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 2015َفتٍ جُاوي تغذيٍ با ضيزمادر سال 

 

 

 

 

 

 

 

ٚ ثطاي حمٛق ظ٘بٖ اي ثب قيط ٔبزض ثٝ عٛض فعايٙسٜ وٛزوبٖ تغصيٝ قبُٔ وبض ٚ ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌی ثيٗ تٛاظٖ ايجبز 

ٚ قطايظ وبض ثٝ ؾطػت   التهبز جٟب٘یٜأطٚظ.  لٛي، ٚ جبٔؼٝ ثٟتط ضطٚضي اؾتؾبِٓ ٚپط تحطن، ٘يطٚي وبض 

پيبٔسٞبي ٔٙفی ثط ؾالٔت ٚ ٔؼيكت ظ٘بٖ ٚ ٕٞچٙيٗ أب ثؿيبضي ٔثجت  وٝ تب حسٚزي اثطات زض حبَ تغييط اؾت

ٞبي جبٔؼٝ  ، ٕٞٝ ثرف ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ ٚ ظ٘سٌیثبضٚضي ازغبْ وبض ِٔٛس ٚ  ثب . زاضزوٛزوبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٞبي آ٘بٖ

 وٛزوبٖ ،  ٚظ٘بٖؾالٔت ٚ ضفبٜ ايٗ ٔعايب قبُٔ ثٟطٜ ٚضي، زضآٔس ذب٘ٛازٜ ٚ أٙيت قغّی،  .قٛ٘سٔی ٔٙس  ثٟطٜ

زض ٔٛضز حٕبيت اظ أؿبَ قؼبض ٔٛضٛع . اؾت التهبزي  ثجبتثّٙس ٔست وبضفطٔبيبٖ ٚ ؾالٔت اجتٕبػی ٚٔعايبي 

 وٝ زض آٖ#  1990 $اػالٔيٝ ايٙٛچٙتی ؾبٍِطز ثيؿت ٚ پٙجٕيٗ ٕٞعٔبٖ ثب . ٔبزضاٖ قبغُ ٕٞٝ ضا ٔكبضوت ٔی زٞس

، تٕبْ   ؾب20َثيف اظ ، ٔی تٛاٖ اشػبٖ ٕ٘ٛز وٝ  ثؼس اظ ٌصقت  ٞسف تٛؾظ جبٔؼٝ ثيٗ إِّّی ثٝ تهٛيت ضؾيس4

ٚ قبغُ  ظ٘بٖ ثطاي  "تهٛيت لٛا٘يٗ حٕبيت اظ حمٛق تغصيٝ ثب قيط ٔبزض "  يؼٙیٞسف چٟبضْٚيػٜ اٞساف ثٝ 

 . ٘يبظ زاضزثٝ تٛجٝ ثيكتطتٛإ٘ٙسي ثطاي اجطاي آٖ ايجبز 

الساْ جٟب٘ی ٔٙظٛض ثٝ  ثٛز وٝ "ض، وبض ٚ تغصيٝ ثب قيط ٔبز ظ٘بٖ" 1993ؾبَ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض جٟب٘ی ٞفتٝ قؼبض 

ٌصقتٝ تب وٖٙٛ  ؾبَ 22عی . اقتغبَ اجطا قستغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٚ ٚاْ ٕ٘ٛزٖ ت جٟت  حٕبيت اظ ظ٘بٖضاية

تٛنيٝ قٕبضٜ  ٚ #ILO$ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی وبض  183ثبظٍ٘طي وٙٛا٘ؿيٖٛ  :ٔب٘ٙسزؾتبٚضزٞبيی وؿت ٌطزيسٜ اؾت 

وٝ ثط اؾبؼ آٟ٘ب حٕبيت ٔبزضي لٛي  ،2000 زض ؾبَ #MP :maternity protection$ٔبزضي  حٕبيت زض ٔٛضز 191

قبٞس تؼساز ثيكتط ٔحيظ ٞبي وبض ٕٞچٙيٗ . ذٛز ضا  آغبظ وطز٘سّٔی تط قس ٚ وكٛضٞبي ثيكتطي اضتمب ٔمطضات 

 . زٚؾتساض ٔبزض  ٚ تغصيٝ ثب قيطٔبزض ٞؿتيٓ

 

                                                           
  MP: maternity protection :  ترجمو شده است و مفهىم آن حفاظت و حمايتي بيش از " حمايت مادري"ايه عبارت در ايه مقالو

 . مالحظو مي كنيد3مرخصي زايمان است كو در صفحو 

 حمايت اس مادران ضاغل بزاي تغذيٍ با ضيزمادر ي پزيرش كًدك 

 

، ٞٙٛظ اظ " 41 ٔيّيٖٛ ظٖ قبغُ يب 800ػّيطغٓ ثطذی پيكطفت ٞب ، زض ٔجٕٛع ثيف اظ : ٚ وبض ذب٘ٛازٜ #1$ؾيبؾت ٞبي حٕبيت ٔبزضي

آيب ٕ٘ی تٛا٘يٓ . حٕبيت وبفی ثطاي ايفبي ٚظبيف ٔبزضي ذٛز ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس ٚ ٔطذهی پسضاٖ ٘يع زض ايٗ اضتجبط وبفی ٘يؿت

 ؾيبؾت ٞبي حٕبيتی فطاٌيطتطي وٝ اظ ػساِت جٙؿيتی ثيكتط حٕبيت وٙٙس ضا عطاحی وٙيٓ ؟

 Guy Ryder, ILO Director-General, 2015)وبض ٔسيط وُ ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی $  
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اػالٔيٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ايٗ ٞسف چٟبضْ   وٛزنتغصيٝ قيطذٛاض ٚجٟب٘ی پبيف ٞب،  ايٗ پيكطفتػّيطغٓ 

 ثطاي افعايف حٕبيت اظ ظ٘بٖ  ٞبػالٜٚ ثطايٗ، پيكطفت .اؾتثرف ثبلی ٔب٘سٜ چبِف ثطاٍ٘يعتطيٗ ايٙٛچٙتی ثؼٙٛاٖ 

، حفبظت  وبُٔ قٙبذت آٖ اؾت وٝاوٖٙٛ ظٔبٖ. حسالُ اؾت زض غيط ضؾٕیثرف  زض ٔبزضقيطضاي تغصيٝ ثب قبغُ ة

 . ٌطززظ٘بٖ ؾطاؾط جٟبٖ ا٘جبْ ثطاي وبض ٚ ٔطالجت اظ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض اظ ٚ حٕبيت 

اّذاف . اؾتSDGs#  Sustainable Development Goals$  اٞساف تٛؾؼٝ پبيساض ٕٞچٙيٗ ؾبَ اتربش2015ؾبَ 

تغذيِ با ضیز بزاي تحكین ٍضعیت  "با ضیز هادراًحصاري ضاخص تغذيِ " يک  ضاهلبايذتَسعِ پايذار 

حوايت ٍضعیت پايص بزاي عزصِ جْاًي تغذيِ ٍ سالهت باضذ  ٍ ايي ضاخص بعٌَاى ًوايٌذُ اي هادر در 

  . بكار رٍد در سطح هلي (MP )هادري

 :2015اَذاف َفتٍ جُاوي تغذيٍ با ضيزمادر 

٘يبظ ثٝ اؾتطاتػي ٞبي ٔتٙٛع ٚ حٕبيت ٔبزضاٖ ثطاي ازغبْ وبض ٚ ثبضٚضي أطي پيچيسٜ ٚ چٙس ؾغحی اؾت ٚ 

