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  جلنة وضع املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة والـدورة           
ــة    ــة العامــة املعنون ــة والعــشرين للجمعي االســتثنائية الثالث

ــرأة” ــام امل ــني اجل : ٢٠٠٠ ع ــساواة ب ــة  امل ــسني والتنمي ن
  األهـداف  تنفيذ: “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

االستراتيجية واإلجراءات الواجـب اختاذهـا يف جمـاالت         
  اتاالهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادر

  
بيــان مقــدم مــن منظمــة أكــشن إيــد، ورابطــة إدمــاج املــرأة يف التنميــة يف إيطاليــا،        

ــار، و مركــز الــصحة واملــساواة بــني      واملنظمــة الكاثو ــة مــن أجــل حــق االختي ليكي
اجلنسني، واملؤسسة األملانية لسكان العامل، وبدائل التنمية مع املرأة مـن أجـل عهـد               

املواطنة والعمل واألسرة، واملنظمـة الدوليـة       : جديد، ومنظمة املساواة بني اجلنسني    
ــة األســرة، واحتــاد املــرأة وتنظــيم األســرة، ومؤســ    سة الدراســات والبحــوث لرعاي

املعنية باملرأة، ومنظمة التفاعل على النطاق العاملي، واالحتاد الدويل لتنظيم األسـرة          
، )منطقـة نـصف الكـرة الغــريب   (، واالحتـاد الـدويل لتنظــيم األسـرة    )منطقـة أوروبـا  (

 الدوليــة، “باثفاينــدر”ومنظمــة آيبــاس، ومنظمــة مــاري ســتوبس الدوليــة، ومنظمــة 
ولوجيــا املناســبة يف الــصحة، والرابطــة الــسويدية للتثقيــف اجلنــسي، وبرنــامج التكن

، ومؤسسة السكان العاملية، وهي منظمات      )فايستوليتو(واالحتاد الفنلندي لألسرة    
 غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ري تعميمه وفقا للفقرتني     تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جي        

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  *انــيـب    
تواجه ماليـني النـساء واملراهقـات يف مجيـع أحنـاء العـامل وضـعا بـالغ الـسوء مـن حيـث                      - ١

حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية، يهـدد قـدرهتن علـى مواصـلة التعلـيم عـايل اجلـودة، واحلـصول                    
ووفقــا ملنظمــة الــصحة  . عمــل مفيــد، والتمتــع حبقــوقهن، واملــشاركة الكاملــة يف اجملتمــع  علــى 

اإليدز أحد األسـباب الرئيـسية لوفـاة النـساء يف عمـر             /العاملية، ميثل فريوس نقص املناعة البشرية     
 مليــون امــرأة ممــن يــرغنب يف إرجــاء ٢١٥حنــو  وتوجــد يف البلــدان الناميــة. اإلجنــاب ومرضــهن

ويقـدر عـدد   . باعدة بني فتراته ال يستطعن احلصول على وسائل منع احلمل احلديثةاحلمل أو امل  
 ٣٥٨ ٠٠٠النساء الاليت يتوفني كـل عـام نتيجـة املـضاعفات املرتبطـة باحلمـل والـوالدة بنحـو           

 يف املائـة مـن هـذه الوفيـات نظـرا ألن قـوانني           ١٣امرأة، مع بلوغ نسبة اإلجهاض غري املـأمون         
ومـن املؤسـف أن نـساء وفتيـات         . ة تقيد حصول املرأة على خدمات مأمونـة       اإلجهاض التمييزي 

اإليـدز وانعـدام فـرص      /البلدان األشد فقرا هن األكثر تضررا من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
احلصول على خدمات تنظيم األسرة الطوعي وخـدمات صـحة األم والرعايـة الطبيـة املـصاحبة                 

  .ا للتعامل مع ذلك كلهلإلجهاض املأمون، وهن األقل جتهيز

وإحـــدى األدوات األساســـية، وإن كانـــت مهملـــة إىل حـــد كـــبري، يف هـــذا الـــصراع   - ٢
 .لتحقيق صحة املرأة وحقوقها هي الواقي األنثوي

فالواقي األنثوي هو األداة الوحيدة املتـوفرة حاليـا لتـوفري محايـة فعاليـة وحتقيـق الوقايـة                     - ٣
ألمـراض املنقولــة جنـسيا ومنـع احلمــل وهـو مـصمم كــأداة      ا/مـن فـريوس نقـص املناعــة البـشرية    

ويـروق هـذا الـواقي كـثريا للنـساء والرجـال مـن خمتلـف               . تستخدمها املرأة علـى سـبيل املبـادرة       
فعند استخدامه باتساق وبالشكل الصحيح، تكون لـه نفـس فعاليـة الـواقي الـذكري                . الثقافات

وتـرى كـثري   . ض املنقولة جنـسيا ومنـع احلمـل   األمرا/يف الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية    
من النساء أن للواقي األنثوي قيمة كبرية من حيـث أنـه يعطـي املـرأة قـدرا مـن القـوة يف حتمـل                   

فـاملرأة، علـى سـبيل املثـال، تـستطيع اسـتخدامه قبـل االتـصال اجلنـسي                  . مسؤولية محاية نفـسها   
 املأمونة حـني يـرفض أو يتجنـب         بعدة ساعات أو استخدامه كنقطة تفاوض للممارسة اجلنسية       

وميثل الواقي األنثوي أيضا أمهيـة خاصـة للمـرأة املـصابة            . الشريك الذكر استخدام واق ذكري    
بفريوس نقص املناعة البشرية، حيث يتيح هلـا خيـار املبـادرة يف ممارسـة اجلـنس بطريقـة مأمونـة                     

