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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، أوروغـواي،   *، إندونيسيا *، أندورا *، إكوادور، أملانيا  *، إستونيا *، أستراليا *أذربيجان    
، بوركينا فاسو، بوليفيا    *، بنما *، الربازيل، الربتغال  *، باراغواي *أوغندا، أوكرانيا، إيطاليا  

، *، اجلزائـر  * تـونس  ،*، تـشاد  *، تايلند، تركيا  *، بريو )* املتعددة القوميات  –دولة  (
، *سالفية السابقة و، مجهورية مقدونيا اليوغ   *، اجلمهورية الدومينيكية  *اجلمهورية التشيكية 

، الـسنغال،   *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، سري النكا  *، زمبابوي *، رواندا *جيبويت، الدامنرك 
 -مجهوريـة   (، غواتيمـاال، فرنـسا، فرتويـال        *، الـصومال  *، شيلي، صربيا  *السويد
، *، كـوت ديفـوار    *، كنـدا  *تيـا ا، كرو *، قربص *، فييت نام  *، فنلندا )*ليفاريةالبو

، *، ليتوانيـا  *، لكـسمربغ  *، التفيـا  *، كينيـا  *، الكونغـو  *، كولومبيا *كوستاريكا
يرلندا الـشمالية،   آملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      ،*، املغرب *ليختنشتاين

  مشروع قرار*: اليونان، اليابان، *ا، هولندا، هنغاري*، نيوزيلندا*النرويج، النمسا

    ١٥.../  
: اليت ميكن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان       النفاسية مراض واأل حاالت الوفيات 

  ١١/٨متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 واملتعلق حباالت   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٨ قراره   إذ يؤكد من جديد     

  وحقوق اإلنسان، يات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منهاالوف
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برنامج عمل املؤمتر الدويل     إعالن ومنهاج عمل بيجني، و     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
للسكان والتنمية، واملؤمترات االستعراضية املتصلة هبما، مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية الستعراض          

، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٠٠٩/١نة السكان والتنمية برنامج العمل الوارد يف قرار جل
مـارس  / آذار ١٢ املـؤرخ    ٥٤/٥ عاماً على اعتماده، وقرار جلنة وضع املرأة         ١٥بعد مرور   
 ومتكـني اجلميـع مـن       ، واألهداف وااللتزامات املتصلة بتخفيض الوفيات النفاسية      ٢٠١٠

إعالن األلفية لعـام    هداف الواردة يف    احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك األ        
ونتائج مـؤمتر القمـة     ) ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة     (٢٠٠٠

  ،)٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١قرار اجلمعية العامة  (٢٠٠٥العاملي لعام 
الوفيـات   باملبادرات اليت اُتخذت يف اآلونة األخرية فيما يتعلق حباالت           وإذ يرحب   

وحقوق اإلنسان، مبا فيها استراتيجية األمني العـام        واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها     
بادرة اليت أعلنتها جمموعة الثمانية يف مسكوكا بشأن صـحة          املالعاملية لصحة املرأة والطفل، و    

عـن عقـد   األم والطفل حديث الوالدة والطفل يف السنوات األربع األوىل من عمره، فضالً   
 إىل  ١٩الدورة العادية اخلامسة عشرة ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف كمباال، يف الفترة مـن               

ـ     يالرضو صحة األم "، بشأن موضوع    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧ ، "اع والطفل والتنمية يف أفريقي
 وإطالق محلة االحتاد األفريقي للتسريع يف خفض معدالت الوفيات النفاسية يف أفريقيا ومحلة            

  ". احلياةمتنح متوت امرأة وهي الينبغي أ: أفريقيا هتتم باملرأة"
 بنتيجة الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة          وإذ يرحب أيضاً    

العامة يف دورهتا اخلامسة والستني املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية، الذي ُعقد يف نيويورك يف              
متحدون لتحقيق  : الوفاء بالوعد "، حتت عنوان    ٢٠١٠سبتمرب  /ول أيل ٢٢ إىل   ٢٠الفترة من   