 : اٞساف. زاضز قتطن ْقطوبي ٔرتّف زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٔكبضوت 

حوايت هادراى اس ابعاد هختلف در توام بخص ّا تا ّوِ جا  قادر بِ كار ٍ  ضیزدّي ايوي ٍ كاهل  -1

 .باضٌذ

ٍ هادر ٍ حوايت فعاالًِ هادراى ضاغل بزاي تذاٍم / كَدک/ ٍالذيي/ تزٍيج اقذاهات دٍستذار خاًَادُ -2

 ٍ تسْیل ضیزدّي تَسط كارفزهاياى

آگاّي دادى بِ هزدم دربارُ آخزيي حوايت ّاي قاًًَي جْاًي اس هادراى ٍ افشايص آگاّي ّا دربارُ   -3

 ضزٍرت ٍجَد ٍ اجزاي قَاًیي هلي

تقَيت، تسْیل ٍ ًوايص رٍش ّاي حوايتي بزاي تَاًوٌذ ساسي هادراى ضاغل در بخص غیزدٍلتي  -4

 جْت تغذيِ با ضیزهادر 

تعاهل با گزٍُ ّاي ّذف يعٌي اتحاديِ ّاي كارگزي، ساسهاى ّاي حقَق كارگزي، ساسهاى ّاي  -5

حقَق بطز، بْذاضت حزفِ اي، گزٍُ ّاي سًاى ٍ جَاًاى بزاي حفاظت اس حقَق ضیزدّي سًاى در 

 هحیط كار

 چٍ كساوي اس حمايت مادري در محل كار سًد مي بزوذ؟ 

 ! هي بزًذ ًفعّوگاى  هحل كار درحوايتي هادراى اس اقذاهات 

 ِٓثّٙس ي زضؾالٔتثٟتط  اؾتطؼ زاض٘س ٚ اظ ٚضؼيت ٚ وٕتط ي ٞؿتٙس ثيكتط ٚ ثب آضأف، قبزتط تطٔبزض ٚ وٛزن ؾب 

 .ٔست ثطذٛضزاض٘سٔست ٚ وٛتبٜ 

  ثب ي وٝ اظ ثٛزٖآضأف ذبعط پعقىی ٚ،  ي أٙيت قغّی، ٔعايبي ٘مسحٕبيتی وٝ ٔبزض ثٝ قىُوُ ذب٘ٛازٜ اظ ٔعايبي 

 .تجسيس لٛاي ذٛز وؿت ٔی وٙس، ثطذٛضزاض ٔی قٛ٘س٘ٛظاز ٚ 

 ثٝ تؿبٚي اظ حك فطظ٘س پطٚضي ٚ ٔطذهی ٚاِسيٗ ثطذٛضزاض ٔی قٛزپسض . 

 نطفٝ جٛيی  جبٔؼٝ ثٙبثطايٗ ٞعيٙٝ ٔطالجت ٞبي ثٟساقتی ذب٘ٛازٜ ٚ ٔی قٛز وٕتط ثيٕبض وٛزن 

  .پبييٗ تط اؾتوٛزوبٖ ٔطي ٚ ٔيط ٚ ٔيعاٖ اثتال ٚ  ٔی قٛز

 آٟ٘ب وٕتط جبثجبيی غيجت وٕتط وبضوٙبٖ، افعايف ٚفبزاضي ٚ  زِيُ ٚ ِٔٛس ثٝضاضی اظ زاقتٗ ٘يطٚي وبض يبٖوبضفطٔب 

 ."ذٛاٞس ثٛز 1 ثٝ 3 قيطزٞی ثبظٌكت ؾطٔبيٝ  ٞبيثط٘بٔٝثب اجطاي "ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت وٝ . قٛ٘سٔی ثٟطٜ ٔٙس 
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 ٔٛجت ٔبزضي،  حمٛق وٕه ثٝ احمبقٚ قبغُ  حٕبيت اظ ظ٘بٖ زِٚت ٞب ثيكتط عطفساض تؿبٚي ظٖ ٚ ٔطز قسٜ ٚ ثب 

 .ٔی قٛ٘سٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی، ثطٚت ٚ ضفبٜ اجتٕبػی اضتمب 

 

 

  

 

 
 

 

 ساسمان يافتٍ  يبخص رسمي

  :در سطح جْاى( maternity protection) حوايت هادريٍضعیت 

 فطاتط ثؿيبض  اؾت زض نٛضتی وٝ ٔطذهی ظايٕبٖ ٕٞبٖ maternity protectionوٝ ٔٙظٛض اظ ْ ي ٔی وٗتهٛضاغّت 

 : ػطنٝ اؾت 7قبُٔحٕبيت ٔبزضي .  اؾتاظ آٖ

 (scope)  حيغٝ# $1

 ((maternity leaveٔطذهی ظايٕبٖ  $2#

 #(maternity/cash benefits ٔبزضي /  التهبزئعايبي  $3#

 #health protection$حفبظت اظ ؾالٔت  $4#

 #job protection and non-discrimination  $وبض ٚ ػسْ تجؼيضاظ حفبظت  $5#

 #breastfeeding breaks $زٞیقيطؾبػتی ٔطذهی  6# $

 #(breastfeeding facilities تغصيٝ ثب قيط ٔبزض تؿٟيالت # 7 $

 

قٕبضٜ  ٔفبز وٙٛا٘ؿيٖٛ 7  اظٔٛضز  2  وٕتط اظ يه ؾْٛ لٛا٘يٗ ّٔی وكٛضٞب،2012 زض ؾبَ ILO ٔغبثك ٌعاضـ  

 #.  ٔعايب حمٛق ٚ پطزاذت ٚ ثط٘بٔٝٔطذهی ظايٕبٖقبُٔ ٔست $ ضا تبٔيٗ ٔی وٙٙس  ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی وبض183

 ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی 103 ٚ 3 وٙٛا٘ؿيٖٛ قٕبضٜتٛنيٝ  ٪85 يؼٙی اوثط وكٛضٞب، ٔطذهی ظايٕبٖزض ٔٛضز ٔست 

  ضا وٝ زض  ٞفت14ٝثيف اظ  وكٛضٞبايٗ  "53فمظ   ضا ثطآٚضزٜ ٔی وٙٙس ، ِٚی ٞفتٝ يب ثيكتط12 ٔجٙی ثط وبض



4 
 

ٔطذهی پؽ  ٔبٜ 6حسالُ  وكٛض 20 وٕتط اظ زض. ٖ شوط قسٜ ، تبٔيٗ ٔی وٙٙسؾبظٔب ايٗ 183وٙٛا٘ؿيٖٛ قٕبضٜ 

ثٝ ٘مكٝ $. الظْ اؾت، اجطا ٔی وٙٙسثب قيط ٔبزض ا٘حهبضي وٝ ثطاي تغصيٝ ضا  #ثالفبنّٝ پؽ اظ تِٛس$ ظايٕبٖاظ 

  #. ٔطاجؼٝ وٙيسثطضؾی اجٕبِی جٟب٘ی

اجطا  ثٟتط  وٝ ايٗ لبٖ٘ٛ ضا زاض٘س، وكٛضي182اظ   وكٛض122فمظ زض  زٞی لب٘ٛ٘یقيطٔطذهی ؾبػتی يب پبؼ 

