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  السكان والتنمية جلنة 
  عونالدورة الثانية واألرب

  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣ - مارس/ آذار٣٠
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

إجــراءات متابعــة توصــيات املــؤمتر الــدويل  
  للسكان والتنمية
      

  التحالف الدويل من أجل صحة املرأةبيان مقدم من     
    

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ري تعميمه وفقـا للفقـرتني   ذي جيلعام البيان التايل التلقى األمني ا    
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  *انــيـالب    
تفـق عليـه يف املـؤمتر الـدويل      برنـامج العمـل امل     ذيـ نفتى  لـ  ع  مخـس سـنوات     هنـاك  ما زال   - ١

طـط  هـو يف الواقـع خم     بـل    -سـاس   حجـر األ   املـذكور    برنامج العمل يشكل  و. للسكان والتنمية 
هـو أيـضا    و هـذا  برنـامج العمـل  أمـا جـوهر   . ثمانيـة لأللفيـة   اللتحقيق األهداف اإلمنائيـة      - أويل

حــصول  فيتمثــل يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  مــن٥اهلــدف  ضــمن إحــدى الغايــات املتوخــاة
نــا تــأمني ميكنوال .  ومحايــة احلقــوق اإلجنابيــةاجلميــع علــى خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة

 .غاية اله عندما حنقق هذ إالالعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان للجميع

ــا لتــــزمنلو  - ٢ ــب مجيعــ ، ةدمــــاق الــــسنوات اخلمــــس الخــــالليــــة جوهر إجــــراءات ةثالثــ
 :كالتايل وهي

الرعايـة الـيت   و تنظيم األسـرة؛  هاي ف امب خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة،      تنفيذ  )أ(  
خـدمات  لـى   عول  صاحلتوفري سبل    و ؛أثناء احلمل والوالدة والنفاس    تستلزم مهارات متخصصة  

 األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنـسي، مبـا فيهـا فـريوس نقـص             من  والوقاية اإلجهاض املأمون؛ 
 .ها منهم وعالج املصابني هباورعاية، املناعة البشرية

ات تعزيــز الــنظم الـــصحية لــضمان املــساواة يف احلـــصول علــى هــذه اخلـــدم        )ب(  
 . حجما حىت اآلن املراهقنيأجيال اجلنسية، ال سيما بالنسبة ألكرب والثقافةواملعلومات 

 اهلادفـة   التـشريعية والقـضائية   اإلجراءات  لسياسات والربامج و  ة ل  األولوي إعطاء  )ج(  
ية ومسؤولية يف املـسائل املتـصلة حبياهتـا    حبّروتبّت  أن تتحكم  يف للمرأة ق اإلنساين احلمحاية    ىلإ

 .صحتها اجلنسية واإلجنابية، دون إكراه أو متييز أو عنفاجلنسية، مبا يف ذلك 

ــ األهيف هــذو  - ٣ ــى األوضــ   ت اوق ــشكوك عل ــيت ختــيم فيهــا ال ــصاديع االاال  ال يوجــد ة،قت
 وُتحمـى مـا هلـا مـن حقـوق           ةجيـد تتمتـع بـصحة     املرأة الـيت    ف.  مما حنن بصدده هنا    استثمار أهم 
ة يـ فعالبشارك تـ  بـصورة كاملـة و  ة منتج باستطاعتها أن تكون عاملة    اليت ة الوحيد هي اإلنسان،

 باسـتطاعتها   الـيت  ة الوحيـد   هي ةجيداملرأة اليت تتمتع بصحة      و .هايف العمليات السياسية يف بلد    
  واقتــصاداتةستقر مــجمتمعــاتقامــة إل  األساســيةبنــاتالل هــي تلــك.  أصــحاء تــريب أطفــاالأن
  .هي أمور ال غىن عنها حبد ذاهتا، ويةمان

  

 
  

 .صدر دون حترير رمسي  *  


