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 جلنة وضع املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١
  * من جدول األعمال املؤقت)أ (٣البند 

ــدورة      ــاملرأة وال ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــائج امل متابعــة نت
املـرأة  ”االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة         

 والـســـالم يف   املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة       : ٢٠٠٠ عام
تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية  :“القــرن احلــادي والعــشرين

واإلجراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت االهتمـام احلامسـة            
اسـتعراض تنفيـذ     :واختاذ مزيـد مـن اإلجـراءات واملبـادرات        

إعــــالن ومنــــهاج عمــــل بــــيجني ونتــــائج أعمــــال الــــدورة 
ــشرين  ــة والع ــشكيل ومــدى إســهامها يف  االســتثنائية الثالث  ت
        ألهداف اإلمنائية لأللفيةمنظور جنساين يكفل إجناز ا

مركز آسيا واحملـيط اهلـادئ للمـوارد والبحـوث املتعلقـة            بيان مقدم من منظمات         
، احتـاد املـرأة وتنظـيم األســرة   ومركـز الـصحة واملـساواة بـني اجلنـسني، و     ، بـاملرأة 

التحالف الدويل مـن أجـل صـحة        ، و ية باملرأة مؤسسة الدراسات والبحوث املعن   و
وهــي منظمــات غــري حكوميــة ذات  ، مجعيــة الــشابات املــسيحية العامليــة ، واملــرأة

  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    

 مـن قـرار اجمللـس       ٣٧ و   ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل، الذي يعمم وفقاً للفقرتني            
  .١٩٩٦/٣١ االقتصادي واالجتماعي
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  بيانال    
 عامـا  ١٥ مبناسـبة مـرور   جلنة وضـع املـرأة استعراضـا        ، ستجري   ٢٠١٠مارس  /يف آذار   - ١

نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة            وعلى تنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني          
ــة   موعــد مخــسة أعــوام علــى   ويف حــني مل يتبــق ســوى  .العامــة حتقيــق هــذه اخلطــة ذات األمهي

ويف . قصوى، جيـب ختـصيص أولويـة للـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة للمـرأة وللـشباب                  ال
هذا الصدد تشجع اللجنة النسائية الدولية املعنيـة باإليـدز الـدول األعـضاء علـى إعـادة االلتـزام                    
بتحقيــق منــهاج العمــل والتركيــز علــى كفالــة أن توضــع فئــة املــرأة والــشباب يف صــميم هــذه     

  . الفئة اليت تتضرر أكثر من غريها من جراء وباء نقص املناعة البشريةااللتزامات، وهي
ــة      - ٢ ــر صــدر مــؤخرا عــن منظمــة الــصحة العاملي ــا لتقري ــات  )١(ووفق ــاك عقب ــزال هن ، ال ت

 :تعترض حتقيق إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للجميع، وتتمثل فيما يلي

، وهـو الـسبب الرئيـسي يف وفيـات       دزاإلي/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      )أ(  
وتعــد املمارســات اجلنــسية غــري املأمونــة ). ٤٤-١٥(وأمــراض النــساء أثنــاء ســنواهتن اإلجنابيــة 

لعوامـل البيولوجيـة، واالفتقـار إىل       فا. يف البلـدان الناميـة    خلطر اإلصـابة بـاملرض      العامل الرئيسي   
إىل تـؤدي  ملـساواة بـني اجلنـسني    إمكانية احلصول على املعلومات واخلـدمات الـصحية، وعـدم ا      

 تعريض الشابات للخطر؛

حدوث مجيع الوفيات النفاسية تقريبـا، الـيت يبلـغ عـددها نـصف مليـون حالـة               )ب(  
وبــالرغم مــن الزيــادة يف اســتخدام وســائل منــع احلمــل علــى مــدى . كــل عــام، يف بلــدان ناميــة

 املناطق مل يتم الوفاء هبا؛يع الثالثني عاما املاضية، ال تزال هناك احتياجات رئيسية يف مج

