Partnersج د يمفني إلانددان؛
واندددمعة الرنفيلمددت لنحلددندو ان ددر ماي ‘ميدداإل نم يبيددا ‘  ،)Yiaku Laikipiak Trustجينيفددع
إل منا يت.

ألف -بيان نائبة مضوم اامح الوت دة السام ل قوق اإلنسان
 -3أ ددا ت ائب ددت انف د ى ال ددامي ،يف م ظا ،ددا انفررا ي ددت ،عب أن المن ددس ع ددد ددال
ددال .ووجهد د ان رب ددا عب
الش ددم ا األ ددنيت مظه ددع و ريج ددت لنرميي ددز وا قحل ددال والم ددزل وا
أ ال الرمييز انردا ندت الديت ت اجههدا دال الشدم ا األ دنيت ،وإليفيدت ع دهامها يف تفداقم أوجد
الرفدداوت .وطددت ب ددات مرمددددة ومردا نددت مددن الرمييددز تُ قددو ددال الشددم ا األ ددنيت يف دوامددت
ان ر ماف والرهمدي الندلمن مشد ن أ عداجم حلدبت لنمندس .وتد دق الم اقدة ال يمدت النا دت
عددن اددل الدددوافو انرمددددة ألوجد الرفدداوت أم داجم عب ا تفددال ممدددنت ال فيددات النفا دديت ووفيددات
الععددو عب م ددر مات أعنددم مددن انر ددا ،وعددد تنا ددة ممدددنت احلمددل انب ددع وو د انعو د ا
في  ،وا تفدال ممددنت األمدعاى انن لدت جن دياجم ،وفد وا دة انناعدت البشدعمت/ا مدي؛ وا درمعا
الرخ مس والمنس اجلن اي ،ةا يف ذلدك المندس اجلن دي والمندس انندزال ،وانندا سن دال وفريدات
الشم ا األ نيت وقرنهن س بة ل اجلنن.
 -4ومد د ثع الف ددع أم د داجم ت ددرث اجم و د د مرنا ددة يف ددال الش ددم ا األ ددنيت؛ وأدت محل دداد ة
األ اعي عب ف داهنن بل عيشهن الر نيدمت .وع وة عندم ذلدك ،انهد الرم م دات وعمنيدات
سنال انها ات ال ظيفيت اليت أع ب محلاد ة األ اعي حن ا ربماد الن ال ،ون يما من الشدم ا
األ ددنيت .و ددددت ائبددت انف د ى ال ددامي عنددم أن الشدداسات مددن الشددم ا األ ددنيت تم ع ددهن
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ع بات يف احلحل ل عنم الرمنيم ،وخبا ت عةل ان وليات اننزليت وم وليات الععامت .وأ ا ت
إلددللك عب الم ائدديت الدديت د ل دون مما ددرهن احلددعة حل د قهن ا ددا يت يف إلددال الحلددحت اجلن دديت
وا جناسيددت ،مثددل انفر ددا عب ممن مددات منا ددبت ث افي داجم عددن الحلددحت اجلن دديت وا جناسيددت الدديت دداد اجم
ما تُ جم عب لغدات الشدم ا األ دنيت) ،والبمدد اجلغدعايف عدن انعافديت ،وعدد احلحلد ل عندم ال دنو
األ ا يت أو انمن مات انرمن ت سان رح اقات ال ا يت.
 -5وذ هإلددعت ائبددت انفد ى ال ددامي سددرن ممدددل ا رشددا المنددس عددد ددال الشددم ا األ ددنيت
ن مزال إله نجم س بة انفر دا عب سيا دات دامنت وقندت البحد والرحندي ت ،ود أن انمن مدات
انرا ت تش عب أن ا رمال تمعى ال وفريات الشم ا األ نيت لنمنس مزمد سث ثت أمثال عن
ا رمال تمعى ود ان مدن الن دال لد  .ومد دق انفر دا عب ع حلدالات عدن األ د ال اند يدت وعدن
مم دددنت ال في ددات  -مث ددل ا حل ددالات انرمن ددت س دداني د وال ددزوا وال ف دداة وأ ددبا ا  -ووي دداا
ممن مدات ددامنت محلددنفت عددن ا مدت الشددم ا األ ددنيت ،م ددر اة مدن تمدددادات ال د ان ،عب احلددد
م ددن البحد د والرحن ددي ت ال يم ددت نا دداذ ت ددداس وقائي ددت .وان ددا إلم ع ددت م ددن الم ام ددل الث افي ددت
وانقرحلادمت وال ا يت والنغ مت اليت ل دون و ل دال الشدم ا األ دنيت عب ظدامي المدالدت
ال ين والر نيدق عنم ال ال ،وان رفادة سالراال من بل ان رحلاف من المندس الدلق مرمععدن
ل د د  .وعند دددما مطد ددالف ل د د قهن ،الفعدمد ددت أو اجلماعيد ددت ،م د د ن محل د د ان يف إلث د د مد ددن األ يد ددان
الرخ م ددس أو الرهدم ددد أو المن ددس .و ريج ددت ل ددللك ،ن م د دزال عف د د ت اجلن دداة م ددن الم دداا وا د ددو
ان رشا .
 -6وأسعيت ائبت انف ى ال امي طت الرنميت ان ردامت لما  2030ساعربا اا فع ت لبدلل
مزمد من اجله د يف إلاال البحث والرحنيل سغيت عم ل اارما م رمع لنمنس عد دال الشدم ا
األ ددنيت ،م ددن أج ددل فه ددم أ ددباس اجلل م ددت واا دداذ ا جد دعالات ال قائي ددت .وأ ددا ت عب ددة ط ددت
عدا  2030الدلق مرد م يديت عداس مر دم سان داواة سدني اجلن دني والمددل والر دام وان فرددا
ومشمل اجلميو اجرماعياجم .وذ هإلعت سرن ااطت ت ال انارما يف دبيل ذلدك ان دمم أم داجم حلمامدت
البي دت ،وأوعددح أن الم قددت ال ثي ددت الديت تدعسا الندداا س د إلبهم ن سدد أن ظددم سددان ا الرددا .
وقالد د عن ط ددت الرنمي ددت لم ددا  2030تمِ ددد سرح ي دديت ع دداس مطبمد د مزم ددد م ددن ال ئ ددا س ددني الن دداا
وال إلة؛ ولين في م ان لنمنس عد الن ال والفريات.

