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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــامتابعــة املــؤمتر العــاملي الرابــع   ــدورة االســتثنائية ملرأة املعــين ب وال

ــة   ــة املعنونـ ــة العامـ ــام ”للجمعيـ ــرأة عـ املـــساواة بـــني : ٢٠٠٠املـ
تنفيـذ  : “اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين         

 يف جمـاالت    اختاذهايجية واإلجراءات الواجب    األهداف االسترات 
        االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

بيان مقدم من منظمـة إيبـاس وهـي منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز استـشاري                     
  لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦رتني تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـاً للفقـ      

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  البيان    
القــضاء علــى مجيــع أشــكال  ”ترحــب منظمــة إيبــاس مبناقــشة املوضــوع ذي األولويــة     

فمنـع  .  يف الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة             “العنف ضد النساء والفتيـات ومنعهـا      
ره ينبغي أن ميثل األولوية يف مجيـع البلـدان، بـدعم مـن              العنف ضد النساء والفتيات ومعاجلة آثا     

ويركــز هــذا البيــان يف املقــام األول علــى العنــف . منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة
اجلنسي، وضرورة وضع برامج شاملة تتضمن، بـني مـا تتـضمن، تزويـد املـرأة باملعلومـات عـن                    

 والعقلية، والفحص والعالج الطوعي مـن اإلصـابة     حقوقها اجلنسية واإلجنابية، وصحتها البدنية    
ــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، والوســائل       بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض املنقول

  .العاجلة ملنع احلمل، واإلجهاض املأمون، وتقدمي املساعدة القانونية
  

  حجم العنف اجلنسي وعواقبه    
 يف ٧١ إىل ١٥ية يف عدة بلدان أن مـا بـني   تبيَّن من دراسة أجرهتا منظمة الصحة العامل     

أو جنـسي مـن جانـب ُعـشرائهن يف بعـض            /املائة من النساء أبلغن عن تعرضـهن لعنـف بـدين و           
كمــا قــدمت الوثــائق يف بلــدان خمتلفــة أدلــة علــى أن النــساء والفتيــات    . الفتــرات مــن حيــاهتن 

الـصحة العامليـة أنـه قـد     يتعرضن للعنف بدرجة كبرية يف حاالت الرتاع، وهـو مـا رأت منظمـة     
ــابة      ــة، واإلصـ ــة بالـــصحة العقليـ ــشاكل خاصـ ــصاء، ومـ ــاعي واإلقـ ــم االجتمـ ــؤدي إىل الوصـ يـ
باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ومشاكل الـوالدة، واحلمـل غـري املرغـوب فيـه،                 

  .واإلجهاض غري املأمون، واإلصابات البدنية
جه اخلصوص هم الذين ُيرغمـون علـى ممارسـة        واملراهقون يف مجيع أقاليم العامل على و        
 يف املائـة مـن مجيـع االعتـداءات          ٥٠ عامـاً وأقـل يتعرضـن لنحـو          ١٥فالفتيات من سن    . اجلنس

ــامل   ــسية حــول الع ــف      . اجلن ــاليت تتعرضــن للعن ــشابات ال ــن ال ــشري البحــوث إىل أن كــثرياً م وت
تهمن بالتـشجيع عليـه؛ وهـذا    حيصلن على مساعدة من األسرة أو من اجملتمع احمللي، بل قد يُ          ال

وعــالوة علــى ذلــك، . هــو احلــال بــشكل خــاص بالنــسبة للفتيــات الــاليت تتعرضــن لالغتــصاب 
يزال هناك تسامح جتاه زواج األطفال، مما يـضع الفتـاة الـصغرية يف موقـف ال متلـك فيـه أي                     ال

  .خيار بالنسبة للعالقة اجلنسية
 اجلـنس دون محايـة وللعنـف اجلنـسي،     وكما ذُكر أعاله، هناك نتيجة إضـافية ملمارسـة         

وكمــا جــاء يف تقــارير منظمــة الــصحة   . وهــو انتقــال األمــراض عــن طريــق االتــصال اجلنــسي   
العاملية، فإن األمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي تـؤثر علـى املراهقـات بـصورة غـري                       

