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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥-١١
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  مناقشة عامة بشأن اخلربة الوطنية يف
  اخلصوبة والصحة: املسائل السكانية
        اإلجنابية والتنمية

غـري   ملـرأة، وهـو منظمـة     بيان مقدم من التحالف الدويل من أجـل صـحة ا              
  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
ــا للفقــرتني           ــذي ُيعمــم وفق ــان التــايل ال ــني العــام البي ــى األم ــن قــرار  ٣٧ و ٣٦تلق  م
  .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي  اجمللس

  

 
  

  *   E/CN.9/2011/1.  
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  *بيان    
ن نعــيش عـصرا يــشهد  وحنـن اآل .  باليـني نــسمة ٧سيـصل عـدد ســكان العـامل قريبــا إىل      - ١

 ويـصل   -أوسع األجيال على اإلطـالق مـن الـشباب الـذين هـم دون التاسـعة عـشرة مـن العمـر                       
النشاط  ومع منو هؤالء األطفال واملراهقني، وبدء دخوهلم يف.  من باليني النسم  ٢،٥عددهم إىل   

ي وفـريوس  اجلنسي، ومواجهتهم ملخاطر احلمل غري املخطط واألمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـس     
ــإن ا     ــوالدة، ف ــشرية ومــضاعفات احلمــل وال ــه دور   نقــص املناعــة الب ــدميغرايف ســيكون ل ــزخم ال ل

وهذا يتطلب اهتماما عاجال من اجملتمع الدويل للتأكد من أن املراهقني حميطـون بثقافـة             . شأن ذو
ة احلقوق والصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وأن لـديهم معلومـات عـن اخلـدمات واإلمـدادات الـشامل                  

  .وسبل محاية حقوق اإلنسان، وأهنم حيصلون على هذه اخلدمات واإلمدادات
حــق مجيــع األفــراد يف اختــاذ    إن احلكومــات ملتزمــة التزامــا واضــحا بتعزيــز ومحايــة        - ٢

حبرية يف مجيع املسائل املتصلة بنشاطهم اجلنسي واإلجنـاب، مبـا يف ذلـك عـدد أطفـاهلم                   قرارات
ــها، ويف احلــصول علــى املعلومــات والوســائل  واملباعــدة بــني والداهتــم وتوق  ــذلك يت ــة ل .  الالزم

أعلى مستوى مـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة دون عنـف أو متييـز أو إكـراه                    إعمال احلق يف   إن
يقتضي حصول النساء والـشباب علـى جمموعـة كاملـة مـن خيـارات منـع احلمـل، مبـا يف ذلـك                        

للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة تـستند إىل         الرفاالت للذكور واإلناث، فـضال عـن خـدمات شـاملة            
  .املوافقة الكاملة املستنرية

  :وهناك ثالثة إجراءات أساسية ال بد منها لتحقيق الصحة اإلجنابية واخلصوبة والتنمية  - ٣
؛ وتـوفري   إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة للجميع، وتشمل تنظيم األسرة          )أ(  

الرعايــة املــاهرة يف فتــرة احلمــل والــوالدة وبعــد الــوالدة؛ واحلــصول علــى إجهــاض آمــن؛ والوقايــة 
  والرعاية والعالج يف األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، ومنها فريوس نقص املناعة البشرية؛

 هـذه اخلـدمات، وتـوفري       تدعيم النظم الـصحية لـضمان احلـصول العـادل علـى             )ب(  
  املعلومات الصحية والتربية اجلنسية الشاملة، وال سيما ألوسع أجيال املراهقني على اإلطالق؛

االستثمار يف السياسات والـربامج ويف اإلجـراءات التـشريعية والقـضائية، الـيت            )ج(  
ــدرب علــى املهــارات       ــصادية والت ــوارد االقت ــساء والفتيــات احلــصول علــى امل ــيح للن ــدعم تت وال

يتعلـق بـالتحكم حبريـة ومـسؤولية        االجتماعي، والـيت حتمـي مـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان فيمـا                  
املــسائل املتــصلة بنــشاطهن اجلنــسي واختــاذ قــرارات بــشأهنا، مبــا يف ذلــك الــصحة اجلنــسية      يف

  .واإلجنابية، دون إكراه أو متييز أو عنف
 
  

 .يصدر دون حترير رمسي   *  
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 حممية هن وحدهن الاليت ميكـن       إن النساء الصحيحات البدن الاليت هلن حقوق إنسان         - ٤
واملراهقـون  . أن يكّن عامالت منتجات ومسامهات فعليات يف العمليـات الـسياسية يف بلـداهنن             

املستنريون متاما واملتمكنون هم وحدهم الذين ميكن أن تكون هلم خيارات مـسؤولة عنـد بـدء                  
ة والقــضاء علــى الفقــر  وال تــنجح اســتراتيجيات التنميــ . عالقــاهتم وحيــاهتم اجلنــسية واإلجنابيــة 

  .حبصول اجلميع على الصحة اجلنسية واإلجنابية وحبماية حقوق اإلنسان إال
  