باء -نبذة عن العروم
ة مي ع ن دت الن دال سان عد ل الدلق تناولرد  .وذ هإلدع ساندادة  22مدن ععد ن األمدم
-7
انرحدددة سشددرن د الشددم ا األ ددنيت ،الدديت ،يددة سالدددول أن ترخددل تددداس ل فالددت رددو ددال
وأ فال الشم ا األ نيت ساحلمامت وال ما ات ال امنت من يو أ ال المنس والرمييز .و ددد
أم اجم عنم أن انا اع افاجم مرزامداجم س دع ان درمما والرهمدي انجرمداعي وانقرحلدادق ان درمع
س مت و فا ال وفريات الشم ا األ نيت.
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 -8وذ هإل ددعت ان ددع ة ااا ددت انمني ددت ة ددرلت المن ددس ع ددد ان دعأة وأ ددباس وع اقب د سانلرزام ددات
ال ا ي ددت الدولي ددت وا قنيمي ددت فيم ددا مرمن دديت س ددا ا وإام ددت وععم ددال دديت ددال وفري ددات الش ددم ا
األ نيت يف ياة اليت من المنس .وأ ا ت عب ا ع ن الماني حل ا ان ،والمهد الددوال
اا دداا س دداحل اند ي ددت وال يا دديت ،والمه ددد ال دددوال اا دداا س دداحل انقرحل ددادمت وانجرماعي ددت
والث افيددت ،وو اددا مددن مماادددات األمددم انرحدددة انرمن ددت ل د ا ددان الدديت تر ددمن أ ام داجم
سشرن عد الرمييز .وتفعى انماادات عنم الدول الرزاماجم ساااذ عجعالات عجياسيت مدن د ل دن
وتنفيل ق ا ني و يا ات ت فل رو العجال والن دال ،عندم قدد ان داواة ودون أق د ل مدن أ د ال
الرمييز ،جبميو احل ال ا دة يف انماادات.
 -9وأ ددا ت ان ددع ة ااا ددت عب اتفاقي ددت ال ددال عن ددم ي ددو أ د د ال الرميي ددز ع ددد اند دعأة،
والر يت المامت قم  19الحلاد ة عن النجنت انمنيت سال ال عنم الرمييز عد انعأة سشدرن المندس
ع ددد اند دعأة ،وا عد د ن انرمن دديت سال ددال عن ددم ي ددو أ د د ال المن ددس ع ددد اند دعأة .وتم ددعى ا ددل
الحلد د سالرفحل دديل انلرزام ددات انرحل ددنت سال ددال عن ددم المن ددس ع ددد اند دعأة .وأ ددا ت أم د داجم عب
الشم ا األ نيت.
الف عة  2من انادة  22من عع ن األمم انرحدة سشرن
 -10وعنم الحلميد ا قنيمي ،أ ا ت ان ع ة ااا ت عب اتفاقيت البندان األمعم يت ننو المندس
عد انعأة وانماقبت وال ال عني  ،والاوت إل ل اننحيت سانيثا األفعم ي حل ا دان والشدم ا
سشددرن د ان دعأة يف أفعم ي ددا ،واتفاقي دت إلن ددن أو وس ددا سش ددرن منددو وم افح ددت المن ددس ع ددد ان دعأة
والمن ددس انن ددزال ،ال دديت تم ددعى تن ددك انلرزام ددات يف ال ددياقات ا قنيمي ددت .وذ هإل ددعت ان ددع ة ااا ددت
س ج ا امرنال الدولت وأع اهنا عدن ا ت داا أعمدال المندس عدد اندعأة .ومنطد ق ادلا انلردزا عندم
واجة عمان وعو ع ا قدا ي فمدال لنرحلددق جلميدو أ د ال المندس اجلن داي .والددول منزمدت
أم داجم سبددلل المنامددت ال اجبددت ننددو أعمددال المنددس اجلن دداي الدديت تعت بهددا اجلهددات الفاعنددت مددن و د
الدددول عددد الن ددال ،ةددن فدديهن ددال وفريددات الشددم ا األ ددنيت ،والرح يدديت فيهددا وانماقبددت عنيهددا
وتد ف ددبل ان رحلدداف منهددا .فدإذا س تبددلل الدولددت المنامددت ال اجبددت ننددو أعمددال المنددس عددد اندعأة
عندددما ت د ن ددنطا،ا عنددم عنددم خبطددع وق عهددا أو مفد ى أهندا عنددم عنددم سد  ،أو عذا س دديت يف
ال األعمال وس تماقة معت بيها ،إلان ذلك ا رهاإلاجم حل ا ان.
 -11وأ ددا ت ان ددع ة ااا ددت عب أن الرزامددات الدددول ا ددخت ،ومددو ذلددك س تُ َّنفددل سمددد تنفيددلاجم
تاماجم .و ددت عنم أن مبدأ ان اواة سدني العجدل واندعأة جدزل ن مرجدزأ مدن افددف  5مدن أادداف
الرنمي ددت ان ددردامت ،ومنطب دديت سانث ددل عن ددم ددال الش ددم ا األ ددنيت .وأإل دددت ان ددع ة ااا ددت أن
م عد ل ال دعا ال ددن ق جملنددن د ا ددان سشددرن المنددس عددد اندعأة  -الددلق معإلددز عنددم منددو
المنس عد ال الشم ا األ نيت والرحلدق ل  -مري فع ت اامت لر عي الرداس احملددة اليت
دال وفريدات الشدم ا األ دنيت
منبغي أن ترخلاا الدول من أجل ا ا وإامت وععمال
يف ياة اليت من المنس.
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 -12وأععس د مدددمعة معإلددز ث افددات ددم ا س د و األ ددنيت ،تا ددي مف د ا يمددا ،عددن د عاا
ا دان عندم عد ا م درلت دال الشدم ا األ دنيت يف جددول أعمالد  .وقالد عن
جملنن
عدمددا ددال الشددم ا األ ددنيت منبغددي أن م د ن ةماجلددت ا ددر ل م د ايمن ال د ة واألمدددم ل جيات
المنحلعمت اليت ت دق عب الرمييز عد دال وفريدات الشدم ا األ دنيت .وأ دا ت ال ديدة مفد ا يمدا
عب ان ا ت ال ب ة لن ال وأ فال الشم ا األ نيت ،و ددت عنم أ يت ع عا اجلميدو لرح يديت
أاداف منها ني فعا حل ل فريات و ال الشم ا األ نيت عنم الرمنديم .و أت أن عد ا
الرن د ل الث ددايف واانفيددت الرا عيددت لنشددم ا األ ددنيت يف ان د اد الرمنيمي دت أمددع سددالي األ يددت د ل
األ فال من و تنك الشم ا عنم ع هامها ا جيايب يف اجملرمو.
 -13وأو ال يدة مف ا يمدا سدإجعال د ا سدني ظدا المدالدت الددا ني و ظدا المدالدت الدلق
ددال الشددم ا األ ددنيت ،اجلماعيددت منهددا
تمرمددد الشددم ا األ ددنيت لرمزمددز فهددم أف ددل حل د
والفعدمت .و دددت عندم أ يدت احل د اجلماعيدت لنشدم ا األ دنيت ،وأسدعيت أم داجم األ يدت احمل مدت
لنح د د الفعدم ددت لن ددال الش ددم ا األ ددنيت ،ل ددين ف ددا فيم ددا مرمن دديت س ددالمنس انن ددزال س ددل أم د داجم
فيما عة الحلحت واحل اجلن يت وا جناسيت ،واحليت يف الحلحت س ج أعم.
 -14وت نم د اندددمعة المامددت ن ددت ‘ مفعفي د ون سددال سددا تنعي‘ ،ج د يمفني إلانددان ،سحلددفرها
ام دعأة مددن ددمة ال د و ي يف أ د اليا ،وأقددعت سددإ عاي ت ددد يف يدديت ان دداواة سددني اجلن ددني يف
أ اليا ،ومو ذلك ن تزال ال الشم ا األ نيت ممشن ساعربا ان م ا نات من الد جدت الثا يدت
وم مددن عددحاما المنددس وا مددلال النددا ني عددن ان اقددس ال ددنبيت ،ةددا يف ذلددك الر ددام مددو ا مددلال
والمند ددس .فروند ددة ال د ددجنال ال د دلإل مد ددن الشد ددم ا األ د ددنيت يف ا قند دديم الشد ددماال مد ددن أ د د اليا
م د ددج ن عند ددم نفيد ددت ا ت د دداا ج د دعائم عند ددس ط د د ة ،عد ددادة عد ددد يوجد ددا،م أو د دددم ا،م
أو أمهددا،م أو أ فددافم .وأ ددا ت ال دديدة إلانددان عب أن ممدددل ددال الشددم ا األ ددنيت ال ئددي
م د دعن ان رش ددفم لنم د م ددن المن ددس األ ددعق و د انمي د مرج دداوي  35.7م ددعة مم دددل عم دددال
و د ان مددن الن ددال س ددبة المنددس ف د  .سددل عن ا حلددالات انرمن ددت سددا قنيم الشددماال أ ددد
فظاعت عذ مرجاوي ممددل دال وفريدات الشدم ا األ دنيت ال ئدي مد دعن ان رشدفم س دبة ذلدك
المنس ممدل و ان  86.5مدعة .وأ دا ت عب سمدأل األ دباا اجلل مدت لنمندس األ دعق ،و ثد
عنم اتبال هنج م عنم ان وليت الفعدمت لنجناة.
 -15و دددث ال دديدة إلانددان عددن عدددد مددن الداامج العاميددت عب الرحلدددق لنمنددس عددد الن ددال
واأل فال .و ددت عنم احلاجت عب احلية الرم مل ال ايف من أجل تنبيت ان رياجدات انزمندت
ل ددحاما المنددس ،وععددادة ترايددل اجلندداة ،ود ا ددت ودداذ مبر ددعة وم ددردامت لنرحلدددق ل ددن اجلندداة
المنيددس ،لير ددل ل ددل فددعد المددي سرمددان يف إلرممد احملنددي .ومنبغددي أن مشددمل ذلددك وعددو سدعامج
ن افح ددت المن ددس ع ددد ان دعأة ،وإلفال ددت ددبل ان رحل دداف مث ددل ت د ف الممال ددت ان ددردامت واا دددمات
انجرماعي ددت األ ددعس لن ددحاما ،وت ددد مة وتث ي ددس اجلن دداة ان دددا ني سا ت دداا المن ددس ع ددد ان دعأة.
وأ اجم ،ث ال يدة إلانان الدول عنم النظع يف قد ة الشدع ت عندم ان درجاست سطعم دت م ئمدت
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ث افياجم ،ون يما يف ع ا النظدا ال دائي ،يدث تمد ى ال دحاما مدن ال د ان األ دنيني أ دد
المعاقيل ،وعنم دعم الاامج العاميت عب تمزمز و البيا ات من أجل تربو الر د احملعي.
 -16وأفادت اندمعة الرنفيلمت لنحلندو ان ر ماي ‘مياإل نم يبيا ‘ ،جينيفع إل منا يت ،سرن
الرنش ت انجرماعيت لنفريات ،دا ل اجملرمو عم ماجم ويف اجملرممات احملنيت لنشم ا األ نيت أم داجم،
تنط ق يف د ذا،ا عنم المنس عد الن ال والفريات وت بن ساعربا جزلاجم من الث افدت الر نيدمدت.
و ددت ال يدة إل منا يت عنم أن المنس عد ال الشم ا األ نيت يف أفعم يا مزداد إلنما قنَّ
أو ا مدددم افياإلددل األ ا دديت أو األمددن .وتمدداي ددال الشددم ا األ ددنيت أإلثددع مددن و د ان مددن
وُيعمن من الرمثيل عنم يو ان ر مات ،ال منها احملني أ ال ين.
الف ع ُ
 -17وق دددم ال دديدة إل من ددا يت سم ددأل الر دديات سش ددرن ددبل الرحل دددق لنمن ددس ع ددد ددال
الشددم ا األ ددنيت ل ددة احل د اجز احملددددة الدديت تم عددهن حمني داجم .فمددن سددني الرحدددمات يف إلينيددا،
عنم بيل انثال ،انفر ا عب آليت تن ييت تشا فيها ال الشم ا األ دنيت مدن أجدل تحلدميم
وتنفيددل ا د اتيجيات وس دعامج لنرحلدددق لنمنددس عدددان .وم د دق ويدداا ال د عي عب عمددان ددال
الشم ا األ نيت من فع ت الرمرو ل قهن اليت م فنها فن الد ر  .وع وة عنم ذلك ،م دق
انفر ددا عب يا ددت حمددددة سشددرن الشددم ا األ ددنيت عب وعددو تُمدداء في د ق دداما ددال الشددم ا
األ نيت مو ق اما و ان من الن ال ،ون تُعاعم من مث حل ديت الرحنيدل وانعربدا ات الث افيدت.
وم د ددهم ا تف د ددال م د ددر مات األمي د ددت أم د د داجم يف يم د ددادة المعاقي د ددل انجرماعي د ددت وال يا د دديت والث افي د ددت
وانقرحلادمت .وفل األ باا يمها ،أااس ال يدة إل منا يت س إلانت األمم انرحددة أن ترمداون
مو مف عيت األمم انرحدة ال اميت حل ا ان انف عيت) لر ييم المنس عد ال الشدم ا
األ ددنيت يف أفعم يددا ،وت جي د اننط ددت مددن مث عب ع دددا الرغي د ات ال ددعو مت لرمزمددز سي ددت ددحيت
و اليت من المنس لن ال الشم ا األ نيت وأ فافن وإلرمما،ن.