، ويعيد على وجه اخلصوص تأكيد ما أعربت عنه اجلمعية يف تلك            "األهداف اإلمنائية لأللفية  
 املروعة يف العامل، وقلق     الوفيات النفاسية ووفيات األطفال   معدالت  إزاء  الوثيقة من قلق بالغ     

 احلد من الوفيات النفاسية ويف حتسني صحة األم والـصحة           إزاء بطء التقدم احملرز يف    شديد  
، فضالً عن االلتزامات بتسريع التقدم الالزم لبلوغ اهلدف اخلامس مـن األهـداف              اإلجنابية

اإلمنائية لأللفية بشأن حتسني الصحة النفاسية، واهلدف الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفيـة             
  .تنميةبشأن إقامة شراكة عاملية من أجل ال

اجتاهـات  " باملعلومات الواردة يف التقرير الصادر مؤخراً بعنوان         وإذ يرحب كذلك    
الذي أصدرته منظمة الصحة العاملية بصورة مشتركة مع منظمـة األمـم            " الوفيات النفاسية 

املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدويل، والذي ُيظهر اخنفاضـاً يف             
الفتيات الاليت يلقني حتفهن سنوياً جراء تعقيدات احلمل والوالدة، معربـاً يف            عدد النساء و  

اآلن ذاته عن قلق بالغ إزاء املعدالت العاملية للوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقايـة               
  واليت ال تزال مرتفعة بصورة غري مقبولة، منها،
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ياسيني، والتعاون واملساعدة التقنيـة  اإلرادة وااللتزام السبأن زيادة  اقتناعه   وإذ يبدي   
املعـدالت العامليـة للوفيـات       على الصعيدين الدويل والوطين أمور مطلوبة بإحلاح خلفض       

  واليت ال تزال مرتفعة بصورة غري مقبولة، واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها،
ض النفاسية الـيت     مبناقشة اخلرباء التفاعلية بشأن حاالت الوفيات واألمرا       وإذ يرحب   

 ١٤وحقوق اإلنسان، اليت ُعقـدت أثنـاء دورتـه الرابعـة عـشرة يف                ميكن الوقاية منها  
  ،٢٠١٠يونيه /حزيران

 بأن املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومتتع املرأة الكامل جبميع حقوق            وإذ يسلّم   
الجتماعية، وأن حتقيق   اإلنسان، والقضاء على الفقر هي شروط أساسية للتنمية االقتصادية وا         

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هو هدف إمنائي رئيسي ووسيلة هامـة لبلـوغ مجيـع                
  األهداف اإلمنائية لأللفية على السواء،

عن حاالت الوفيات واألمراض النفاسية الـيت        بالدراسة املواضيعية    يرحب  -١  
 اليت أعدهتا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق           ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان،    

  ، ويطلب إىل مجيع أصحاب املصلحة مراعاة النتائج والتوصيات الواردة فيها؛)١(اإلنسان
 منهاألغراض عدة     التزامه بتعزيز الُنظم اإلحصائية الوطنية،     يؤكد من جديد    -٢  

 من جديد ضرورة بذل ، ويؤكدلأللفية حتقيق األهداف اإلمنائية    يفلتقدم احملرز   الرصد الفعال ل  
  ؛ يف البلدان الناميةاإلحصائيةاملزيد من اجلهود لدعم بناء القدرات 

 إىل الدول مجع بيانات مصنفة يف فئات تشمل العمر واملوقع اجلغرايف            يطلب  -٣  
واألصل العرقي واإلعاقة، فيما يتعلق بالوفيات واألمراض النفاسية، لضمان توجيه السياسات           

لربامج توجيهاً فعاالً من أجل التصدي للتمييز وتلبيـة احتياجـات النـساء واملراهقـات           وا
احملرومات واملهمشات، وللتمكني من رصد السياسات والربامج رصداً فعاالً بوسائل منـها            
اعتماد أهداف ومؤشرات على املستوى الوطين تعكس األسـباب الرئيـسية الكامنـة وراء          

  ية، وعن طريق وضع الربامج الصحية املالئمة؛الوفيات واألمراض النفاس
 الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات           يشجع  -٤  

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، على إيالء املزيد من االهتمام وختـصيص             
وقاية منها يف عملـها مـع   املزيد من املوارد حلاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن ال         

نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مع هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان،               
  ؛واالستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة

 من مجيع الدول جتديد التزامها السياسي بالقـضاء علـى حـاالت             يرجو  -٥  
 على املستوى احمللي والوطين واإلقليمـي       الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها      

__________ 

)١( A/HRC/14/39. 
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والدويل، ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الكامل والفعال اللتزاماهتـا يف جمـال              
برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية      حقوق اإلنسان، وإلعالن ومنهاج عمل بيجني، و      

واألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سـيما      ة  واملؤمترات االستعراضية املتصلة هبما، وإعالن األلفي     
اهلدفان املتعلقان بتحسني الصحة النفاسية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بطـرق             

  منها ختصيص املوارد احمللية الالزمة للنظم الصحية؛
 الدول جتديد تركيزها على مبادرات التصدي للوفيات واألمراض          من يرجو  -٦  

 شراكاهتا اإلمنائية وترتيباهتا التعاونية، وذلك بأمور منها الوفاء بااللتزامات القائمة         النفاسية يف   
إدمـاج  و وتبادل املمارسات الفعالة واملساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنيـة،           واجلديدة،

منظور حقوق اإلنسان يف هذه املبادرات، والتصدي ملا للتمييز ضد املرأة من أثر على الوفيات       
  ألمراض النفاسية؛وا

 الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات           يشجع  -٧  
 اختاذ إجراءات على مجيع املستويات      الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، على      

 مثل الفقر وسـوء التغذيـة       ملعاجلة األسباب اجلذرية املترابطة للوفيات واألمراض النفاسية،      
نقـص   خدمات الرعاية الصحية املالئمة وسـهلة املنـال و         عدم توفر مارسات الضارة و  وامل

 وإيالء اهتمام خاص للقضاء علـى مجيـع         ،عليم وعدم املساواة بني اجلنسني    املعلومات والت 
  ؛ النساء والفتياتضدأشكال العنف 

ن  املفوضية السامية إىل إقامة حوارٍ أو مواصلته، حسب االقتضاء، بشأ          يدعو  -٨  
حاالت الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان، مع املنظمـات             
اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا املعنية، مبا فيها منظمة الصحة العاملية، ومنظمة            

ني  األمم املتحدة للمساواة ب    األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وجهاز       
، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعـين            اجلنسني ومتكني املرأة  

حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وغريه من املقررين               
  اخلاصني املعنيني، والبنك الدويل؛

أصحاب املـصلحة املعنـيني      إىل املفوضية السامية أن تدعو الدول و       يطلب  -٩  
اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحـدة             
للسكان، وجهاز األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واللجنة املعنية بالقـضاء          

مم املتحدة للطفولة، والبنـك     على التمييز ضد املرأة، واملقررين اخلاصني املعنيني، ومنظمة األ        
الدويل، واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، إىل تقدمي معلومات إىل املفوضية            
السامية عن املبادرات اليت تعّد مثاالً للممارسات اجليدة أو الفعالة يف اعتماد هنج قائم علـى                

  سية اليت ميكن الوقاية منها؛حقوق اإلنسان للقضاء على حاالت الوفيات واألمراض النفا
 إىل املفوضية السامية أن تعّد، على أساس املسامهات املذكورة          يطلب أيضاً   -١٠  

أعاله، جتميعاً حتليلياً يتضمن الوقوف على مدى جتسيد املبادرات املذكورة هنجاً قائماً علـى              
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 ختفيـضات يف  حقوق اإلنسان، والعناصر اليت تتألف منها املبادرات اليت تـنجح يف حتقيـق         
حاالت الوفيات واألمراض النفاسية عن طريق هنج قائم على حقوق اإلنسان، والسبل الـيت              

  ميكن هبا ملبادرات مماثلة أن تفّعل النهج القائم على حقوق اإلنسان على وجه أكمل؛
 أعاله ضـمن    ١٠ التجميع التحليلي املطلوب يف الفقرة       تناول مسألة  يقرر  -١١  

والنظر يف إمكانية اختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن مسألة         الثامنة عشرة،   برنامج عمل دورته    
  .ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسانالوفيات واألمراض النفاسية اليت 

        
  