زٞی قيطپبؼ  حتی .# وكٛض182اظ   وكٛض114$ ٔطذهی پطزاذت وطزٜ ا٘س ي حك، أب وكٛضٞبي وٕتطٔی قٛز

زض ؾغح ايٗ ٔبزٜ لب٘ٛ٘ی .  زاضزوبضوٙبٍٖ٘طـ اجطا ، ٔحيظ وبض ٚ اججبض زض  يه چبِف اؾت ٚ ثؿتٍی ثٝ لب٘ٛ٘ی

ضا ٔطذهی ايٗ   ٘يع وكٛض زيٍط15 تٟٙب  تٛؾؼٝ پيسا وطزٜ اؾت ٚ، ثٝ ٔيعاٖ ٔتٛؾغی1995جٟب٘ی اظ ؾبَ 

 . ٔی وٙٙستضٕيٗ

 

  داروذكافي وياس"  حمايت مادري"بزاي سوان آوچٍ 

 

تغصيٝ ثطاي ثطذٛضزاضي اظ قطايظ ٔغّٛة قطط الظْ ثب حمٛق ثٝ ٔبزضاٖ  ٔطذهی ظايٕبٖ زازٖ وٝ زضؾت اؾت

وؿت آٌبٞی تحميمبت ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ظ٘بٖ ػالٜٚ ثط ٔطذهی ظايٕبٖ، ثٝ .  وبفی ٘يؿتِٚیاؾت  ثب قيط ٔبزض

 آٔبزٜ   ٚ ٔحُ وبضٌی، ذب٘ٛازيػٛأُ فطززاض٘س تب زض ثطاثط ٘يبظ آٖ  لجُ اظ ظايٕبٖ ٚ ثؼس اظ اٖ زض زٚضحٕبيتٚ 

 . قٛ٘س

 ذالنٝ ٔىبٖ ٚ حٕبيت  ظٔبٖ، حيغٝ وّی3 زض  دارًذ ًیاسبِ آىكافي  "حوايت هادري"بزاي سًاى آًچِ ي اظ عيف

. قسٜ اؾت

، ضؾبِٝ ٞب ٚ اػالٔيٝ ٞبي ثيٗ إِّّی ثٝ وٙٛا٘ؿيٖٛ ٞب ؾطي يه  اظ جّٕٝ حمٛق ظايٕبٖ زض قطايظ  ثؿيبضي اظ ايٗ 

  : وٝ ػجبضتٙس اظاؾت ضؾٕيت قٙبذتٝ قسٜ

  191  قٕبضٜٚ تٛنيٝ  ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی وبض183  103ٚ، 52 قٕبضٜوٙٛا٘ؿيٖٛ ٞبي  

 ٖوٙٛا٘ؿيٖٛ ضفغ تجؼيض ػّيٝ ظ٘بCEDAW) ،1979# 

 وٙٛا٘ؿيٖٛ حمٛق وٛزنCRC) ،1989# 

 ٝ2005، 1990 ؾبَ  ايٙٛچٙتیثيب٘ي 

  ،ْ2005اػالٔيٝ پىٗ ٚ ثط٘بٔٝ السا 

  ٝ2002 ذطزؾبَ ٚ وٛزن قيطذٛاضاؾتطاتػي جٟب٘ی ثطاي تغصي 

 

  اس طزيق قًاويه ضذن  يضعيت حمايت مادري بُتز مذافعٍ بزاي 

 

 پیذا كزد ؟دست در كطَر هادري چگًَِ هي تَاى بِ ٍضعیت حوايت 

 

 ٚ اؾتثٝ عٛض ٌؿتطزٜ اي ٔتفبٚت  #وٝ لجال شوط قس$ حيغٝ 7ثب تٛجٝ ثٝ  وكٛضٔبزضي زض ٞط ٚضؼيت حٕبيت 

ثبيس وكٛض، ٔبزضي زض حٕبيت جٟت اضتمبي ٚضؼيت .  ضا زض ثطٍ٘يطز قبغُٔبزضاٌٖطٜٚ ٞبي ظيبزي اظ  ٕٔىٗ اؾت

 وٝ تالـ ٞبي   ٚ ؾپؽ تهٕيٓ ثٍيطيسوٙيس قٙبؾبيی  ضا، ضؼيف تطيٗ جٙجٝ ضا ٔكرم وٙيس ٚضؼيت آٖاثتسا

  .  ضا ضٚي چٝ ٔٛضزي ٔی ذٛاٞيس ٔتٕطوع وٙيس 2015ثؿيج ٞفتٝ جٟب٘ی تغصيٝ ثب قيطٔبزض 
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: اظ جّٕٝوطز  ٔٙبثغ ٔرتّف اقبضٜ ثٝٔی تٛاٖ  ظٔيٙٝ ايٗزض 

 
1. WABA Maternity Protection Chart.9 
2. ILO Data Collection on Maternity Protection.10 
3. Maternity at Work: a Review of National Legislation Findings from the ILO Database of Conditions of Work 
and Employment Laws, Geneva, International Labour Organization, 2010. 
4. World Breastfeeding Trends Initiative Report - Are Our Babies Falling Through the Gaps?11 
5. IBFAN CRC and CEDAW alternative reports on IBFAN‟s website 

 

 

 

  در كطًر اوجام داد؟ "حمايت مادري"چٍ كارَايي  مي تًان بزاي ارتقا 

 

ضاي انالح السأبت ذٛز ضا ةيس، قٙبؾبيی وطزٚ اجطاي آ٘طا  لبٖ٘ٛ ضؼف ٚ وبؾتی ٞبي ٔٛجٛز  زض ٍٞٙبٔی وٝ 

 ي زض زِٚت تكىيالت ٕٞىبضي ثب اتحبزيٝ ٞبي وبضٌطي، وبضٌطاٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبي ظ٘بٖ،. ٚضؼيت آٟ٘ب ٔتٕطوع وٙيس

چٙس ٔٛضز اظ  تٕطوع ػُٕ قٕب ٔی تٛا٘س ثط ضٚي يه يب .   ثيكتط ٔثٕط ثٕط ذٛاٞس ثٛزٔحُ، وبضفطٔبيبٖ ٚ زيٍطاٖ 

 :ثبقسجٙجٝ ٞبي لب٘ٛ٘ی ظيط 

  َٛثب حمٛق ٔطذهی ظايٕبٖٔست افعايف ع . 

 ٖظ٘بٖ قبغُ ثيكتطي اظ ثطاي ثرف ٞبي ٌؿتطـ زأٙٝ پٛقف ٔطذهی ظايٕب. 

 َٔطذهی تب ٚاِسيٗ ثتٛا٘ٙس  ثطاي پسضي ٚ ٔبزضي وطزٖ ٌؿتطـ ٔطذهی پسض ٚ ٔبزض ٚ زيٍط اقىب 

 .ا قيطذٛاض ذٛز ثٍصضا٘ٙسيكتطي ضا ةةٖ ظٔب

 تمٛيت ؾيبؾت ٞبي ضس تجؼيض زض ٔحُ وبض 

  ٖٛ٘ٔبٜ يب ثيكتط6حسالُ زض عَٛ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٔطذهی ؾبػتی ثطاي لب  

 ٜآٖ وٝ ظايٕبٖ ثطاي اعٕيٙبٖ اظ پبيساضي  ٔطذهی ٔبِیٞب ٚ ذّك ٔعايبي وبض ثب زِٚت ثطاي پيسا وطزٖ ضا

 . فمظ ثط زٚـ وبضفطٔب ثٝ تٟٙبيی ٘جبقس

 : اقذاهات سيز را اًجام دّیذضوا ّوچٌیي هي تَاًیذ

  ٓثطذٛضزاض قٛ٘سٔعايبي آٟ٘باظ ظ٘بٖ اظ ايٙىٝ اوثط  اعٕيٙبٖ ثطايقيٜٛ ٞب  اجطاي ايٗ لٛا٘يٗ ٚپبيف ٔٙظ .  