جيح -مداخالت موثلر الردوا ااعءراء فر مجلرس حقروق اإلنسران والردوا الوراقبرة
ومراقبين آخرين
 -18د ل احل د ا  ،اتف د ال ف د د عن ددم أن المن ددس ع ددد ددال وفري ددات الش ددم ا األ ددنيت
ظددااعة عانيددت ددامنت وم ددرمعة ت ددرحيت انارمددا الدددوال .وتشددمل أ د ال المنددس الدديت ت د ثع يف
ددال وفريددات الشددم ا األ ددنيت تشد م األع ددال الرنا ددنيت لو ددا وانورحلدداا واننددا سالبشددع
وال ددزوا ال ددعق وال ددزوا انب ددع والمن ددس انن ددزال وال ر ددل .ون ظد د وفد د د عدم دددة ع ددعو ة عمد د ل
م افحت المنس عد انعأة األول مت ال يا يت ال حل س.
 -19وأ ددا ت عدددة وف د د عب طددت الرنميددت ان ددردامت لمددا  2030ومددا تر ددم س د م ددن و
الشددم ليت ،مدداية احلاجددت عب الرحلدددق نظددااع الرمييددز افي نددي والف ددع الدديت تمدداي منهددا الشددم ا
األ ددنيت ،وخبا ددت الن ددال .و ُ دددد عنددم أن ددال الشددم ا األ ددنيت ،وددم مددا ن ن د مددن م د ا د
بيميت ،من أإلثع ف ات الف عال ،ن س بة المنحلعمت فح ة ،سل أم اجم س بة الرهمي اجلغدعايف
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وال يا ي .ولدللك مرمععدن ل دعوا مرمدددة مدن ا رهاإلدات د ا دان ،ةدا يف ذلدك ددة
طددع الرمددعى لنمنددس .وأ ددا سمددأل انر نمددني أم داجم عب قرددل س تددا إلا د من مد عاجم ،واددي امدعأة
ا ان يف اندو اا.
سا ية من ال ان األ نيني ومدافمت عن
 -20وت اجد ددال وفريددات الشددم ا األ ددنيت أ د انجم معإلبددت مددن الرمييددز ،تزمددد مددن تمععددهن
نخرددس عددعوا المنددس س ددبة ع امددل رنفددت ،مثددل األميددت وال الددة النمطيددت وعددد ال د ل عب
المدالت ومما ات ث افيت مميهنت .وأ دا سمدأل انر نمدني عب أن عدد احلحلد ل عندم اند ا د وتنفيدل
عمنيددات الحل ددناعات ان ددرخعاجيت معتبط ددان أم داجم لجددم المن ددس انعت ددة ع ددد ان دعأة .و ئ ددي أن
ع عا أ فال و باا الشم ا األ نيت لغعا قيم فأل المنس عد اندعأة فديهم مندل دن مب دعة
مد ل اا يف الا الحلدد.
 -21ويف الا ال يا  ،أسني المدمد من انندوسني عن ا د اتيجيات حمنيدت و طدا أو الرزامدات
الشم ا األ نيت.
و نيت لدعم
 -22و ُ دددد عن ددم احلاج ددت عب اتب ددال هنُددج إلني ددت ددامنت لم دددة قطاع ددات ت ددم ال ددا ن الم ددعيف
والر الي ددد ،وقُدددم أمثن ددت وجيه ددت يف ا ددلا الحل دددد .وأسن ددي ع دددد إلبد د م ددن انن دددوسني ع ددن ت ددداس
تشعمميت ،مثل انع اف الحلعم ل الشم ا األ نيت.
 -23وأ ا سمأل انندوسني عب أن طا ان اواة سني اجلن دني و/أو ااطدا انرمن دت سدالمنس
عد اندعأة يف سندداهنم تشدمل دال الشدم ا األ دنيت .و أس المدمدد مدن اننددوسني أن دني اندعأة
من ل الرداس الرمنيميت وسنال ال د ات اد أف دل عجدعال لنرحلددق لنمندس عدد دال وفريدات
الشم ا األ نيت ،عن عميت سعامج الرمنيم و العمسي ل فالت حم األميت يف ف فهن .وأ عب
أن مماجلددت ال ددع الندداجم عددن ان ددرمما وتف يددك ان اقددس ال ائمددت عنددم ددنطت األا وان اقددس
المنحل دعمت ،مددن د ل إلددانت تشددمل الرمندديم ،ددع ان ن سددد منهمددا لن ددال عنددم المنددس عددد
اندعأة .وأإلددد سمددأل انندددوسني أ يددت ع دعا العجددال يف اجله د د العاميددت عب منددو المنددس عددد الن ددال
والفريددات والرحلدددق ل د  ،وقدددم ا أمثنددت عنددم انبدداد ات ال ائمددت .و ُ دددد م دعا اجم عنددم عددعو ة عد ا
م ددرلت ددني اندعأة يف ال يا ددات العاميددت عب ال ددال عنددم المندس اجلن دداي وعددمان قددد ة ددال
الشم ا األ دنيت عندم ا م دا سزمدا انبداد ة يف يديت تنميدرهن ،أو سندال قدد ،ن عندم الدرح م
يف مد ا دان الطبيميددت وعدا ،ددا .وأُفيددد أم داجم سددرن ال داامج الدديت تنطد ق عنددم ددني ددال الشددم ا
األ نيت اقرحلادماجم ت هم فمنياجم يف احلد من المنس.
 -24وأسني عدد إلب من انندوسني أم اجم عن جه د منم ت ومر ا نت تُبلل لددعم اجملرممدات
احملنيددت لنشددم ا األ ددنيت يف وعددو ددد لنمنددس عددد الن ددال والفريددات ،سددإجعالات تشددمل ال قامددت
تمععن لنمنس.
أو الرد ل انب ع ن اعدة الن ال انمععات لنخطع أو ت دمي اادمات نن َّ
 -25وفيمددا مرمندديت سالحلددحت ،أعددعا سمددأل انندددوسني عددن احلاجددت عب سددلل مزمددد مددن اجله د د
ل مان احلحل ل عنم الععامت الحلحيت ،ون يما دمات الحلحت اجلن يت وا جناسيدت ،يف انندا يت
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العمفي ددت وانن ددا يت النائي ددت .وفيم ددا مرمن دديت سد دا س غ ع ددن أدوات ال قام ددت احمل ددددة ،أ ددا من دددوا عب
اعرمدداد ددز ال د مت لن دال الشددم ا األ ددنيت مددن أجددل م افحددت المنددس .وسا عددافت عب ذلددك،
ئددي أم داجم أن احلاجددت عب يمددادة إامددت اندددافمني عددن د ا ددان لنشددم ا األ ددنيت م ددرلت
وجيهت وسالغت األ يت.
 -26وأس ددعي المدم ددد م ددن انن دددوسني أمد داجم مف دداد أن ع ددمان م دداللت اجلن دداة م ددن الشد د اول ذات
األول مددت .ويف اددلا الحلدددد ،أسنددي سمددأل انندددوسني عددن ا د اتيجيات حمددددة لنرحلدددق لنمنددس عددد
أفعاد الشم ا األ نيت سا درخدا أ دا ال دا ن اجلندائي ان عد عت لنرحلددق لنمندس عدد اندعأة،
مثل نعمي قرل ا ا .
 -27و د َّدد مندددوا عددن ااط د ات ان دديت نماجلددت اددل ان ددرلت ،مثددل ع شددال جلنددت عامددت
و ني ددت لنرح ي دديت يف احل ددانت انرم ددددة م ددن انف د د دات وال ر ددي ت م ددن ددال وفري ددات الش ددم ا
ميددت جدمدددة لرن ددييت رنددس ج ا ددة
األ ددنيت ،سينمددا أسنددي مندددوا آ ددع عددن ع شددال عدا ات
عج د دعالات الرحل دددق لنمن ددس ع ددد ددال وفريد ددات الش ددم ا األ ددنيت مث ددل ا ج د دعالات انرمن د ددت
س ددالرمنيم ،وت ي دديم انخ ددا ع وان ددرجاست األولي ددت ،وا ج دعالات ال ا ي ددت ،وت د ف ال د مت وال دددعم
لن حاما).
 -28وفيمددا مرمندديت سالمدالددت ،ئددي أن مددن أ ددباا ا ف د ت مددن الم دداا انفر ددا عب ال نمددت
ال ددائيت اجلنائيددت عنددم اجلندداة مددن و د الشددم ا األ ددنيت الددلمن معت بد ن أفمددال المنددس اجلن دداي
عد ف ات ممينت من ال الشم ا األ نيت .وسغيت د ال الفج ة ،دد سمأل انندوسني عندم
األ يددت احلامسددت ل ددن ق د ا ني و نيددت تم د ف سال بائددل ان ج د دة ،وع ددناد ال ددنطت ال ددائيت ن اعدداة
اجلندداة مددن ود الشددم ا األ ددنيت أمددا احملدداإلم ال بنيددت .واعرُددا مددن انهددم أم داجم الممددل مددو ال بائددل
عنم تنفيل ال ال ا ني سفماليت.
 -29وأ د اجم ،أُعددعا عددن ال ندديت عيال إلثددعة ددال الشددم ا األ ددنيت ان ددج ات يف يددو أحنددال
الماس س بة ا ت اا جعائم س يطت .ولللك أااا اننددوس ن سالددول مماجلدت ادل ان درلت ف د جم
عن أعمال المنس والرمييز عد ال جينات ،ةا يف ذلك ما معت ب م ظف ال ج ن.

