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  جلنة السكان والتنمية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥-١١
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

مواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل        مناقشة عامة بـشأن     
 مبناسـبة الـذكرى     والتنميـة املؤمتر الدويل للسكان    

      العشرين العتماده
 ملرأة، وهــي منظمــة بيــان مقــدم مــن مؤســسة الدراســات والبحــوث املعنيــة بــا           

  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي غري
  

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    
برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة،       يف ضوء النقاش الدائر بـشأن مـستقبل         - ١

 شــبكة دوليــة ٤٣فــإن مؤســسة الدراســات والبحــوث املعنيــة بــاملرأة، وهــي املنــسق واملمثــل لـــ  
اإليـدز والـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف          /وإقليمية معنية بفريوس نقـص املناعـة البـشرية        

بنـاء  : اسـتراتيجيات مـن اجلنـوب     ” -كـارييب   أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ال         
ــشرية       ــات تــآزر يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة الب اإليــدز والــصحة واحلقــوق اجلنــسية    /عالق

ــة ــد - “واإلجنابيـ ــة        تؤكـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــاء فـ ــصدي لوبـ ــرأة أو التـ ــحة املـ ــسني صـ أن حتـ
لمـرأة ممارسـة مـا هلـا     اإليدز ال ميكن حتقيقهما دون هتيئة الظروف األساسية اليت تتـيح ل     /البشرية

ومــن هنــا فــإن مؤســسة . مــن حقــوق اإلنــسان األساســية، مبــا فيهــا احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة
  :الدراسات والبحوث املعنية باملرأة حتث احلكومات واملاحنني على القيام مبا يلي

 مـن خـالل     إعادة تأكيد أمهية تنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة                •  
، باعتبــار ذلــك مــسامهة ٢٠١٤ يف عــام ٢٠+ د املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة وبعـ 

فعالة يف حتقيق احلصول العام على الوقاية والعالج والرعايـة والـدعم للنـساء والفتيـات               
وتــشجيع املــشاركة النــشطة اإليــدز؛ /ومكافحــة وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
، يف متابعــة تنفيــذ ء واملــصابات باإليــدزللمجتمــع املــدين، وخباصــة الــشباب والنــسا

برنــامج العمــل ويف ختطــيط وتنفيــذ وتقيــيم الــسياسات والــربامج واخلــدمات ملــساعدة   
، ٧-٨ و   ٤٧-٧برنـامج العمـل،     (مجيع الناس يف سّد احتياجاهتم الـصحية والتعليميـة          

  .)١٩٩٩، ٨٠؛ اإلجراءات األساسية ١٩٩٤
توسيع وزيادة احلصول على خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، باعتبـار             تعزيز و   •  

، وال ســيما النــساء، والــسحاقيات، والفتيــات،  ذلــك مــن حقــوق اإلنــسان للجميــع 
اإليدز، وتـشمل هـذه اخلـدمات     /واملراهقات، واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية     

ع احلمــل، والرفــال للــذكور بــرامج ولــوازم تنظــيم األســرة، مثــل الوســائل العاجلــة ملنــ  
ومعــدالت انتــشار وســائل منــع احلمــل  ). ١٩٩٤، ١٦-٧برنــامج العمــل، (واإلنــاث 

تزال منخفضة يف بلدان كثرية، وال بد من زيادهتا لـسّد االحتياجـات غـري امللبـاة يف                   ال
جمــال تنظــيم األســرة الــيت ال تــزال عاليــة يف مجيــع املنــاطق، وخباصــة يف أفريقيــا جنــوب 

تكون لواحدة من كل أربع نساء، سواء كانت متزوجـة أو           ”الكربى حيث   الصحراء  
خــدمات تنظــيم األســرة، وهــو رقــم مل يــتغري  إىلتعــيش مــع عــشري، حاجــة غــري ملبــاة 

تقيــيم النجــاح يف ”: ٢٠٠٩اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،  (“١٩٩٥تقريبــا منــذ عــام 
  .)“أفريقيا صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 
  

  .يصدر دون حترير رمسي  *  
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ض معــدل وفيــات األمومــة، وال ســيما مــن خــالل احلــصول علــى الرعايــة يف    خفــ  •  
وغـري مقبـول التقـدم البطـئ يف خفـض      . التوليد العادي والطارئ واإلجهـاض اآلمـن   

وفيات األمومة وحتسني الصحة اإلجنابية، على النحو املسلّم بـه يف تقريـر األمـني العـام                 
وال بــد مــن تعجيــل حتــسني خــدمات  . لألمــم املتحــدة عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

الرعاية الصحية خلفض وفيات األمومة، وخباصة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى               
واإلجهـاض غـري اآلمـن      . وجنوب آسـيا، حيـث تبلـغ معـدالت هـذه الوفيـات أقـصاها              

، حـدثت يف    ٢٠٠٣ويف عـام    . عامل رئيسي آخر يف وفيات األمومـة يف العـامل النـامي           
 - يف املائـة منــها يف البلــدان الناميــة  ٩٨ -حالــة إجهـاض غــري آمــن   مليــون ٢٠العـامل  

منظمــة الــصحة ( يف املائــة مــن مجيــع وفيــات األمومــة يف العــامل   ١٣تــسببت يف قرابــة 
تقديرات عاملية وإقليمية حلـدوث اإلجهـاض       . اإلجهاض غري اآلمن  ”: ٢٠٠٧العاملية،  

  .)“٢٠٠٣غري اآلمن وما يتصل به من وفيات يف عام 
، وال سـيما  ) عاما مـن العمـر  ٢٤ و ١٥ما بني (ضمان حصول الشبان واملراهقني       •  