   ثطاي حٕبيت ٔبزضي زض ؾغح ّٔی ٚ جٟب٘ی اتحبزيٝ تجبضت جٟب٘ی ٞبي وٕپيٗ ثطلطاضي اضتجبط ثب ٚ

ػطنٝ حٕبيت  7زضثطاي اضتمب فؼبِيتٟب  ّٔی زض ؾغح ٕٞچٙيٗ ؾبظٔبٖ ٞبي حٕبيتی تغصيٝ ثب قيط ٔبزض 

 .MP)$ٔبزضي 

 ٜٔحؿٛة تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٚ  قبُٔ  ظ٘بٖ ِٔٛسوبضزازٖ ثٝ ثطاي اضظـ وبضٞبيی  ثطضؾی ٚ اتربش ضا

جٟت   Making Mothers‟ Milk Count”13“ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ .  ٔحهٛالت زاذّیاِم٘بختِٛيس زض ٕ٘ٛزٖ آٖ 

 .تغييطثطاي ثطزاقتٗ ٌبْ ٞبيی 

 .2015ايٙٛچٙتی زض ؾبَ ؾبٍِطز  اػالٔيٝ حَٛ ثيؿت ٚ پٙجٕيٗ  ٞسف 4زض ٔٛضز ايٗ   تجٕغ ٚ تجسيس لٛا  •

  چِ هي تَاى كزد؟
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 هثال ّايي اس  كطَرّا

، ثطظيُ 2008 زض ؾبَ . ٘ساض٘سيب ثيكتطٔبٜ 6ثٝ ٔست ٞٙٛظ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب زض ؾغح جٟبٖ ٔطذهی ظايٕبٖ 

 #ثطذی اظ قٟطزاضي ٞبزض ثٝ جع $ٔبٜ ثطاي ٕٞٝ وبضٔٙساٖ ثرف زِٚتی6ثٝ  ضٚظ 120  ضا اظٔطذهی ظايٕبٖ

  ضا  ٔبٜ ثب زؾتٕعز6ثٝ ٔست  ٔطذهی ظايٕبٖ ، ٔيبٕ٘بض2014زض ٘ٛأجط ؾبَ . ٌؿتطـ زاز

  ثب پطزاذت زؾتٕعز زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب زأٙٝ ٔطذهی ظايٕبٖ. ٔهٛة ٕ٘ٛزٚيتٙبْ ٚ ثٍٙالزـ ا٘ٙس ٞٓ

قٕب ٔی تٛا٘يس الساْ ثٝ افعايف .  ضا زاض٘سثيكتطيٗ ٘يبظ وٝاؾت ٔحسٚز ثٝ ٌطٜٚ ذبنی اظ ظ٘بٖ ٚ اغّت وؿب٘ی 

ثطذی اظ .  وٙيسپسض ٚزفبع اظ اقىبَ زيٍط حٕبيتی ثطاي ٔبزض يب / ٚ  {زض ثرف ٞبي ٔرتّف}ظايٕبٖٔطذهی حيغٝ 

 پسض ٚ ٔبزض ٚلت اقتطان ٌصاضي زض ؾٟيٓ قسٖ ٚ تؼبزَ ثيكتط ، ثطاثطي جٙؿيتیضاؾتبي وكٛضٞب ٔب٘ٙس ؾٛئس زض 

اظ حفبظت ثٝ ٚ يب قٛز  تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ايٗ حطوت ٘جبيس ٔٛجت وٛتبٜ قسٖ ٔست ثٝ ٞط حبَ .ضا تكٛيك ٔی وٙٙس

 .ِغٕٝ ثع٘س قيطزٜ ٘بٖ ثبضزاض ٚؾالٔت ظ

ٔحُ اظ  آٖ ثٛزجٝٔؼطفی قس وٝ تبٔيٗ  ٚاِسيٗ ثب زؾتٕعز ثطاي ٔطذهی 2011 زض ؾبَ زض اؾتطاِيب، يه عطح ّٔی

 ثسٖٚ ٜ ٔب12ٜ ٔطذهی وٝ ثط ذالف پيف.  پيف ثيٙی قسٜ ثٛز ٞفت18ٝحسالُ زؾتٕعز ثٝ ٔست ثب ٚ ٔبِيبت وّی

 پطزاذتظ٘بٖ حطفٝ اي تٛؾظ وبضفطٔب ثٝ ذسٔبت ػٕٛٔی ٚ يب آٖ زؾتٕعز  ٞفتٝ 12ثطاي حمٛق ثٛز ٚ فمظ 

وبضٌطاٖ ٌبٜ ثٝ ٌبٜ، ٚ غيطٜ ٚ تٕبْ   قبُٔ ذٛز اقتغبِی،اي يبفت ٚ قطايظ ٌؿتطزٜ يٗعطح جسيس ٚاجس ٔی قس، 

يه ٞفتٝ اي پسضاٖ ثب ٔطذهی عطح . ظايٕبٖ ضا قبُٔ قسلجُ اظ  ٞفتٝ زض ؾبَ ٔبزضاٖ قبغُ ثطاي ثيف اظ يه

ٔبٍٞی ٔٛفك ثٛزٜ  12ظٔبٖ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض زض ٔست ايٗ عطح زض افعايف .پطزاذت حمٛق ٘يع اجطا ٔی قٛز

ي ٘بقی اظ ؾالٔت ضٚاٖاظ ثبظٌكت ظٚزتط ظ٘بٖ ثٝ ؾطوبض ثٟطٜ ٔی ثط٘س ٚ ٔبزضاٖ ٘يع اظ وبضفطٔبيبٖ چٖٛ ، اؾت

  .   ٔطذهی عٛال٘ی تط ثٟطٜ ٔٙس ٔی ٌطز٘س

ػالٜٚ ثط  ٞفتٝ، 20ضا ثٝ ٔست ٔطذهی پؽ اظ ظايٕبٖ قبغّيٗ، ، لبٖ٘ٛ جسيس وبض ثطاي 2012زض ٚ٘عٚئال زض ؾبَ 

. ضافطاٞٓ ٕ٘ٛزاظ لجُ اظ تِٛس ٚ ثؼس اظ تِٛس  ٔطذهی ، ٔؼبزَ قف ٚ ٘يٓ ٔبٜ  ٞفتٝ ٔطذهی زٚضاٖ ثبضزاضي6ٔست 

ثٝ ٔٙظٛض حٕبيت اظ ٔبزض فطظ٘س چٙس لّٛ  ضٚظ ثطاي 21 ٚ تِٛس فطظ٘سـ ضٚظ ٔطذهی پؽ اظ 14 اظ ػالٜٚ پسضة

 ثطاي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زٚضاٖ اِٚيٝ وٛزوی ييه ٔطوعايجبز  ايٗ لبٖ٘ٛ ٕٞچٙيٗ ٞطوبضفطٔب ضا ثٝ ثطذٛضزاض قس

تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٔطذهی ثطاي  زليمٝ 30زٚ٘يع ٔبزضاٖ ٔجبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٚ ٔٛظف ٔی وٙس   قيطزٞیاتبق  ٚ