داا -الوالحظات الختامية للوةار ين ف حلقة اليقاش
 -30اتفيت انشاإل ن يف ن ت الن ال عنم ععو ة اتبال هنُج إلنيدت تمداء الم امدل افي نيدت و ال
المنس والرمييز عد الن ال والفريات.
 -31وأ ا انشاإل ن يف ن ت الن ال عب ع ا طت عا  ،2030و ددوا عنم أن المنس
عدد ددال وفريدات الشددم ا األ دنيت مدعتبا ا تبا داجم مبا دعاجم ة دائل الف ددع والرمنديم وعددد ان دداواة
سني اجلن ني وت افع انيا وتغ انناخ ،ف د جم عدن تمزمدز إلرممدات مممهدا ال د  .وسغيدت احلدد مدن
أوجد الرفدداوت وان ددامات والفجد ات انجرماعيددت والث افيددت ،وال فددال سال عددد ان طد ل يف طددت
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عددا  2030سددرن عنددس العإلددة أ ددداجم و ال  ،ن سددد أن ت ددطنو ددال وفريددات الشددم ا األ ددنيت
سدددو حمد ق يف تنفيددل ااطددت .وت د أ يددت ااطددت عنددم مددا أُعددعا عند مددن ع ادة والردزا يا دديني
فيما مرمنيت سرح ييت ان داواة سدني اجلن دني ،سطدع تشدمل ال دال عندم يدو أ د ال المندس عدد
الن ال والفريات ،والرم ك ساحل انر اومت جلميو الناا ،جانجم و ال.
 -32ويف الا ال يا  ،أإلد انشاإل ن يف ن ت الن ال أن الدول منزمت سال ال عنم المنس
عدد دال وفريدات الشدم ا األ ددنيت .وسغيدت ال فدال دلا انلردزا  ،فدإن ااطد ة احلامسدت األوب اددي
الممل ف اجم عنم علغال يو ال ا ني الرمييزمت.
 -33ومددن الرحدددمات العئي دديت الدديت تم د ى ذلددك النظددع عب ث افددت الشددم ا األ ددنيت يف إلث د
من األ يان إلما ل إلا د مشد نت ،سددنجم مدن اعربا ادا محلدد اجم لنحدل وا فدا  .ويف ادلا الحلددد،
دددد انشدداإل ن يف ن ددت الن ددال عنددم الدددو افددا لنرمندديم يف ال ددال عنددم المنحل دعمت والرمييددز
المنحلددعق عددد ددال الشددم ا األ ددنيت ،و ددني ددال وفريددات اددل الشددم ا يف يددو إلددانت
يا،ن ،سطع منها تشجيو مشاإلرهن ال يا يت و ينهن اقرحلادماجم من ل سعامج و نيت.
 -34وفيما مرمنيت سا جعالات اليت ن اااذاا عنم الحلميد الدوال ،نن الر يات تمزمز
ت ا ددل ددال الشددم ا األ ددنيت مددو آليددات د ا ددان ،ةددا يف ذلددك ا ج دعالات ااا ددت
والنجنت انمنيت سال ال عنم الرمييز عد انعأة .و ن أن م اعد الا الرماون عنم ت يدد أف دل
انما ات احملددة ،والر عيت سانمام اننزمت قا اجم ذات الحلنت .وأ ا انشاإل ن يف ن ت الن دال
عب عجعالات ت دمي الب وات الفعدمت ة جة الاوت إلد ل ان ريدا ق اننحديت ساتفاقيدت ال دال عندم
يددو أ د ال الرمييددز عددد ان دعأة ساعربا اددا أداة ق مددت لوس د غ عددن المنددس عددد ددال الشددم ا
األ ددنيت وم اجهر د عنددم الحلددميد الدددوال .وع د وة عنددم ذلددك ،اق د ُ ع شددال ددب ت دوليددت ت ددم
ا ان واااات
حمامني من ال ان األ نيني وت ن منااجم لربادل انمن مات عن آليات
يف الر ا ل مو ال اآلليات.
 -35وسغيت عمان المدالت ،أو ي ساعرماد ظم قا يت و نيت وتنفيلاا تنفيدلاجم م ئمداجم ،تعاعدي
ممدام وعدادات الشددم ا األ دنيت ،وعدمان انت ددا سدني ظددا المدالدت احملندي و ظددم عدالدت تنددك
الشم ا .ويف ع دا ادلا ان دمم ،ن سدد مدن عمد ل انارمدا سا درمعا ل فالدت الر يدد سانلرزامدات
يف إلددال د ا ددان ،وعددمان و د ل يددو أف دعاد الشددم ا األ ددنيت عب المدالددت ،وخبا ددت
الن ال.
 -36وفيمددا مرمندديت سالبيا ددات ،ذ هإلددع انشدداإل ن يف ن ددت الن ددال سددرن ممظددم الدددول تفر ددع عب
عجعالات إلافيت جلمو البيا ات ،مثل البيا ات انحلنفت ة ل اجلنن واأل ل ا ثين .ولدللك
منز اااذ تداس عاجنت من أجل ني و البيا ات وتمزمز البح انرمن ت سالشم ا األ نيت
من أجل دعم د رمها ل ا ان داجم أ د فماليت.

GE.16-15824

9

A/HRC/33/68

 -37وا رددرم انشدداإل ن ساعربددا اارمددا إلنددن د ا ددان ددل ان ددرلت تط د اجم م ددرحيت
ال ية ،ودع ا عب يمادة دعم ال الشم ا األ نيت يف انشاإلت وت ند أدوا العمادة.
 -38و ع مي ع ن ت الن ال انشاإلني فيها عنم ال انناقشت الرا عيت ،وا ررم سالرشدمد
عن ددم أن ال ددت الش ددم ا األ ددنيت ررح ددن عذا اع ددطنم اند دعأة س دددو أس ددعي يف الم دداس .و ددث
انشاإلني عنم م ا نت الممل مماجم يف الا اجملال ساعربا واجباجم فعدماجم و اعياجم.

ثالثا -حقوق اإلنسان للورأة وخطة التيوية الوستدامة لعام 2030
 -39أدا ن د ددت الن د ددال الثا ي د ددت ان د دددمع الرنفي د ددلق نمه د ددد األم د ددم انرح د دددة لبحد د د الرنمي د ددت
انجرماعيت ،س ل ند .و اإل يف ن ت الن ال ف ة أ اليا انمنيت سالن دال والفريدات ،اتا دا
ر ت دم ب جا؛ واندمعة الرنفيلمت نعإلز الرجا ة الدوليت ،أ ا رشدا ود زالن؛ وأ دراذة انقرحلداد يف
معإلز الد ا ات انقرحلادمت والرخطيا ،جباممدت جد ااع نل هندعو ،جامداش ود ل؛ ومن د ت د ون
الشاسات يف ميت الشاسات ان يحيت المانيت ،فا ي ا أ ي ش.