  .ومنع انتقال الفريوس أو جتدد اإلصابة به أو زيادة اإلصابة به

 
  

 .صدر بدون حترير رمسي  *  
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وعندما تكون للنساء والفتيات القـدرة علـى منـع احلمـل غـري املرغـوب واملباعـدة بـني                      - ٤
ــة      ــة والبيئي ــه، تــزداد فرصــهن يف إمتــام الدراســة واحلــصول علــى عمــل وإدارة املــوارد املالي فترات

وعنــدما تكــون النــساء والفتيــات غــري مــصابات بــاألمراض املنقولــة  . الــشحيحة بــشكل أفــضل
حاالت اإلهنـاك املرتبطـة باحلمـل مثـل ناسـور الـوالدة، فـإهنن يكـن أقـدر            منجنسيا وال يعانني 

إال أن األهــم مــن . جــسديا علــى االضــطالع بأعبــاء العمــل أو الدراســة أو املــسؤوليات املرتليــة
ذلــك أنــه حــني يتــوفر للنــساء واملراهقــات وســائل وقايــة يــسهل احلــصول عليهــا مثــل الــواقي      

ألداة يــستطعن اســتخدامها للمــساعدة علــى إنقــاذ أرواحهــن األنثــوي، فــذلك يعــين امــتالكهن 
 .أنفسهن يف هناية األمر

وبالنظر إىل اآلثار بعيدة املدى لفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنـسيا               - ٥
 مـن منظـور الـصحة العامـة وحقـوق اإلنـسان       -واحلمل غري املقصود على املـرأة، يكـون لزامـا     

وعلـى  . متالك املرأة خليارات وقايـة مفيـدة تـصمَّم خصيـصا السـتخدامها          ضمان ا  -واألخالق  
الرغم من وجود حاجة ملحة إىل الواقي األنثوي، ال يزال هناك قصور يف متويله وإتاحتـه علـى                 

وعلـى سـبيل املثــال،   . نتيجـة غيـاب اإلرادة الـسياسية والربجمـة الفعالـة      نطـاق كـبري واسـتخدامه   
ــوي واحــ  مل ــوزع إال واق أنث ــرأة علــى مــستوى العــامل يف عــام   ٣٦د لكــل ي ــه . ٢٠٠٩ ام وإن
 املعرضات لقدر كبري من خماطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة             -املخزي أن تكون النساء      ملن

 هـن األقـل حـصوال علـى خـدمات           -البشرية ألسباب بيولوجية واجتماعية وسياسية وهيكليـة        
احنة ال تضع يف أولوياهتـا تـوفري خيـارات علـى           الوقاية يف كثري من احلاالت نظرا ألن اجلهات امل        

 .نطاق واسع للمرأة تتيح هلا عنصري املبادرة والتحكم

إننــا حنــث قــادة العــامل علــى اعتبــار الــواقي األنثــوي مــن األولويــات فيمــا قطعــوه مــن      - ٦
 ب مـن األهـداف اإلمنائيـة        ٥اهلـدف   (خدمات الصحة اإلجنابيـة      التزامات حبصول اجلميع على   

وخــدمات الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية وعالجــه وتقــدمي مــا يتطلبــه مــن ) ةلأللفيــ
اإليدز يف الدورة االسـتثنائية للجمعيـة   /إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  (رعاية  

والواقع أن الواقي األنثوي عنصر حاسم يف حتقيق أهـداف          ). ٢٠٠١العامة لألمم املتحدة لعام     
ــامج ع ــة      برن ــيجني، واألهــداف اإلمنائي ــهاج عمــل ب ــة، ومن ــدويل للــسكان والتنمي مــل املــؤمتر ال

وإننـا حنـث احلكومـات      . اإليـدز /لأللفية، وإعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
 : واجلهات املاحنة على اختاذ اخلطوات التالية
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 يف التمويـل مـن أجـل        التوسع يف توفري الواقيات األنثوية بإحداث زيادة هائلـة          )أ(  
شــرائها وإدارة توريــدها وتوزيعهــا ودعــم الــربامج املتعلقــة هبــا؛ ومــضاعفة اجلهــود الراميــة إىل    
ختفيــف تكاليفهــا املرتفعــة حــسب الوحــدة علــى املــستهلكني، مثــل الــدخول يف اتفاقــات شــراء 

  وية؛باجلملة واالستثمار يف أعمال البحث والتطوير ألنواع إضافية من الواقيات األنث
ضــمان الربجمــة الــشاملة املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية والقائمــة علــى أســاس     )ب(  

  احلقوق لتيسري استيعاب الواقيات األنثوية واستخدامها املستمر؛
إشــراك اجملتمــع املــدين، وخــصوصا اجلماعــات النــسائية والنــساء املــصابات          )ج(  

لقـة بـالواقي األنثـوي وصـنع القـرارات          بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف وضـع الـسياسات املتع           
  .املتعلقة برباجمه، وتنفيذ هذه السياسات والقرارات ورصدها

إن الواقي األنثـوي عنـصر حاسـم يف منـع أي إصـابات جديـدة بفـريوس نقـص املناعـة                        - ٧
وهـو أداة أساسـية يتـيح للنـساء واملراهقـات        . البشرية وتعزيز الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة اجليـدة        

ة قدر أكرب من السيطرة على حياهتن اجلنسية وتقصي فـرص التعلـيم والعمـل وغـري ذلـك                   ممارس
وعلينا أن نعمل اآلن على ضمان توفريه للنساء واملراهقـات وتثقـيفهن            . من سبل العيش املفيدة   

  .حياة صحية ومنتجةباستخدامه حىت يقني أنفسهن ويعشن 