زٚ ثبض ٔطذهی ؾبػت ٚ ٘يٓ  يهقتٝ ثبقس ٚيب ٔی تٛا٘ٙس اظ اتبق قيطزٞی زض ٔحُ وبض ٚجٛز زاٞؿتٙس چٙب٘چٝ 

 . اتبق قيطزٞی زض ٔحُ ٘جبقس، اؾتفبزٜ وٙٙسزض ضٚظ اٌط 

تغصيٝ ثب ظٔبٖ ثطاي  زليمٝ 45.  ضا تهٛيت وطزتغصيٝ ثب قيط ٔبزضتطٚيج ٌؿتطزٜ  لبٖ٘ٛ 2009فيّيپيٗ زض ؾبَ 

اظ اجطاي ايٗ لبٖ٘ٛ ضا   ٞبقطوت.  زض ٔحُ وبض ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزاؾتمطاض ايؿتٍبٜ تغصيٝ ثب قيط ٔبزضٚ قيط ٔبزض 

 . اضجح زيس٘سٔبِيبت اظ عطيك وؿط 

 ات ٔطزْ ػبزي ٚؾغح ّٔی، الساْزض ثّٙس ٔست زفبع ٚ حٕبيت ٚ ثؿيبضي زيٍط اظ ٔٛاضز ٔٛفك، ٘تيجٝ ايٗ ٔٛاضز  

ضااضتمب  #MP$ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات حٕبيت ٔبزضياظ ايٗ زاؾتبٖ ٞبي ٔٛفك وٝ تٛا٘يس قٕب ٔی.  ثٛزٜ اؾتٔساْٚجطاي ا

 .ثيكتط ٔطاجؼٝ وٙيساعالػبت ثطاي  WBWٚة ؾبيت ثٝ . زازٜ تطؾيٓ وٙيس

 

 



7 
 

 :اضتعال بكار  تغذيٍ با ضيز مادر ييام ومًدنت ،  كار بزاي حمايت اس سوانيطراٌ حل َاي مح

دٍستذار خاًَادُ هحیط ّاي كار تغذيِ با ضیز هادر ٍ 

 ضاي قيطزٞی ثطاي حٕبيت اظ ظ٘بٖ قبغُ ة ٘يع ثٙبثطايٗ ضاٜ حُ ٞبي وٛتبٜ ٔستچٖٛ تغييط لٛا٘يٗ ظٔبٖ ثط اؾت ، 

ضا ٔحيظ زٚؾتساض  ٔحُ وبض ي ٞؿتٙس وٝ اؾتطاتػي ٞبيقبُٔ ايٗ ذسٔبت . ٚ ٔطالجت اظوٛزوبٖ ثبيس ز٘جبَ قٛز

،  1990 ايٙٛچٙتی ؾبَاػالٔيٝظٔبٖ زض عَٛ زٚ زٞٝ ٌصقتٝ، اظ . ٔی ؾبظ٘سذب٘ٛازٜ ٚ يب تغصيٝ ثب قيط ٔبزض 

ٔكبٞسٜ  #ثكطح جسَٚ شيُ $ ؾطاؾط جٟبٖ ضٚـ ٞبي ٔحيظ ٞبي وبض زضپيكطفت ٞبي ثؿيبضي زض ؾيبؾت ٚ 

  ! ٌطفتٝ قٛ٘سجكٗ ثبيسقسٜ ا٘س وٝ 

 

 

  پبيساضي آٖ ضا حفظ  ثطاي  ٔؿئِٛيت جٕؼی .تبٖٔحُ وبضض تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ززٚؾتساض يه ثط٘بٔٝ زفبع اظ ٚ

 .حبٔی ٞسايت وٙيسثب ٔحيظ وبض 

  ٔسيطيت وبض ٚ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ثطاي  ٔٛضز   اعالػبت ػّٕی زض ػطضٝاظ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٚاضائٝ حٕبيت

 .ثبظ ٔی ٌطز٘س ثٝ وبض وٝ پؽ اظ ظايٕبٖ  يظ٘بٖ ٚ ظ٘بٖ ثبضزاض

  ٔٙبفغ ثطاي وبضفطٔب  ثٝ اقتطان ٌصاقتٗ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٚٚ /  زٚؾتساض ذب٘ٛازٜوبضفطٔبيبٖآٔٛذتٗ اظ ؾبيط

 ثطاي قيطزٞی ٚ اقتغبَ حٕبيت ٔی قٛ٘س ظٔب٘ی وٝ ظ٘بٖ  ٚ وبضوٙبٖ

  ٔٙبثغ ٚ ؾبيط فطآيٙسٞب اػتجبض تغصيٝ ثب قيط ٔبزض، ٔحيظ ٞبي وبض زٚؾتساض اِٟبْ ثرف ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ جؿتجٛي

 .  ٔطاجؼٝ وٙيسثرف ٔٙبثغ ٔحُ وبض زضحٕبيت  ي ٞبٚة ِيٙه ثٝ  .آ٘اليٗ

  ضا ثٝ تغصيٝ وٛزن ثب قيطٔبزض ثپطزاظ٘سظٔبٖ وبض اظ ٘يٕی قيطزٜ تب پبضٜ ٚلت ثطاي وبضوٙبٖ اظ وبض  پكتيجب٘ی . 

  ٖثحث وٙٙسثب ظ٘بٖ تٛاْ ٕ٘ٛزٖ وبض ٚ قيطزٞی ضا ٔی تٛا٘ٙس اؾتطاتػي ٞبي ثٟساقتی وبضوٙبٖ ٚ ٔترههب. 

 ثب  تغصيٝ ثب قيط ٔبزض زض زاذُ يب ٘عزيه ٔحُ وبض ٔغبثك  ايٕٗ اظ وٛزن ٚ زٚؾتساضوٕپيٗ ثطاي ٔطالجت

  .اؾتب٘ساضز

 هثال ّايي اس  كطَرّا 

تغصيٝ ثب قيط ٔبزض تٛؾظ ا٘جٕٗ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض  ٔحيظ وبض زٚؾتساض ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، اجطاي زض اؾتطاِيب

وٕيتٝ .  ؾبظٔبٖ ٔؼتجط قس150 ثيف اظ  زض اجطا ٚ قطٚع ثط٘بٔٝ زضٌبْ ٞبي ثّٙسئٛجت ثطزاقتٗ اؾتطاِيب 

 .  ٟ٘ضت ضا فطاٞٓ ٕ٘بيسثطاي ٌؿتطـ ايٗ وٝ زِٚت اؾتطاِيب وٕه ٞبي ٔبِیوطز تٛنيٝ  2007پبضِٕب٘ی زض ؾبَ 

ثٝ ثٛز وٝ  ؾبظٔبٖ ٘ظبٔی جٟبٖ اِٚيٗ 2014ؾبَ  زضاؾت وٝ ٘يطٚي ٞٛايی اؾتطاِيب ، يىی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثطجؿتٝ 

 .  ٔحيظ وبض زٚؾتساض تغصيٝ ثب قيطٔبزض ٔؼطفی ٌطزيسػٙٛاٖ يه 
: پيسا وطز قبُٔتٛؾؼٝ  2010ٔطاوع وبض زٚؾتساض وٛزن زض ؾبَ  #  ( CALMA-IBFAN El Salvadorاِؿبِٛازٚضزض   