ألف -بيان نائبة مضوم اامح الوت دة السام ل قوق اإلنسان
 -40ن ظد د ائبد دت انفد د ى ال ددامي ،يف إلنمره ددا انفررا ي ددت ،أن ط ددت الرنمي ددت ان ددردامت
لما  2030عانيت وقائمت عنم احل وتف ي عب الرح ل ،واي هادة عندم أ يدت عدد نزئدت
د د ا ددان .وقالد د عن ااط ددت مر امن ددت يف أا دددافها ومرما د د ت يف أول ما ،ددا وم اسط ددت يف
ؤمرها لنرنفيل؛ وترجاوي الدول األع ال عب دد سميدد ،عذ تشدمل وع دادا يدو اجلهدات انمنيدتر
الانا ات واألو اط األإلاد يت والمنميت واجملرمو انددي وال طدال ااداا واجملرمدو الددوال ومنظ مدت
األمددم انرحدددة .وقددد جددالت أم داجم ريجددت أو ددو مشدداو ات عامددت عنددم ا د أجع،ددا األمددم
انرحدة.
 -41وأ ددادت ائب دت انف د ى ال ددامي سالنجا ددات الدديت رهددا األاددداف ا وائيددت ل لفيددت،
ول نهددا أسددعيت أوجد الرفدداوت الدديت تمم د د ل فد ة تنفيددلاا ،ون ظد مددا ددع سد اجملرممددات
انما ددعة مددن معا ددل ا ر اليددت مرمددددة ،دددد سرفدداقم أوج د الرفدداوت تنددك .وأ ددا ت عب أن م م د
افشا ددت وانعددطعاا والف ددع والندزال ،يف ال ق د ال دعاان ،اددي ال ددمت الغالبددت عنددم أمدداإلن الر يمددو
اجلغ دعايف لنشددباا .وذإلددعت أن اجليددل احلدداال مددن الشددباا ا د األإلددا عنددم ا د  ،وأن جيددل
ان ددنني ددي ن سدددو األإلددا عنددم ا د لن د ل عددا  ،2030وقال د عن أوج د الربددامن يف
أعم ددا ال د ان تم ددن ت يم ددو انمري ددايات والف ددعا وال عام ددت .وأ ددا ت أم داجم عب أن ال ددن ات
اامددن عشددعة ان بنددت رشددهد تن ددل الندداا سا ددرمعا س ددبة الندزال أو الف ددع اندددقو ،أو لثداجم عددن
الفعا اليت تريحها افجعة .و يُ ج الا ال اقو تعإليزاجم جدمداجم عنم احل اعع.
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 -42و ددت ائبدت انفد ى ال دامي عندم أن طدت الرنميدت ان دردامت لمدا  2030مدل يف
ثنامااددا وع د داجم إلث د ة ،ول نهددا لددن ت د ول عب دديل مددن دون قيددادة وا ددرثما مرنا ددبان وتطنما،ددا.
وفيمددا مرمندديت س ددانعأة ،لددين مددن قبي ددل انبالغددت ترإلي ددد الطدداسو انن د اط ددت عددا  ،2030ذل ددك أن
قهددا ا ددا يت ن ت دزال تُنرهددك سطددع عدمدددة .وأ ددا ت ائبددت انف د ى ال ددامي عب ان تفددال
انهد ل يف ممدددنت المنددس اجلن دداي ،وعب سن د غ ممدددنت ال فيددات وانعاعددت النفا دديت م ددر مات
و د م ب لددت ،مفيدددة سإم ا يددت منددو اددل ان رهاإلددات يف إلنرددا احلددالرني .وأإلدددت قن هددا عيال الددت
اندعاا ني ،مد دة مثدال يوا األ فدال وتمععدهم عندم حند ود مرنا دة لو داست سفد وا
ة انناعت البشعمت وان ت س بة ا مدي .ودع ائبت انف ى ال امي عب عجعال ا مفرد
م ددو اند دعاا ني سش ددرن الحل ددحت واحل د د اجلن دديت وا جناسي ددت وان ددائل احلميم ددت انرمن ددت سال عام ددت.
وفيمدا عدة الر داف سدني اجلن دني يف انعدط ل سدردوا ال يدادة ،يدث ن تدزال اندعأة ممثندت ثددي جم
اقحلداجم ،ددددت عنددم أن ان ددرلت لي د إلددعد أ قددا  ،سددل أداة لرربددو ان دداواة سددني اجلن ددني وعتا ددت
عم ا ي ددت ان دداللت سش ددرهنا ،أو ل ددمان مش دداإلت اند دعأة ،وا ددلا أم ددع ا ددم األ ي ددت لنج ددا ط ددت
ع ددا  .2030ون ظد د س ن دديت دددمد أن ان رخاس ددات ال دديت أجع ،ددا ال دددول األع ددال يف األم ددم
انرح دددة مد د عاجم ن ري ددا األع ددال ااد داال يف النجن ددت انمني ددت ل د د األ ددخاا ذوق ا عاق ددت،
س تُ فع عن ا رخاا أق امعأة لم مت النجنت.
 -43و ددت ائبت انف ى ال امي عنم أ يت مشاإلت انعأة وان رمال عب آ ال ان دربمدمن،
ةددن فدديهم الشددباا أو األ ددخاا م دن الشددم ا األ ددنيت أو األقنيددات أو الن ددال ذوات ا عاقددت.
ودع د اننظمددات أم داجم عب الرف د يف اياإلنهددا وعد ا الن ددال يف معاإلددز ال يددادة .و ددددت ،يف
ممددعى ترإليددد أ يددت الرحلدددق لنرحيددز ال ددم ق ،عنددم احلاجددت عب تف يددك ال الددة النمطي ددت
تا أ يا اجم سا ا ة عب
اجلن ا يت ال ا ة .وأسعيت أم اجم ععو ة م افحت انما ات ال ا ة ،اليت َّ
الث افددات والر اليددد ،و أت أ د ن ددن الرددل ل سددرق ث افددت أو ت اليددد لرامددع انمامنددت ال ا دديت الدديت
ترمددعى فددا الن ددال ،وخبا ددت الفريددات .و ددنط ال د ل عنددم أ ددد األمثنددت عنددم الر ددد احملددعي يف
اددل ان ددرلت ،مفدداد أن آنف اجملرممددات احملنيددت ،يف يددو أحنددال أفعم يددا جند يب الحلددحعال واف د
عنم وعو د لرش م األع ال الرنا نيت لو ا  ،اع افاجم منها سرن ال انما ت لي ج اعمت
لنحفاظ عنم مرها الث افيت.
ا ان ،سل وجلميو اي دات األمدم
 -44وأ ا ت ائبت انف ى ال امي عب أن جملنن
انرحدة ،دو اجم فعمداجم يف ان ي قدماجم خبطت عا  .2030وقال عن الشعاإلات سني الدول األع ال
وان اتدة ال طعمدت ل مدم انرحددة عامدل ئي دي يف يديت وعد د ااطدت .واقرب د عند ان طداا
مددا تن ل د ثع إلين ددي  -نل دددق ن ددمن  -لددرنخة سن دداة دداععمت م د  17ا دددفاجم و 169م حل ددداجم
و 230م عاجم تش ل إلنها أادداف الرنميدت ان دردامت .ودعد اجلميدو عب ان درفادة مدن الفدعا
الفعمدة اليت تريحها ااطت.
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باء -نبذة عن العروم
 -45أ ا مي ع ن ت الن ال ،س ل ند ،ساعربا مدمع ممهد األمم انرحددة لبحد الرنميدت
انجرماعيددت ،عب البحد ذات الحلددنت سشددرن انعربددا ات اجلن ددا يت والرنميددت الدديت أجعااددا انمهددد،
ُمعإلزاجم عنم ق اما من قبيل الممل و اندف ل األجع والمنس عد انعأة.
 -46وانر مي ع ن ت الن ال الددول عندم الرزامهدا ساعرمداد طدت الرنميدت ان دردامت الطم دت
لما  ،2030اليت ن ت رند عب ع األاداف ا وائيت ل لفيت فح ة ،سل ترناول أم داجم ق داما
أ ددعس مرن عددت وم اسطددت؛ واددي مددن مث طددت عانيددت تنطد ق عنددم الردزا دداعي سددرن عنددس العإلددة
أ داجم و ال .
 -47وقددال عن ععمددال د الن ددال والفريددات دعامددت أ ا دديت يف طددت عددا  ،2030ألهنددن
م د اجهن ا رهاإلددات إلث د ة حل د ا ددان .إلمددا أن دعددم ددني الن ددال والفريددات وم دداعد،ن
يا ياجم ومالياجم ا رثما م مم عب ييت يدو أادداف الرنميدت ان دردامت .وأعداف ال ديد ند أن
دات الدددول يف
مددن الرحدددمات الدديت منبغددي م اجهرهدا يف اددلا الحلدددد احلددعا عنددم أن د يا د ُ
إلاال الرجا ة وانن يت الف عمت الرز ِ
اما،ا ة جة طت عا .2030
 -48وأ ا ت ف ة أ اليا انمنيت سالن ال والفريات ،اتا ا ر ت دم دب جا ،عب أن طدت
ا دان وحمعإلداجم لنر دد
عا  2030ت إلد ان اواة سني اجلن ني ساعربا اا اجم أ ا ياجم من
يف يو األاداف ا وائيت .وتش ل ان اواة سني اجلن دني حمد ال إليدز ال يدد لنهددف  ،5وادي
ُمدإلت يف األاداف األ عس .ولللك دن أن ديت أادداف الرنميدت ان دردامت ت ددماجم ي يداجم يف
إلانت منها ان اواة يف احل انرمن ت سان ا د انقرحلادمت ،مثل األ اعدي وانن يدت؛ وان داواة يف
ف ددعا تد د ال منا ددة ال ي ددادة ،يف ع ددا عمني ددات ال د د وسن ددال الدول ددت؛ وال ددال عن ددم المن ددس
اجلن اي ويوا األ فال وتش م األع دال الرنا دنيت لو دا  .ون تردي انناادات المانيدت ،ةدا يف
ذلددك الرحد نت انقرحلددادمت وانجرماعيددت والم نددت ،لنن ددال فع داجم جدمدددة فح ددة ،سددل تُمععددهن
أم داجم نخددا ع ،واددن ال ئددي ت ددل أعدددادان يف أ د ا الممددل العمسيددت وم ددل و د فن عب ان د ا د
انقرحلددادمت .وأ ددا ت ال دديدة ددر ت دم ددب جا أم داجم عب تددرث األيمددات والنزاعددات وتغ د انندداخ
تددرث اجم ود مرنا ددة عنددم الن ددال والفريددات .و ددددت عنددم أن الرحلدددق فددل الرحدددمات م ر ددي