ــة       ــرية ومراعيـ ــة سـ ــسية وإجنابيـ ــحة جنـ ــدمات صـ ــى خـ ــات، علـ ــشابات والفتيـ الـ
، والتأكـد   اإليـدز /لالعتبارات اجلنسانية، مبا يف ذلك فريوس نقـص املناعـة البـشرية           

مــن إزالــة العوائــق القانونيــة واالجتماعيــة الــيت تعتــرض تقــدمي هــذه اخلــدمات للــشباب 
ــراهقني  ــل،  (واملـ ــامج العمـ ــدمات   ). ١٩٩٤، ٤٥-٧برنـ ــذه اخلـ ــى هـ ــصول علـ واحلـ

وكذلك على وسائل منع احلمل، مبا فيها الرفال الـذكري، مل يتحقـق بعـد للمـراهقني                  
تينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، مــع أن هــذه      يف بلــدان أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الال   

ــسية        ــصحة اجلن ــشأن ال ــة ب ــرارات واعي ــشباب الختــاذ ق ــة لل اخلــدمات والوســائل الزم
واإلجنابية، واحلـد مـن ضـعفهم إزاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وخفـض معـدالت           

  .والدات املراهقات
صول اجلميـع علـى     زيادة املوارد الالزمة لتعزيز النظم الصحية من أجل ضـمان حـ             •  

، وبوجـه خـاص   الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والـدعم  
اإليـدز علـى العقـاقري      /زيادة حصول األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية        

ــة   ــضادة للفريوســات العكوس ــث إن     . امل ــساء، حي ــة للن ــن أن تكــون األولوي ــد م وال ب
لعقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة كـثريا مـا يـؤدي إىل            النقص يف إمدادات ومتويل ا    

وحـصول النـساء علـى هـذه العقـاقري      . حصول الرجال علـى هـذه العقـاقري قبـل النـساء          
. بالغ األمهية لـضمان حيـاة األم ورفاهتـها، ولـيس فقـط لبقـاء الطفـل علـى قيـد احليـاة                      

عيـة، وال سـيما     التأكد من أن اخلدمات تتـيح التمـاس املـشورة والفحـوص بـصورة طو              
ــدوى          للنــساء وأزواجهــن، وكــذلك، إذا كانــت الفحــوص إجيابيــة، العــالج مــن الع
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العمودية لفريوس نقص املناعـة البـشرية، وفقـا للمبـادرة املعـززة النتقـال الفـريوس مـن                   
األم إىل الطفل، مع احترام احلقوق اإلجنابية للنساء يف أن يقررن بأنفـسهن هـل يـرغنب               

  .)١٩٩٤، ٣٤-٨برنامج العمل، ( وّممن يف إجناب أطفال ومىت
ضمان التربية اجلنسية الـشاملة الـيت تتنـاول انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                     •  

ــن اجلنـــسني     ــشباب مـ ــراهقني والـ ــع املـ ــه جلميـ ــة منـ ــة  -والوقايـ ــواء يف املدرسـ  سـ
، لتحقيــق هــدف   مــن منظــور جنــساين ومنظــور حقــوق اإلنــسان     -خارجهــا  أو
 ٥+ لـــوارد يف الوثيقـــة املعنونـــة املـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة  يف املائـــة ا ٩٥ الــــ
، ويف إعالن االلتزام بشأن فـريوس نقـص املناعـة           “اإلجراءات األساسية ” ١٩٩٩ لعام

 والــصادر عــن دورة اجلمعيــة ٢٠٠١يونيــه /حزيــراناإليــدز، الــذي اعتمــد يف /البــشرية
، ٤٧-٧برنامج العمـل،    (اإليدز  /شريةالعامة االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة الب      

وال وجـود للتربيـة اجلنـسية الـشاملة يف          ). ١٩٩٩،  ٧٠؛ اإلجراءات األساسية    ١٩٩٤
أغلب بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وحـىت يف كـثري                  

فض ويتمثــل ذلــك يف العــدد املــنخ . مــن البلــدان الــيت حيــتم فيهــا القــانون هــذه التربيــة  
الــذين يفتقــرون إىل املعرفــة الــشاملة )  عامــا مــن العمــر٢٤ و ١٥فيمــا بــني (للــشباب 

ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصحيحة بف ــامل، وخباصــة يف    /وال ــى نطــاق الع ــدز عل اإلي
  .النامية البلدان

القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد النـساء والفتيـات بـصفة عامـة ويف                  •  
إن العنف ضد املرأة يتزايد يف أحناء       . اإليدز/ص املناعة البشرية  التعامل مع فريوس نق   

العامل، وهو انتهاك بالغ ملا للمرأة من حقوق اإلنسان، وعقبة رئيـسية يف طريـق متكـني          
والعنف البدين واجلنسي والقـائم علـى نـوع اجلـنس يف العـامل هـو أساسـا عنـف                    . املرأة

 والعنف ضد املـرأة يزيـدان مـن اإلصـابة           وعدم املساواة بني اجلنسني   . العشري أو الزوج  
بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء والفتيات، وال سـيما املنغمـسات يف عالقـات               

ــة حلقوقهــا    ــة، وحيرمــان املــرأة كربياءهــا واملمارســة الكامل وال بــد مــن . جنــسية طبيعي
أة، وأن معاجلــة عــدم املــساواة اجتماعيــا واقتــصاديا الــذي يقــوم عليــه العنــف ضــد املــر 

ُيكفــل للمــرأة احلــق يف التعلــيم، والــصحة، والعمــل، وشــراء وحيــازة وبيــع املمتلكــات  
  .)١٩٩٤، ٦-٤ و ٤-٤برنامج العمل، (اخلاصة 

  
  


