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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  ادية ـة واالقتصـان املدنية والسياسيـتعزيز ومحاية حقوق اإلنس
   يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق

، أملانيـا، أوروغـواي،     *، إكـوادور  *، إسرائيل *ستونياإ،  *، أستراليا *إسبانيا
، *، بولنـدا  *، بنمـا  *، بلجيكا *، إيطاليا، الربازيل، الربتغال   *أوكرانيا، آيرلندا 

، اجلمهوريـة   *، تركيـا  *، تايلنـد  *، بريو ) املتعددة القوميات  - دولة  (بوليفيا  
، سلوفينيا، *، سري النكا*، رومانيا*، رواندا*كية، اجلمهورية الدوميني*التشيكية
، *، كرواتيـا  *، قـربص  *، فرنسا، فنلندا  *، سويسرا، شيلي، غواتيماال   *السويد

، *، مالطـة  *يختنـشتاين ل،  *، ليتوانيا *، لكسمربغ *، كولومبيا *كندا، الكونغو 
ية، ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال    *، املكسيك، ملديف  *مايل

  ، هولنـدا،   *، هنـدوراس  *، نيكاراغوا، نيوزيلندا  *، النمسا *، النرويج *موناكو
  مشروع قرار*: ، اليونان*                الواليات املتحدة األمريكية

  اليت ميكن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان  النفاسيةمراض واألحاالت الوفيات - .../١١

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واملؤمترات       إعالن ومنهاج عمل بيجني، و     يؤكد من جديد  إذ    
 ومتكني اجلميع من احلـصول      االستعراضية املتصلة هبما، واألهداف وااللتزامات املتصلة بتخفيض الوفيات النفاسية        

ونتـائج  ) ٥٥/٢القرار   (٢٠٠٠ام  إعالن األلفية لع  على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف           
  ،)٦٠/١قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام 
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 بشأن حتسني الصحة    ٨ و ٤ و ٣ و ٥، وال سيما األهداف     األهداف اإلمنائية لأللفية   يؤكد من جديد أيضاً      وإذ  
  األطفال والرضع، وإقامة شراكة عاملية، النفاسية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وختفيض معدالت وفيات 

 واتفاقية حقوق ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     بالتزامات الدول األطراف يف      يذكّروإذ    
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،         ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    الطفل،  

ص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلا
   ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمو

ويل والوطين  اإلرادة وااللتزام السياسيني، والتعاون واملساعدة التقنية على الصعيدين الد        بأن زيادة   اقتناعاً منه   و  
   الوقاية منها، النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات  لتقليص املعدالت العاملية العالية غري املقبولة لحأمور مطلوبة بإحلا

الدور الريادي الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة النفاسية والعمل اجلاري يف إطار      يدركوإذ    
  ،ة العاملية السنوية بشأن رصد حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحةبند جدول أعمال مجعية الصح

الوقايـة منـها     النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  أن املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل       يدرك أيضاً وإذ    
الوقاية منها  النفاسية اليت ميكن ألمراضوالوفيات  وأن حتليل ا،تشكل حتدياً يف جماالت الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان

  النفاسية  واألمراضلوفيات  من زاوية حقوق اإلنسان وإدماج منظور حقوق اإلنسان يف االستجابات الدولية والوطنية ل            
ميكن أن يساهم بشكل إجيايب يف حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف ختفيض هذه املعدالت هبدف القضاء على حـاالت                   

  الوقاية منها، النفاسية اليت ميكن ألمراضوالوفيات ا

باجلهود اليت تعكف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على بذهلا حالياً إلبراز               يرحبوإذ    
الوقاية منها باعتبارها مسألة من مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك اجلهود       النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  ا

جلنة ، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةتبذهلا اليت 
املقرر اخلاص املعين حبق    ، واإلجراءات اخلاصة، وال سيما ما جاء يف تقرير          احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

   ،)A/61/338 (والعقليةالصحة البدنية من ممكن  يف التمتع بأعلى مستوى إنسانكل 

أن للمجلس دوراً بناًء يقوم به يف جمال التوعية جبوانب حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها مـسألة                  يدركوإذ    
الوقاية منها، ويف دعم وتـشجيع وتعزيـز         النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل     

  ،طنية والدولية اجلارية والرامية إىل ختفيض تلك املعدالتاجلهود الو

مببادرته إلجراء حوار تفاعلي يف دورته العادية الثامنة بشأن الوفيات النفاسية وحقوق اإلنـسان               يرحبوإذ    
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ املعقود يف ،للمرأة

تؤثر على النساء وأسرهن يف مجيع املنـاطق        الوقاية منها    النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  أن ا  يدركوإذ    
والثقافات، وأهنا تزداد تفاقماً بفعل عوامل من قبيل الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني والسن وأشكال التمييز املتعددة،                 
  فضالً عن عوامل مثل االفتقار إىل فرص الوصول إىل املرافق الـصحية املناسـبة وإىل التكنولوجيـا، واالفتقـار إىل                    