وعددو س دعامج حمددددة افدددف ومعاعي دت ل عربددا ات اجلن ددا يت ،ف د جم عددن سددلل جه د د لزمددادة عدددد
الن ددال يف منا ددة ددنو ال د دعا  ،وان ددرثما ف دديهن ساعرب ددا ان أ عافد داجم فاعن ددت يف الرغيد د  ،و ددد
الفج ات سدني اجلن دني يف أ د ا الممدل والرمنديم والحلدحت وو ادا مدن اجملدانت .ودعد ال ديدة
ر ت دم ب جا عب عهنال اآلفت انعوعت اليت مش نها المنس عد الن ال والفريات.
 -49ولرح يدديت ان دداواة سددني اجلن ددني ،ن سددد مددن سددلل جه د د مر ددافعة ومن د ت وم ددردامت.
ومرطن ددة سن د د غ أا ددداف الرنمي ددت ان ددردامت الرزام ددات و ني ددت سرمزم ددز د د ا ددان وإامره ددا،
و عاإلات ق مدت يف يدو ال طاعدات ،ةدا يف ذلدك ال طدال ااداا واجملرمدو انددي ،يدث ت ر دي
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م ا ت انعأة أ يت ي مت .وأ ا ت ال يدة ر ت دم دب جا عب أ يدت وجد د سيا دات مريندت لددعم
الرنفيل الفمال لن يا ات انرمن ت سان اواة سني اجلن ني ،واحلاجت عب سلل جه د منرظمت لنع دد
والر ييم.
 -50و هدت ال يدة ر ت دم ب جا عنم سمدأل الشد اول الديت أُعدعا عنهدا خبحلد ا الرمييدز
ال ائم عنم أ داا احلمدل يف ديا الممدل ،ون ظد أن ان درلت دائمت يف المدمدد مدن البنددان.
وأسعيت احلاجت عب تغي ث ايف وعجدعال ع د ات تشدعمميت يف ادلا الشدرن ،وفيمدا مرحلدل سدالمنس
عد اندعأة .ويف دانت الندزال واحلدانت ا دا يت ،لي د اندا اجدت عب تدداس إامدت الن دال
والفريات من المنس فح ة ،سل منز أم اجم ت ف احلمامت لحلحرهن و قهن اجلن يت وا جناسيدت
وانع اف ا .و ث البندان عنم ع شال منحلة دف ة ممنيدت سالن دال والفريدات ،ساعربدا ذلدك
ع ا ة اامت تدل عنم الرزامها سان اواة سني اجلن ني.
 -51وأوعح اندمعة الرنفيلمدت نعإلدز الرجدا ة الدوليدت ،أ ا رشدا ود زالين ،أن ت ددماجم إلبد اجم قدد
أُ عي يف إلال دني اندعأة يف ع دا األادداف ا وائيدت ل لفيدت ،ومدو ذلدك ت درمع أوجد الرفداوت
س ددني العج ددل وان دعأة .وإل ددزت ال دديدة و د زالين م ظا ،ددا عن ددم د المم ددل ،وأ ددا ت عب أن
الن ال ن مزلن مش نن ممظم الف عال .و دث أم اجم عدن تنداقأل مفداد أن الن دال مشد نن ثنثدي
ال د س المامنددت يف المدداس ومنددرجن حلددس ولائ د  ،ومددو ذلددك ن م ددف د س  10يف انائددت مددن
الددد ل المدداني ون ن ددن د س  1يف انائددت مددن انمرن ددات يف المدداس .وتش د ل الن ددال  60يف
انائددت مددن أ ددل سنيد ن ف د يف يددو أحنددال المدداس ،وممشددن سرقددل مددن دون وا ددد يف اليد  .ووف داجم
ننظمددت الممددل الدوليددت ،مفددعى د اال  100سنددد قيددداجم قا ي داجم وا ددداجم عنددم األقددل عنددم الفددعا
انقرحلادمت انرا ت لنمعأة ،وم يهد  80سنداجم ل ال ظائس اليت ن لنمدعأة مزاولرهدا ،ون مدزال 15
سنداجم ممرا عذن الزو ع اجم قا ياجم لن ب ل يف ال ظيفت.
 -52وعنم وعا انر نمني اآل عمن ،ددت ال يدة و زالين عنم أن ان اواة سني اجلن دني
ن ترمنيت سافدف  5من أاداف الرنميت ان ردامت فح ة ،سل اي عامل أ ا ي لرح يديت يدو
األا ددداف .ومش د د ل ددني ان د دعأة اقرحل ددادماجم ،س ج د د دداا ،عنحل د دعاجم امس د داجم م ددن عنا ددع ط ددت
عددا  .2030وتم د د مشدداإلت ان دعأة يف انقرحلدداد اندددف ل األجددع سددالنفو عنددم األ ددع واجملرممددات
سر عاا ،وت ثع ترث اجم دمداجم يف احلد من الف ع.
 -53وأ ددا ت ال دديدة و د زالين عب إنددت  #SheTradesال دديت منظمه ددا معإلددز الرج ددا ة الدولي ددت
ساعربا اددا مثددانجم عنددم انلر دزا المدداني سرشددجيو مشدداإلت ان دعأة يف الرجددا ة الدوليددت .وتشددمل احلمنددت
لن ل عا  ،2020سال إليز عنم إلانت مثل البيا ات،
الرزاماجم سإد ال مني ن م ا ِولت عب ال
دل ا مددادات،
وال يا ات المامت ،وانش مات احل ميت ،وال ي د انفعوعت عنم الن دال يف
واحلحل د ل عنددم الرم مددل ،و د ان دعأة يف من يددت األ اعددي .و داجم عنددم اندددا ت الدديت أُدال ددا
أثنال انناقشت ،ددت ال يدة و زالين عنم أ يت و سيا دات محلدنفت وقيداا الر دد احملدعي مدن
د ل م دعات ،ةددا فيهددا الر ددد احملددعي يف ددني اندعأة اقرحلددادماجم .وأإلدددت أم داجم أن المدمددد مددن
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ال يا ات المامت تحل وها سعنا ات مشاإلت انعأة فيها مرد يت جداجم يف إلثد مدن األ يدان ،ودعد
عب سلل اجله د ل مان يمادة ممدنت ثيل انعأة يف ان ات ال يا يت.
 -54وإل ددزت جام دداش ود د ل ،أ ددراذة انقرحل دداد يف معإل ددز الد ا ددات انقرحل ددادمت والرخط دديا
جبامم ددت ج د د ااع نل هن ددعو ،يف م دددا نرها عن ددم ت د دعاسا اف دددف  5سش ددرن ان دداواة س ددني اجلن ددني
وافدف  10سشرن احلد من ا مدا ان اواة عنم طا أو و ،مشد ة عب أن افددف  5ن دن
ي من دون ع عاي ت د يف ال ق ذاتد د ا يديت افددف  .10ويف ممدعى ت عدي ادل
الن طدت ،إلددزت عندم ثد م ا دد حمددددة مددن افددف  5واددير ال دال عنددم المندس عددد اندعأة؛
والرحلد هدق لممددل اندعأة ود مدددف ل األجددع؛ وعددمان ان دداواة يف إلددال انن يددت واند ا د انقرحلددادمت.
و سطد اددل ان ا ددد سددبمأل م ا ددد افدددف  ،10انرمن ددت سر دداف الفددعا وان دداواة يف النرددائج؛
وال يا ات اناليت و يا ات احلمامت انجرماعيت من أجل ييت قد أإلا من ان اواة؛ وتنظديم
األ د ا وان ددات اناليددت المانيددت؛ وافجددعة؛ وتنفيددل مبدددأ انمامنددت ااا ددت والرف ددينيت لنبندددان
النامي ددت .وأإل دددت أن م ا ددد اف ددف  10تش د ل أ ا داجم لنر ددداس ال دديت منبغ ددي اااذا ددا لرح ي دديت
ان ا ددد انند جددت يف ع ددا افدددف  5مددن د ل عددمان احليددز اندداال وال يا دداش الد ي  ،وأععسد
ع ددن أق مف دداد أن م ددن ان ددربمد ج ددداجم ي دديت م ا ددد اف دددف  10يف دديا افي ددل الم دداني
واناال احلاال.
 -55وأوعح ال يدة و ل الا اننظ وأ دا ت عب أن ال يا دات احلاليدت تف دل د
الشدعإلات عنددم د ا ددان ،وتمطددي األول مددت لنر شددس الددلق من دداف عب عمددل اندعأة و د
مدف ل األجع) ،وتف ي س ج أعم عب ت ييد احليز اناال وال يا اش اللق را علي البنددان مدن
أجددل وعددو يا ددات ت دميددت .وت ددهم ال يا ددات احلاليددت أم داجم يف ا ددامات اجرماعيددت تغددلق
انشاعع انمادمت لنمهداجعمن يف يدو أحندال المداس .ون دن يديت افددف  10مدن دون اعد اف
عم ساحل اجز اليت تم ى احل مات يف ع ل الدمناميات المانيت األو و طاقاجم.
 -56و داجم عندم تددد ت أثد ت يف انناقشدت ،أو د ال دديدة ود ل احل مددات سمددد ال إليددز
عنددم الر شددس اندداال أو فعع د عنددم م ا نيهددا أو عنددم أق سنددد آ ددع؛ وسإعطددال األول مددت لو فددا
المددا عنددم اادددمات واحلمامددت انجرماعيددت؛ وعددد الرفدداوى أو الر قيددو عنددم اتفاقددات الشدعاإلات
انقرحلادمت اليت تش ط تمزمدز د انن يدت الف عمدت الديت تمطدي األف دنيت لنشدعإلات وان دات
عنددم ان د ا نني؛ وال إليددز عنددم تغي د حمر د س ال يا ددات سدددل انقرحلددا عنددم اادداذ تددداس مزمددت
أو ع دددا ااط ددة الع ا ددت .وأ د د اجم ،منبغ ددي أن م ددد إلن ددن د د ا ددان اآلث ددا ال يا دديت
ال ا ثيدت النا دت عدن الفجد ة سدني ا ع دات العمسيدت و ظدعة ال د ان لد اقمهم انمدي  ،وادي فجد ة
ن أن ت دق عب ظه ق س يا يت ت مم ثا ة الرفعقت وعب عد ان ر عا .
 -57ووف اجم نن ت ون الشاسات يف ميت الشاسات ان يحيت المانيت ،فا ي ا أ ي ش ،تدعتبا
الرنميت ان ردامت سان رثما يف سنال قد ات الفريات الحلغ ات والن ال و ييت فااهن .وسدالنظع
عب الدددو احمل د ق حل د ا ددان يف طددت الرنميددت ان ددردامت لمددا  ،2030ددددت عنددم أن