وتــشري تقــديرات منظمــة الــصحة  . تفــشي العنــف ضــد املــرأة يف أحنــاء العــامل    )ج(  
وتزيــد لــدى . العامليــة أن هنــاك امــرأة واحــدة مــن كــل ثــالث نــساء تتعــرض للعنــف يف حياهتــا 

العقليـــة، وحـــاالت احلمـــل صـــحتهن النـــساء الـــاليت تعرضـــن إليـــذاء جـــسدي نـــسبة اعـــتالل 
 .رغوب فيه واإلجهاض وسقوط األجنة عما هو احلال لدى الاليت مل يتعرضن لإليذاءامل غري

ــالرغم مــن االلتزامــات الــيت قطعتــها احلكومــات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك احلكومــات       - ٣ وب
املاحنة، بكفالـة إتاحـة خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للجميـع، ال تـزال النـساء والفتيـات                      
ــاة واملــوت نتيجــة ألســباب متعلقــة باحلمــل وألمــراض ميكــن منعهــا، ونتيجــة       يتعرضــن للمعان

 .والتمييز للعنف

__________ 
  .٢٠٠٩نوفمرب /، تشرين الثاين٣٣٤، صحيفة وقائع رقم “صحة املرأة”منظمة الصحة العاملية،   )١(  
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ــا    - ٤ ــذلك، فإنن ــات أن ترجــع إىل اهلــدف االســتراتيجي جــيم    ول ــب باحلكوم ــن ٣-هني  م
االضــطالع مببــادرات تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني وتتــصدى  ”: ، وهــومنــهاج عمــل بــيجني
اإليــدز، / عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  لألمــراض الــيت تنتقــل 

 .“وقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية

 مــن منــهاج عمــل بــيجني، ينبغــي أن تــشارك  ١٠٨وكمــا هــو معــرب عنــه يف الفقــرة    - ٥
اإليـدز، يف مجيـع عمليـات       /النساء والفتيات، مبن فيهن املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية          

رار املتصلة بوضع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم الـسياسات والـربامج املتعلقـة بفـريوس نقـص                   صنع الق 
وتــنص . األمــراض األخــرى الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي واإليــدز /املناعــة البــشرية

وسـائل  إنتـاج  حـوث عمليـة املنحـى بـشأن      القيـام بب  دعـم تعجيـل     إىل  الفقرة أيضا علـى احلاجـة       
للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ملــرأة أن تــتحكم فيهــا،  بيــد اذات أســعار مناســبة، 

اسـتعراض القـوانني الـيت متيـز        وإىل  واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي،            
محايـة حقـوق    إىل  ضد املرأة وتزيد من خطر تعرضها لإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية، و             

ية، وتدعو اجملتمع الدويل إىل وضع بـرامج واسـتراتيجيات     املصابات بفريوس نقص املناعة البشر    
 .متعددة القطاعات لتمكني املرأة وكفالة مساواهتا اجتماعيا واقتصاديا

وباإلضـافة إىل ذلـك، هنيـب باحلكومـات أن تقـوم      . وهذه اإلجراءات ال تـزال مطلوبـة     - ٦
 :مبا يلي

وسـائل  توفري  بية تتضمن   صحة اجلنسية واإلجنا  يف جمال ال  توفري خدمات شاملة      )أ(  
الرعايـة النفاسـية وتـشخيص      تقدمي  منع احلمل، وإتاحة إمكانية إجراء اإلجهاض بشكل آمن؛ و        

األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
 تعرضن للعنف؛يومعاجلتها، وتقدمي اخلدمات للنساء الاليت 

ة لشراء وتوزيع وتنظيم بـرامج للواقيـات األنثويـة وغريهـا            كبريتوظيف موارد     )ب(  
فر وسـائل الوقايـة احلديثـة،       امن أجـل كفالـة تـو      يف متناول اإلناث استخدامها     من الوسائل اليت    

 ؛ سياسيادعم لذلكالوتقدمي 

االســتثمار يف تزويــد الــشباب يف املــدارس وخارجهــا بثقافــة جنــسية شــاملة،      )ج(  
الزمـة علـى أن يـشمل هـذا التثقيـف احلقـوق والـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                   والقيام بالترتيبـات ال   
  .واملساواة بني اجلنسني

  