زض ٞط زٚ   ٚ ثبظضٌب٘یػتینٗثٍٙبٜ ٞبي ثطاي وبضٌطاٖ زض قطوت ٞب،  اتبق تغصيٝ ثب قيط ٔبزض، آٔٛظـايجبز 

آٔٛظـ  ثبظضؼ٘فط ثؼٙٛاٖ 200تؼساز .  #MP$ ثط اجطاي لٛا٘يٗ حٕبيت ٔبزضي ػٕٛٔی ٚ ذهٛنی، ٚ ٘ظبضتثرف 

 . ظٖ  قبغُ تبؾيؽ ٕ٘ٛزٜ اؾت15823  اتبق تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ثطاي532ايٗ ثط٘بٔٝ زض حبَ حبضط . قس٘سزازٜ 

  چِ هي تَاى كزد؟
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 تطٚيج تغصيٝ ثب قيط ضايثرف زِٚتی ٚ ذهٛنی ةقيطزٞی زض اتبق ايجبز  29896ػبِی قٕبضٜ ثب فطٔبٖ زض پطٚ، 

يب ثيكتط وبضٌط  20زاضاي ػٕٛٔی يب ذهٛنی اجطاي ايٗ ٔهٛثٝ ثطاي تٕبْ ٔٛؾؿبت .  ثٝ اجطا زضآٔسٔبزض

 . اِعأی اؾت

، ايجبز اتبق ٞبي زٚؾتساض ذب٘ٛازٜ ٚ وٛزوبٖ ضا  #Council of Bogotá $ يه لبٖ٘ٛ تٛؾظ قٛضاي ثٌٛٛتب زض وّٕجيب،

 . اِعأی ٕ٘ٛزظ٘بٖ وبضٌط ، نطف ٘ظطاظ تؼسازٔٛؾؿبتزض جٛأغ ٚ 

 اي ٚ وبضذب٘ٝ ٞتُ، ضؾتٛضاٖ، فطٚـ،ثرف  زض غٜيٚ ثٝقبغُ زض ثرف ذسٔبت ٚ نٙؼت  ظ٘بٖزض ٘يٛظيّٙس، 

 اظ يقتطية تيحٕب ثٝ اظٖي جٝي٘ت زض ٚزاض٘س ٔبزض ضـي ثب ٜيتغص تيضئس زضضا  ٔكىُ ٖيقتطية ذسٔبت، ٔكبغُ

 ٔحيظ وبض زٚؾتساض تغصيٝ ثب قيطٔبزض  ثط٘بٔٝ. زاض٘س ذٛزٌی ذب٘ٛازٞبي  تئؿئَٛ ٚ وبض تؼبزَ ضاية اٖيوبضفطٔب

 ػٙٛاٖ ثٝتٙظيٓ قسٜ تب  اٖيوبضفطٔب ٚ وبضوٙبٖتكٛيك  ظ٘بٖ، تيحٕب ٚ اعالػبت اضائٝ ضاية ئُ ذسٔت ني ػٙٛاٖ ثٝ

 . ٔحيظ زٚؾتساض وٛزن ، ٔكبثٝ ثط٘بٔٝ اؾتطاِيب اػتجبض يبثس

،  قبغُزض ٚة ؾبيت ذٛز ثطاي ظ٘بٖ  ٔٙبثغ وبفی،تغصيٝ ثب قيط ٔبزض تطٚيج زض ؾٛئيؽ، ثٙيبز ؾٛئيؽ ثطاي

ضقس زاضز وٝ ي ٚجٛز  زيٍط ٞبي ٔتؼسزٔثبَ.   ثٝ ظثبٖ ٞبي ٔرتّف فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾتوبضوٙبٖ ٚ وبضفطٔبيبٖ

 .ضا ٘كبٖ ٔی زٞستغصيٝ ثب قيط ٔبزض زٚؾتساض اظ عطيك ثط٘بٔٝ ٞبي  ٔحُ وبضحٕبيت ٚالؼی زض اعالػبت ػٕٛٔی ٚ 

ٚ شذيطٜ ؾبظي زٚقيسٖ قيط  زض ٔحيظ وبض ثطاي يتغصيٝ ثب قيط ٔبزض فضبٞبياظ حٕبيت ٞبي زض ثطظيُ، اتبق 

زض ؾطاؾط وكٛض اظ  ٞب ايٗ اتبقتؼساز . ثٝ ذب٘ٝ حُٕ قٛززض پبيبٖ ضٚظ قيط زٚقيسٜ قسٜ ٞؿتٙس تب قيطٔبزض 

ٔطاوع ثٟساقتی زض تؼساز وٕی اتبق ٘يع .  افعايف يبفتٝ اؾتٚظاضت ثٟساقت  تٛؾظ2010ظٔبٖ ضاٜ ا٘ساظي زض ؾبَ 

 .اؾتقسٜ ضؾٕی جبٔؼٝ ثبظ غيط وبضٌطاٖ ثطاي غيط ثيٕبضؾتبٖ 

 

 : غيز ساسمان يافتٍ ي  كار ضخصيغيز رسمي، بخص 

 

 ٔجتٙی ثط  ؾيبؾتثط اؾبؼ زض زٚضاٖ ثبضزاضي ٚ قيطزٞی  اظ ٔبزضاٖحٕبيتاوثط پبؾد ٞبي جٟب٘ی ٚ ّٔی ثٝ 

قبغّی وٝ ٘يبظ ثٝ چٙيٗ حٕبيت ٞبيی  حبَ، اوثطيت ظ٘بٖ ٞطة. ثٛزٜ اؾت #MP$ حٕبيت ٔبزضي  السأبتلٛا٘يٗ ٚ 

 .  ثرف غيط ضؾٕی ضا پٛقف ٕ٘ی زٞسايٗ ؾيبؾت ٞبزاض٘س زض ٔحيظ ٞبي وبض غيط ضؾٕی قبغُ ا٘س  زض حبِی وٝ 

 

 بِ طَر گستزدُ را  كار سًاى (  WABA)آصاًس بیي الوللي اقذاهات هزتبط با تغذيِ با ضیز هادر ، 1993 اس سال 

 .تعزيف كزدُ استتا هطاغل خاًگي بذٍى حقَق  ي فصلي ٍ قزاردادكار ، خَد اضتغالي، حقَق بگیز ضاغل اس 

 تجؼيض ثب  ِٚی غبِجب ، وبض ظيبزي ا٘جبْ ٔی زٞٙس ظ٘بٖ .  چبِف ثطاٍ٘يع اؾتوبض قرهی ثٛيػٜ يه حٛظٜ

ٚظيفٝ ؾجت ٔی قٛز وٝ ازغبْ وبض ِٔٛس ٚ   ٔٛضٛع ايٗٚ ؾٛء اؾتفبزٜ ٔٛاجٝ ٞؿتٙس ٚجٙؿيتی، ذكٛ٘ت 

عيف اظ ايٗ  . وٝ ٔٛجت ضطض ٚ ظيبٖ ثٝ ؾالٔت ٚضفبٜ آ٘بٖ ٔی قٛز ٔٛاجٝ قٛزٔضبػف ٟ٘ب ثب ٔكىُ ثبضٚضي آ

اظ جّٕٝ قبغّيٗ ذبٍ٘ی، وبضٌطاٖ ٟٔبجط، ظ٘بٖ قبغُ زض وكبٚضظي ٚ ٔطزْ آٚاضٜ زض قطايظ ثحطاٖ زض ظ٘بٖ 