14

GE.16-15824

A/HRC/33/68

ا عمال الردا ألادداف الرنميدت ان دردامت ممدين ان د ا ال امدل حل د ا دان لنجميدو .و أت
يف اددلا ال دديا أن مددن انهددم لنغامددت احلددعا عنددم أن ت د ن انناقشددات انرمن ددت ل د ا ددان
امنت و ثل يو ال ان ،ةن فيهم الشباا .و دددت ال ديدة أ يد ش عندم احلاجدت عب الر عيدت
وسنددال ال ددد ات يف أو دداط الشددباا سغيددت يمددادة ممددا فهم ،ةددا يف ذلددك انمددا ف انرمن ددت س ليددات
األمم انرحدة حل ا ان وأ الية عمنهدا و رائجهدا .وتر دم ادل ا جدعالات سر يدت امسدت
لرم ني الشباا من انعط ل سدو ام يف د انمرثال ألاداف الرنميت ان ردامت.
 -58و ددت ال يدة أ ي ش عنم أن ع عا الشباا يف تحلميم وتنفيل طا وا اتيجيات
لبن غ أاداف الرنميت ان ردامت أمع ي ق لرنميت أنل .ولرح يديت ذلدك ،منبغدي أن تردا لنشدباا
فددعا احلحل د ل عنددم ان دداعدة الر نيددت وال د ل عب افياإلددل األ ا دديت وان ددرفادة ال امنددت مددن
ت ن ل جي د ددا انمن م د ددات وانتحل د ددانت .وأس د ددعيت ال د دديدة أ ي د د ش أ ي د ددت الش د ددفافيت يف تنفي د ددل تن د ددك
األاداف ،م إلدة احلاجت عب و سيا ات أ ا يت دقي ت وجمل البيا ات انرمن ت سرنفيل األادداف
يف مرناول اجلميو .وقال عن ييت ان داواة سدني اجلن دني م ر دي مدن يدو الط ائدس الدمنيدت أن
ت د الدعم وتما عن انلرزا وترماون يف الا الحلدد؛ و ثد مدن مث الزعمدال والفداعنني الددمنيني
عنم ععادة ت ييم انما ات الث افيت أو الدمنيت اليت ن ترما م مو انبادئ الدمنيت أو اليت ت د ى
إلعامت الشاسات والفريات .وا ررم إلنمرها سا ا ة عب أن اجليدل احلداال مدن الشدباا اد آ دع
من ن ل مش نت تغ انناخ اليت ت ثع يف الرفاوت سني اجلن ني ،ودع عب ع دعا الشدباا
يف انناقشات اجلا مت سشرن الا ان ع ل.
 -59و داجم عنم سمأل ان ائل اليت أث ت أثنال انناقشت ،أإلددت ال ديدة أ يد ش أ يدت ددمات
الحل ددحت اجلن دديت وا جناسي ددت ،ة ددا يف ذل ددك احلحل د د ل عن ددم دددمات م ئم ددت لنش ددباا ومي د د ة
الر نفت .و ددت أم اجم عنم أ يدت عد ا الشدباا يف يدو م در مات تنفيدل طدت عدا ،2030
والرشاو ممهم ساعربا ام عإلال إلامنني.

جيح -مداخالت موثل الدوا ااعءاء والدوا الوراقبة ومراقبين آخرين
 -60أعددعا انندددوس ن يف مدددا ،م عددن ترميددد ق د ق اطددت الرنميددت ان ددردامت لمددا ،2030
الدديت ت ددم يددو األسمدداد الث ثددت  -البي ددي وانقرحلددادق وانجرمدداعي  -لنرنميددت ان ددردامت وت ددرند
عب هنددج قددائم عنددم احل د  .وأسددعي المدمددد مددن انندددوسني افدددف انرمندديت سان دداواة سددني اجلن ددني،
و نم ا سا رمعا دمات إلث ة ،يف يو اننا يت ،أما ييت ان اواة سدني اندعأة والعجدل .وأعدعا
انندوس ن عن الرزامهم سرمزمز ان اواة سني اجلن ني وم افحت الرمييدز عدد اندعأة سرنفيدل افددف ،5
وسرممدديم معاعدداة د ان دعأة عنددم طددا طددت عددا  2030سرإلمنهددا ،لرح يدديت تغي د ج د اعق
مف ي عب الرح ل.
 -61وأععا المدمد من انندوسني عن األ س ألن الن ال والفريات مش نن أإلثدع مدن حلدس
د د ان المد دداس ،ومد ددو ذلد ددك ن ت د دزال مشد دداإلت ان د دعأة يف عمنيد ددت د ددنو ال د دعا ال يا د ددي والرنميد ددت
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انقرحل ددادمت حم دددودة .ودعد د ا عب ددني الن ددال والفري ددات يف اجمل ددالني انجرم دداعي وانقرحل ددادق،
وتمزم ددز دو اند دعأة ال ي ددادق ومش دداإلرها يف ددنو ال د دعا عن ددم ي ددو ان ددر مات .وق ددد ع دددد م ددن
انندددوسني اق ا ددات ترددي ذلددك الرم ددني ،منهددا ال إليددز عنددم تددد ت عنددم ان ددر س الشددم ،
وتطبيدديت ظددا احلحلددة ،وع شددال آليددات حلحلددت عنددم الحلددميد الد ين لع ددد يدديت ان دداواة سددني
اجلن ددني .واق د ممثددل ع دددس الدددول أم داجم ع شددال جلنددت لزمددادة ثيددل الن ددال يف إلددالن ا دا ة يف
ال ط ددال اا دداا ،وإل ددللك لزم ددادة ث ددينهن يف اننا ددة العفيم ددت ان ددر س أو منا ددة ددنو ال دعا
أو اننا ة ا دا مت .و ُ دنا ال د ل أم داجم عندم سدعامج انئرما دات الحلدغ ة ساعربا ادا عجدعالجم دن
أن مدفو عجنت الرم ني انقرحلادق لنمعأة.
 -62وأ ددا مندددوس ن أم داجم عب أ يددت عددمان الرمندديم اجليددد لنن ددال والفريددات ،إلددي مر ددل فددن
يدديت ذوا،ددن سال امددل ومددن أجددل محلددنحت إلرممددا،ن وسنددداهنن .وقيددل عن ا ددرخدا ت ن ل جيددا
انمن م ددات وانتحل ددانت و ددينت أ ا دديت لزم ددادة الرم ددني وف ددعا الرمن دديم .وأسن ددي من دددوس ن ع ددن
مبدداد ات ا د اتيجيت م ددن قبيددل ت د ف م ددن د ا دديت إلامنددت يف ان ددع نرني الثا مددت واجلامميددت جلمي ددو
الفريددات ال ئددي مد ددن المن د ؛ وأ شددطت تد مبيددت و ن ددات عمددل لنن ددال والعجددال سشددرن تنظدديم
انشد ددا مو وانسر د ددا ؛ وال يد ددادة والنم د ددال يف مع ند ددت الطف ل د ددت انب د ددعة ،والرمن د دديم انعاعد ددي لنمنظ د د
اجلن اي.
 -63وأعددعا سمددأل انندددوسني عددن قن هددم الشدددمد عيال الددت ععمددال الحلددحت واحل د اجلن دديت
وا جناسيددت .وأإلدددوا يف اددلا الحلدددد ا ددرمعا ا رهاإلددات د الن ددال والفريددات يف اددلا اجملددال،
وما منرج عن ذلك من ع اقدة و يمدت .وأ د س جد داا عب الرزامدات الددول س دمان احل د
انرمن ت سالحلحت اجلن يت وا جناسيت.
 -64وأ ددا المدمددد مددن انندددوسني عب ا ددرمعا المنددس عددد الن ددال والفريددات يف يددو اننددا يت،
وذ هإلددعوا سرددرث األيمددات والنزاعددات ود انرنا ددة عنددم الن ددال والفريددات ،األمددع الددلق مطددع ع بددات
أإلددا أمددا ت دددمي اادددمات فددن وععمددال د قهن .و ئددي أن ال ددال عنددم آفددت المنددس المانيددت عددد
وعععد عدددة
الن ددال والفريددات يف اجملددالني المددا واادداا أول مددت منحددت سالن ددبت لنمدمددد مددن الدددولُ ،
مما ات نيمت يف الا الحلدد .وأ ا عدة مندوسني عب ما مبلل من جهد د لرجدعمي المندس عدد
اندعأة ،ةددا يف ذلددك قرددل ا ددا  .و ُ ددنا ال د ل أم داجم عنددم م ددرلت الرحددعل عددا ا د الدديت تد ثع
ترث اجم و مرنا ة عنم الن ال والفريات ،ساعربا اا إلانجم جدمداجم جيعق ن تشعممات سشر الياجم.
 -65وأإلددد عدددة مندددوسني أم داجم أ يددت عم د ل اارمددا دداا ،عنددد تنفيددل طددت عددا ،2030
لنف ات انهمشت من الن ال ،ةن فيهن ال الشم ا األ نيت وال ج ات والن ال ذوات ا عاقت
وانثنيات ومزدوجات انيل اجلن ي ومغامعات اف مت اجلن ا يت.
 -66و ئ ددي أم د داجم أن تمزم ددز ددو سيا ددات محل ددنفت معاعي ددت ل عرب ددا ات اجلن ددا يت م ددرلت ذات
أول مت .وأ ا سمأل انندوسني عب احلاجدت عب سيا دات محلدنفت دة د ل اجلدنن وع امدل أ دعس
ذات نت ل عو يا ات تم ن ال اقو ال ين ،والممل يف ال ق ذات عندم تربدو انلردزا سمدد
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عوف ددال أ ددد يف م ددا ي دديت أا ددداف الرنمي ددت ان ددردامت .واعرُ ددات انيز ددت انعاعي ددت ل عرب ددا ات
اجلن ددا يت وسنددال قددد ات ان اتددة ا حلددائيت أو تمزمزاددا أم داجم أم د اجم سالغددت األ يددت مثنهددا يف ذلددك
ا ان.
مثل احلاجت عب م عات تعاعي
 -67وأقع عدد من انندوسني س عو ة رني األ ع ال ا يت وال يا اتيت انميا مدت سشدرن ان داواة
سددني اجلن ددني .و ئددي يف ا ددلا الحلدددد أن اتفاقي ددت ال ددال عن ددم يددو أ د ال الرمييددز ع ددد ان دعأة
وعع د ن ومنهددا عمددل سيجددني د ان معجميددان أ ا دديان .وتم ددن سمددأل الحل د ا قنيميددت
أم داجم الرزام داجم اعي داجم سرمزمددز د ان دعأة والرحلدددق لنمنددس عددداا .وأسددعي عدددة مندددوسني اعرمدداد
سنداهنم ق ا ني وأ عاجم لنم اواة سني اجلن ني ساعربا اا ط ات اامت لنم ي قددماجم د ا ال دال
عنددم الرمييددز عددد ان دعأة .وتشددمل اددل اجله د د ا د اتيجيات تعإلددز عنددم ددني ان دعأة اقرحلددادماجم،
وتمزمز مشاإلرها عنم يو ان ر مات ،ومماجلت الررث ال دن لن الدة النمطيدت اجلن دا يت .وأسندي
مندوس ن أم اجم عدن اجلهد د انبلولدت مدن أجدل تنفيدل ت ديات النجندت انمنيدت سال دال عندم الرمييدز
عد انعأة سشرن اعرماد ق ا ني و يا ات جدمدة.
 -68وأ ا عدد إلب من انندوسني عب الدو افا الدلق ت دمد آليدات د ا دان ،مثدل
اي ددات انماادددات وا ج دعالات ااا ددت وان ددرمعاى الدددو ق الشددامل ،ف د جم عددن الممددل الددلق
ا ان.
ت طنو س انف عيت لدعم الدول يف تنفيل طت عا  2030وف اجم نلرزامات