  اهلياكل األساسية،
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 النفاسية اليت ميكن    واألمراضلوفيات  قلقه البالغ إزاء املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل        ن  ع يعرب  - ١  
 امرأة وفتاة تتوىف كل يوم ١ ٥٠٠الوقاية منها، مالحظاً يف هذا الصدد أن منظمة الصحة العاملية قد قدرت أن أكثر من 

ة منها حتدث قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة، وأن الوفيات النفاسية هي السبب الرئيسي              نتيجة مضاعفات ميكن الوقاي   
  ؛عاملياً للوفاة بني النساء والفتيات يف سن اإلجناب

الوقاية منها، عن طريق مجلة أمـور        النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  معظم حاالت ا  أن  ب يسلم  - ٢  
لوفيـات  ارعاية التوليد يف احلاالت الطارئـة، وأن        قابالت التوليد املاهرات و   خدمات  منها تنظيم األسرة، وتوفري     

الوقاية منها مسألة متعددة األبعاد تعكس أيضاً الفشل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان               النفاسية اليت ميكن     واألمراض
رامة، ويف التعليم، ويف حرية استقاء      للنساء والفتيات بصورة فعالة، مبا يف ذلك حقوقهن يف احلياة، ويف املساواة يف الك             

ممكـن  بأعلى مستوى املعلومات وتلقيها ونقلها، ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي، ويف التحرر من التمييز، ويف التمتع  
  ؛، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابيةوالعقليةمن الصحة البدنية 

 النفاسية اليت   واألمراضلوفيات  القضاء على حاالت ا   من مجيع الدول جتديد التزامها السياسي ب      يرجو    - ٣  
الوقاية منها على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الكامل               ميكن  

ـ      والفعال اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، و           سكان برنامج عمل املؤمتر الـدويل لل
 ٣ و ٥، وال سيما اهلـدفان      األهداف اإلمنائية لأللفية  ووالتنمية واملؤمترات االستعراضية املتصلة هبما، وإعالن األلفية        

بشأن حتسني الصحة النفاسية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بطرق منها ختصيص املوارد احملليـة الالزمـة                  
  ؛للنظم الصحية

يف  النفاسـية    واألمـراض لوفيات  وة على جتديد تركيزها على مبادرات التصدي ل       الدول بق يشجع    - ٤  
شراكاهتا اإلمنائية وترتيباهتا التعاونية، وذلك بأمور منها الوفاء بااللتزامات القائمة واإلعالن عن التزامـات جديـدة،                

ان يف هذه املبادرات، والتصدي ملـا  وتبادل املمارسات الفعالة واملساعدة التقنية، فضالً عن إدماج منظور حقوق اإلنس      
  ؛ النفاسيةواألمراضلوفيات للتمييز ضد املرأة من أثر على ا

أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          وغريها من   الدول  يشجع    - ٥  
 النفاسية واألمراضلوفيات د حلاالت ا  واملنظمات غري احلكومية، على إيالء املزيد من االهتمام وختصيص املزيد من املوار           

 مبا يف ذلك مع هيئـات معاهـدات حقـوق    ،الوقاية منها يف عملها مع نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    اليت ميكن   
   اإلنسان، واالستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة؛

الوفيات اسة مواضيعية عن حاالت  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد دريطلب  - ٦  
، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة         وحقوق اإلنسان الوقاية منها    النفاسية اليت ميكن     واألمراض

 والبنك الدويل، ويطلب    منظمة األمم املتحدة للطفولة   للسكان، فضالً عن مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم          
الوقاية  النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات االدراسة املواضيعية حتديد أبعاد حقوق اإلنسان يف مسألة أن تشمل هذه 

منها؛ ونبذة عن املبادرات واألنشطة اليت جتري ضمن منظومة األمم املتحدة للتصدي جلميع أسباب هـذه الوفيـات؛                  
 القائمة عن طريق حتليل هذه املسألة من زاوية حقوق          وحتديد الكيفية اليت ميكن هبا للمجلس أن يضيف قيمة للمبادرات         

اإلنسان؛ وحتديد اخليارات املتاحة للمجلس لدعم ومضاعفة اجلهود اجلارية يف منظومة حقوق اإلنسان، مبا فيها اجلهود                
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ى حنـو    من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن حتسني الصحة النفاسية، وتوصيات للتصدي عل           ٥الرامية إىل حتقيق اهلدف     
  ميكـن  الـيت    النفاسـية    واألمراضلوفيات  أفضل، يف منظومة األمم املتحدة بأسرها، لبعد حقوق اإلنسان يف مسألة ا           

  ؛الوقاية منها

 أعاله يف دورته الرابعة عشرة بغية اختاذ املزيد         ٦يف الدراسة املواضيعية املطلوبة يف الفقرة        النظر يقرر  - ٧  
الوقاية منها وحقوق اإلنسان يف تلك الدورة، ويدعو ميكن اليت  النفاسية واألمراضت لوفيامن اإلجراءات بشأن مسألة ا

 يف إنـسان املقرر اخلاص املعين حبق كـل  املفوضية السامية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان و      
  جيـري يف اجمللـس بـشأن        للمشاركة يف حوار تفـاعلي       والعقليةمن الصحة البدنية    ممكن  التمتع بأعلى مستوى    

  .هذه الدراسة

 -  -  -  -  -  

  