. قطايظ آؾيت پصيط ظ٘سٌی ٔی وٙٙس
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ٕٞطاٜ ثب عطفساضاٖ ؾالٔت ظ٘بٖ، ٔسافؼبٖ حمٛق ٚ اظ ايٗ ضٚ ضطٚضي اؾت وٝ عطفساضاٖ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض 

وبض وطزٖ ثب . ػساِت جٙؿيتی ، اتحبزيٝ ٞبي تجبضت ٚ ؾبيطيٗ ضاٜ ٞبيی ضا ثطاي پبؾد ثٝ ايٗ ٘يبظ جؿتجٛ وٙٙس

ٔطزاٖ، جٛا٘بٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٔطزاٖ ٕٞچٙيٗ ثطاي حؿبؼ وطزٖ ٔطزاٖ جٟت افعايف آٌبٞی ٞبيكبٖ ٚ ٔكبضوت 

ايٗ وبض ٔٛجت تؿبٚي ٚ ػساِت جٙؿيتی زض ذب٘ٝ ، . فؼبَ قبٖ زض حٕبيت ظ٘بٖ، ٚ ثطاي پسضي وطزٖ إٞيت زاضز

 .ٔحُ وبض ٚ اجتٕبع ٔی ٌطزز

 
 
 
 
 

  ثٝ اقتطان ثٍصاضيس ظ٘بٖ ؾبيط ي ثب  اِٟبْ ثرفثطاي تجبضة ذٛز ضا. 

  ،زض ٔٛضز حمٛق ٔطثٛط ثٝ ظ٘بٖ زض زٚضاٖ ثبضزاضي ٚ قيطزٞی ٚ ٘يع حمٛق ػٕٛٔی ٔطثٛط ثٝ ؾالٔت

  .جؿتجٛ وٙيس، وبض ٚ أطاض ٔؼبـ ايٕٙی 

  زض ٌطٜٚ ٞب يب ا٘جٕٗ ٞبيی وٝ ٔبزضاٖ ضا زض ٔٛضز ٔبزضي وطزٖ، ٔطالجت اظ وٛزن ٚ تغصيٝ ثب قيط ٔبزض

 .حٕبيت ٔی وٙٙس ػضٛ قٛيس

  ثب جٛا٘بٖ ٚ ٌطٜٚ ٞبيی وٝ اظ ٔبزضاٖ جٛاٖ ثطاي قيطزٞی ٚ ٔطالجت فطظ٘س حٕبيت ٔی وٙٙس تكطيه

 .ٔؿبػی ٕ٘بييس

  اعالػبتی زض ٔٛضز تغصيٝ ثب قيط ٔبزض زض ٍٞٙبْ ثبضزاضي ٕٞؿطتبٖ ثسؾت آٚضزٜ ٚ جؿتجٛ ثٝ ػٙٛاٖ پسض

ٕٞچٙيٗ اظ تجبضة ؾبيط ٔطزاٖ زض . وٙيس وٝ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘يس اظ ٕٞؿطتبٖ ثطاي قيطزٞی حٕبيت وٙيس

 . ٔٛضز پطٚضـ وٛزن ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ ثبقيطٔبزض اؾتفبزٜ وٙيس

  تجؼيض جٙؿيتی زض ٔحيظ ظ٘سٌی ذٛز لبئُ ٘كٛيس ٚ حٕبيت ٞبي الظْ اظ ٕٞؿطتبٖ اظ جّٕٝ وٕه زض

  .أٛض ٔٙعَ ضا ا٘جبْ زٞيس

  ثب ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّی وبض زض ٔٛضز وٕپيٗ حٕبيت ٔبزضاٖ ٔكبضوت وٙيس ؛ اؾتطاتػي ٞب زض ٔٛضز ضاٜ ٞبي

ٔٛثط ثطاي حٕبيت اظ ظ٘بٖ قبغُ زض ثرف غيط ضؾٕی ثطاي تغصيٝ ثب قيطٔبزض ٚ تطٚيج وبض ٔٙبؾت ضا 

 زض ٘ظط ثٍيطيس  

  وبض ٔٙبؾت ٚ ؾيبؾت ٚ ضٚـ ٞبي ٔطالجت وٛزن ثطاي  ظ٘بٖ حبقيٝ ٘كيٗ ٚ آٟ٘ب وٝ قطايظ عجيؼی

 . ظ٘سٌی ثٝ زِيُ فمط ٚ جًٙ ٘ساض٘س ضا ٔؼطفی وٙيس

ؾبػت  زؾتٕعز وٕتط، زض قطايغی ثب زض ٔحيظ ٞبي آؾيت پصيط ظ٘بٖ  اظ ٪50زض فميطتطيٗ ٔٙبعك جٟبٖ، ثيف اظ 

اقتغبَ ظ٘بٖ الظْ اؾت  وكٛضٞب لٛا٘يٗ ثب افعايف .  ثٝ وبض اقتغبَ زاض٘سضؾٕیٔحيظ غيط عٛال٘ی ٚ  ٞبي

 ٔحبفظت اظ ٔبزضاٖ ضا تمٛيت وٙٙس ثرهٛل ثطاي ذب٘ٓ ٞبيی وٝ زض ثرف ٞبي غيط زِٚتی ٚ غيط ضؾٕی وبض

 ٘يع ثطاي اضتمب ٔيعاٖ ٔغّٛة تغصيٝ قيطذٛاض ٚ وٛزن ذطزؾبَ الظْ اؾت ذسٔبت حٕبيتی  ٘ظيط ٟٔس  ٚ ٔی وٙٙس

 . ٞب ضا فطاٞٓ وٙٙسوٛزن 

  چِ هي تَاى كزد؟
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  السأبت حٕبيتی ثطاي تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ضا زض ٔٛضز ظ٘بٖ ٟٔبجط ٚ پٙبٞٙسٜ وٝ حٕبيت ذب٘ٛازٌی يب

 اجتٕبػی ٘ساض٘س، ثؼُٕ آٚضيس 

 

 هثال ّايي اس كطَرّا

قيطزٞی ظ٘بٖ قبغُ زض ثرف غيط ضؾٕی  ثطاي حٕبيت اظ ٘بؾجیٕٞيكٝ ظ٘بٖ ٚ جٛأغ ضاٜ ْوٝ تٛجٝ اؾت جبِت 

قجىٝ ٞبي حٕبيت ،  التيٗ ٚ وبضائيتئطيىبآزض وبضثبظاضٞبي ثطاي ٔثبَ ظ٘بٖ قبغُ زض ثؿيبضي اظ  . پيسا وطزٜ ا٘س

ظ٘بٖ زض .  ايجبز وطزٜ ا٘سٔطالجت غيطضؾٕیٞبي اظ عطيك ؾيؿتٓ ثطاي ٔطالجت اظ وٛزوبٖ قبٖ اظ وٛزوبٖ 

يىسيٍط ضا ثطاي ٔطالجت اظ وٛزوب٘ی وٝ زض وكٛض ٔجسا ضٞب قسٜ ا٘س ثٕٙظٛض  ا٘ٛ٘ی،ق  ٚ غيطتٟٔبجطٔٛلؼيت ٞبي 

 .حٕبيت ٔی وٙٙسٕٞجؿتٍی ٞبي اضتجبعبت ٚ ٔىب٘يؿٓ  اعٕيٙبٖ اظ

٘فط اظ  700،000 ثٝ ٕ٘بيٙسٌی اظ حسٚز ،التهبز غيطضؾٕیثرف وبضٌطاٖ زض   ضٞجطاٖيٝفيّيپيٗ، اتحبززض 