داا -مالحظات ختامية
 -69أتا د د ن ر ددا الن ددال فع ددت لنر د دلإل سالنجا ددات ال دديت ره ددا األا ددداف ا وائي ددت
ل لفي ددت ،وعن إلا د د ان ددا دددمات إلبد د ة ن مد دزال مرم ددني م اجهره ددا م ددن د د ل ط ددت الرنمي ددت
ان ددردامت لم ددا  .2030وأإل ددد انش دداإل ن يف ن ددت الن ددال ع ددعو ة ان رف ددال سالر ددد احمل ددعي يف
ددبيل ععم ددال د د اند دعأة ،ود د أن اند دا اج ددت عب س ددلل مزم ددد م ددن اجلهد د د م ددن أج ددل ددد
الفجد ات سددني اجلن ددني واحلددد مددن الرفدداوت وال ددال عنددم الرمييددز وم افحددت المنددس عددد الن ددال
والفريات.
 -70وأإلدد مدددمع ن ددت الن ددال ق دداما إلثد ة تثد ال ندديت يف إلددال د ا ددان وتد ثع تددرث اجم
و مرنا ة عنم الن ال والفريات ،ترمنيت سالف ع ،والنزال ،واحلحل ل عندم فدعا الممدل ،والممدل
و اندف ل األجع ،وعد احلحل ل عنم الرم مل ،والحلحت واحل اجلن يت وا جناسيت ،وانشداإلت
ال يا دديت ،والمنددس ،و د ل انمامنددت .ومنبغددي أم داجم معاعدداة ال دداما المدداسعة لنحدددود ،ةددا يف ذلددك
الرم م ددل والرج ددا ة وانن ي ددت الف عم ددت والرن ددل وافج ددعة .ول ددللك م ددن انه ددم لنغام ددت الرم دداون ال دددوال
وا قنيمي لنرمامل مو ال ال اما.
 -71و دد انشاإل ن يف ن ت الن ال يف م ظا،م ااراميت عنم أ يت دني عمنيدت دو
البيا ات .و أوا أن يمدادة ان درثما يف ان اتدة ا حلدائيت وتمزمدز ال دد ة عندم تحلدنيس البيا دات
عام ن امسا األ يت ل ياا البيا ات .واتف ا أم اجم عنم أن مُمرا ت دمي ان داعدة الر نيدت واناليدت
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لنبندان اليت تم عها اجز يف و البيا ات و نيل األسماد اجلن دا يت مدن األول مدات .و در ن
عتا ت ممن مات أف ل عام جم امساجم يف د تنفيل أاداف الرنميت ان ردامت وت ييم الر د احملدعي
والنه ى سان اللت.
 -72وذُإل د ددعت ان ا د ددد انرحل د ددنت سال د ددال عن د ددم المن د ددس ع د ددد اند د دعأة ،ومش د دداإلرها يف اني د دددان
انقرحلددادق ،ومماجلددت مشد نت الممددل ود انددف ل األجددع ،وعلغددال يددو أ د ال الرمييددز عددد اندعأة،
ساعربا اا دمات ط ة مرمني م اجهرها يف ع ا افدف  .5و ئي أن ييت ادل الغامدات سطعم دت
ن ليددت عنددم طددا األاددداف ال ددبمت عشددع يمهددا ،وتنفيددل طددت الرنميددت ان ددردامت لمددا 2030
سعمرها مو معاعاة اننظ اجلن اي ،ع امل ئي يت لن فال سال ع د ان ط عت يف ااطت.
 -73واعرُددا الرمدداون ا قنيمددي يف إلددال الرنميددت عنحل دعاجم حم م داجم وأ ا ددياجم قامددت دعاإلات سددني
البندان واننا يت لحلاحل طت عا .2030
 -74ودعا يدو انشداإلني يف ن دت الن دال الددول عب األ دل سممنيدات دامنت لنجميدو ،مدو
ال إليز س ج اا عنم ت الف ات انهمشت ،من أجل النهد ى خبطدت عدا  .2030وجملندن
د ا دان وآلياتد  ،ةدا يف ذلددك ان درمعاى الدددو ق الشدامل وا جدعالات ااا دت ،واي ددات
انماادات أ يت إلب ة يف م اعدة الدول يف تنفيل طت عا  2030مو معاعاة اننظ اجلن داي
و د ا ددان .ويف اددلا الحلدددد ،ذُإلددع أم داجم منردددس الشددباا انفررددا ي الردداسو جملنددن د
ا ددان ساعرب ددا مث ددانجم عن ددم هن ددج تحل دداعدق ل ددمان ان ددرمال عب ف ددات مرن ع ددت ،ون دديما
الشباا.
 -75وأ د د د اجم ،أق د ددع انش د دداإل ن يف ن د ددت الن د ددال سا د ددال س د ددرن ط د ددت الرنمي د ددت ان د ددردامت
لما  2030إلم عت مدن األادداف وان ا دد المانيدت الطم دت والشدامنت الديت تعإلدز عندم ا دان
وت مم عب ييت الرح ل .واي من مث فع ت اائنت لننه ى سالرنميت يف يو أحنال الماس.
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