ثؼس اظ زٚضٜ  ٔحيظ ٞبي وبض ذٛز زضقيطزٞی ٞبي  ايؿتٍبٜ ،ٚ غيطٜضفتٍطاٖ ،  حُٕ ٚ ٘مُفطٚقٙسٌبٖ، ضا٘ٙسٌبٖ

.  ثب اؾتفبزٜ اظ ضإٞٙبي آٔٛظقی ٔكبٚضٜ ٔطزٔی تبؾيؽ وطز٘س2014آٔٛظقی ٔكبٚضٜ قيطزٞی ٔطزٔی ؾبَ 

ثب ٕٞىبضي يٛ٘يؿف، ؾبظٔبٖ ثيٗ ٞؿتٙس وٝ  Quezonزض قٟط ٞب  ثطاي پبوؿبظي ظثبِٝ ي ضفتٍطاPAREٌٖطٜٚ 

ٚ زؾتفطٚقبٖ فسضاؾيٖٛ  ،NAMASFEDزض اؾتبٖ ٘بٌب قٟط وبٔبضيٙٝ جٙٛثی، .  تكىيُ قس٘سWHOإِّّی وبض ٚ 

ٔكبٚضٜ  ذٛزقبٖ ثٝ وٝ زض آٖ ٔطزْ ٔی تٛا٘ٙس تبؾيؽ وطز٘س فطٚقٙسٌبٖ زض ثبظاض ػٕٛٔی يه اتبق قيطزٞی 

زض حبَ حبضط زض ذٛز  ايٗ اؾت وٝ فطٚقٙسٌبٖ . زؾتطؾی زاقتٝ ثبقٙستغصيٝ ثب قيط ٔبزض ٚ أىب٘بت

 . وبضٌطاٖ اظ عطيك ٔمطضات ٔحّی زذبِت زاض٘سحمٛق تغصيٝ ثب قيط ٔبزض ثطاي  لبٍ٘ٛ٘صاضي ثطاي حفبظت اظ

ذبل جٕؼيت ٞبي پٛقف ضا ثطاي  # MP $ حٕبيت ٔبزضيوٝ زِٚت ٞب لٛا٘يٗٚجٛز زاضز ٞبيی  ٔثبَ ٕٞچٙيٗ 

ٟٔبجطاٖ ٚ وؿب٘ی وٝ زض ثرف غيط  ظ٘بٖ اظ جّٕٝتٕبْ  جبوبؾتبضيىب وٝ زض آٖ ٌؿتطـ زازٜ ا٘س ٔثُ آؾيت پصيط

 ..  زؾتطؾی زاض٘سذسٔبت ثٟساقتی قبغُ ا٘س ثٝ ضؾٕی

 

 

! تًاومىذ ساسي سوان

ظ٘ب٘ی وٝ  زض ٔحيظ ضؾٕی، غيط ضؾٕی يب ذبٍ٘ی وبض ٔی وٙٙس الظْ اؾت ثطاي ٔغبِجٝ حك ذٛز ٚ قيطذٛاضقبٖ 

ثطاي ظ٘ب٘ی وٝ زض ٔحيظ ٞبي ضؾٕی تط قبغُ ا٘س ثٝ زؾت آٚضزٖ حك . ثطاي تغصيٝ ثب قيطٔبزض تٛإ٘ٙس قٛ٘س

ِٚی زض ٔحيظ ٞبي وبض غيط ضؾٕی ٚ ٔكبغُ ذبٍ٘ی ظ٘بٖ ٘يبظ زاض٘س وٝ اظ . ٚحمٛق ٔبزضي وطزٖ ضاحت تط اؾت

ايٗ حك ٚ حمٛق زض ثؿيبضي اظ وٙٛا٘ؿيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّی ٚ . حمٛق ؾالٔت ثبضٚضي، تغصيٝ ٚ ايٕٙی ٔغّغ ثبقٙس

ٞط السأی وٝ ظ٘بٖ ضا حٕبيت وٙس تب اقتغبَ ٚ وبضٞبي ثسٖٚ حمٛق . اؾٙبز ٚ ٔساضوی وٝ لجال ثيبٖ قس ٔٛجٛز اؾت

ضا ثب وبض ِٔٛس ازغبْ وٙٙس ثبيس قبُٔ السأبتی ثطاي تٛإ٘ٙس وطزٖ ظ٘بٖ ثبقس ٘ٝ ايٙىٝ ثؼٙٛاٖ زضيبفت وٙٙسٜ نسلٝ 

حمٛق ٔبزضي ، حمٛلی ثطاي وّيٝ ظ٘بٖ ٔی ثبقس ٚ ضطٚضي اؾت وٝ ٔٛضز حٕبيت لطاض ٌطفتٝ . ٔحؿٛة قٛ٘س

 . تؿٟيُ قٛز ٚ اضتمبء يبثس
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 ثٝ تهٕيٓ آٟ٘ب زض ٔٛضز تغصيٝ قيطذٛاض ٚ ٔطالجت وٛزن احتطاْ ثٍصاضيس ٚ ثسٖٚ ! ثٝ ٘يبظٞبي ظ٘بٖ ٌٛـ زٞيس

 . زاقتٗ زيسٌبٜ تجبضي يب ثسٖٚ تؼهت ا٘تربة قبٖ ضا ٔٛضز حٕبيت لطاض زٞيس

  ثٝ ثؿيج ٞفتٝ جٟب٘ی قيطٔبزض أؿبَ ّٔحك قٛيس ٚ ثسا٘يس وٝ ٔبزضاٖ ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ زض قطايظ آؾيت پصيطتط

 .اظ ٔؼَٕٛ لطاض زاض٘س ٚ ِصا زضٔجبضظٜ حمٛق ظ٘بٖ ثطاي ثٟجٛز لٛا٘يٗ حٕبيت ٔبزضي قطوت وٙيس

  اظ چبضچٛة حمٛق ظ٘بٖ ثطاي غصا، ؾالٔت ٚ وٕپيٗ زؾتطؾی ظ٘بٖ ثٝ ذسٔبت پعقىی ترههی ٚ ثٟجٛز ويفيت

ٔطالجت ثٟساقتی، وبفی ثٛزٖ غصا ٚ تغصيٝ، ٔكبٚضيٗ ٔبٞط ٚ ٔحبفظت ٚ حٕبيت اظ تغصيٝ ثب قيطٔبزض اؾتفبزٜ 

 .وٙيس

 ،ٔٙغمٝ اي ٚ ّٔی ظ٘بٖ ٚ اتحبزيٝ ٞبي تجبضي وٝ ثطاي احمبق حمٛق قطاوت پبيساض ثب ؾبظٔبٖ ٞبي ثيٗ إِّّی 

ظ٘بٖ لٟطٔبٖ ٚ ظ٘بٖ قبغُ ثطاي وبض ٔؼيكت ٚ ؾالٔت ثبضٚضي وبض ٔی وٙٙس زض عَٛ ٞفتٝ جٟب٘ی تغصيٝ ثب 

 .قيطٔبزض ٚ ؾبيط ٔٙبؾجت ٞبي ٔطتجظ ٔرتّف زض ؾبَ ضا تٛؾؼٝ زازٜ ٚ حفظ وٙيس

 

 سَسي سعذًٍذياى، دكتز ضٌْاس عاليي، هزين فزيَر: تزجوِ

ادارُ سالهت كَدكاى 
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