ــق اال   ٢٠متناســبة، إذ أن واحــدة بــني كــل    ــة عــن طري ــة تــصاب بعــدوى بكتريي ــصال  مراهق ت
وتالحظ منظمة الصحة العاملية أيضاً اخنفاض السن اليت حتدث فيهـا اإلصـابة           . اجلنسي كل عام  
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وعـالوة علـى ذلـك، ال تـزال النـساء والفتيـات معرضـات لإلصـابة بفـريوس                   . مبثل هـذا املـرض    
 مليـون امـرأة قـد أصـيبت حـديثاً بفـريوس نقـص               ١,٢نقص املناعة البشرية، حيث قُدر أن حنو        

  .٢٠١١البشرية يف عام املناعة 
ويعــد احلمــل غــري املرغــوب مــن النتــائج اخلطــرية بــشكل خــاص للعنــف اجلنــسي ضــد    

وتعــد تعقيـدات احلمـل والــوالدة مـن بـني األســباب الرئيـسية للوفيـات بــني       . الفتيـات الـشابات  
 عامــاً يف بلــدان كــثرية، مــع احتمــال تعــرض ١٧ إىل ١٥النــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن مــن 

ويعد خطـر   . د الفتيات للوفاة أثناء الوالدة مقارنة بالنساء يف العقد الثالث من العمر           ِضعف عد 
 ٥٠ ٠٠٠الوفيات النفاسية أعلى بالنـسبة للمراهقـات دون سـن اخلامـسة عـشر، كمـا أن حنـو         

  .من املراهقات تتعرضن للموت كل عام بسبب تعقيدات احلمل والوالدة
االحتفـــاظ باحلمـــل غـــري املرغـــوب، فغالبـــاً  وعنـــدما ال ترغـــب النـــساء والفتيـــات يف    

يلجأن إىل عمليات اإلجهاض غري املأمونـة بـسبب القيـود القانونيـة واحلـواجز األخـرى الـيت            ما
ــأمون  ــة، أُجريــت     . حتــول دون اإلجهــاض امل ــصحة العاملي ــاً ألحــدث تقــديرات منظمــة ال وطبق

 بني فتيـات    ٢٠٠٨مية حىت عام    يف املائة من عمليات اإلجهاض غري املأمونة يف البلدان النا          ١٥
 يف املائـة مـن      ٢٢وعلى املستوى اإلقليمي، أُجريـت      .  عاماً ١٩ و   ١٥تتراوح أعمارهن ما بني     

مجيع عمليات اإلجهاض غري املأمونة يف أفريقيا بالنسبة لنفس الفئة العمرية؛ وتبلغ النـسبة هلـذه                
  .ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف املائة يف أم١٦ يف املائة يف آسيا، و ١١الفئة العمرية 

وقد تتعرض النساء والفتيات احلوامل بعد االعتداء اجلنـسي يف خمتلـف البلـدان لالهتـام                   
وقد نصح مقرر األمـم املتحـدة اخلـاص املعـين حبـق          . والسجن بسبب إجراء عمليات اإلجهاض    

ة احلكومــات بإزالــة كــل إنــسان يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة والعقليــ   
احلواجز أمام حصول املرأة على اإلجهاض املأمون عن طريق عدم جترمي اإلجهاض، فضالً عـن               

  .تأمني احلصول على الوسائل العاجلة ملنع احلمل لتفادي حاالت احلمل غري املرغوب
  

  هنج ملنع وعالج العنف اجلنسي    
تــدابري للتحقيــق وحماكمــة ينبغــي أن تتــضمن التــدخالت ملنــع وعــالج العنــف اجلنــسي    

املرتكبني، وتعريف وتثقيف النساء والفتيات باملوارد املتاحة للمساعدة عندما يتعرضـن للعنـف              
وجيـب أن تتـضمن أيـضاً تـدابري ملـساعدة النـساء             . من أي نوع، مبا يف ذلـك يف حـاالت الـرتاع           

ن أن تكون لـه آثـار       والفتيات على التعامل مع آثار العنف، وخاصة االعتداء اجلنسي الذي ميك          
وقــد أكــدت منظمــة الــصحة العامليــة أن اخلــدمات الــصحية  . نفــسية وبدنيــة وصــحية مــستمرة 

الشاملة واملراعية لالعتبارات اجلنسانية من أجل مساعدة النساء والفتيات علـى مواجهـة اآلثـار              
ــل، وعــال       ــارات، والتحالي ــشمل إجــراء االختب ــسي ت ــة للعنــف اجلن ــة والعقلي ــصحية والبدني ج ال
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الوســائل (األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، واختبــارات احلمــل، ومنــع احلمــل   
ــع احلمــل  ــة ملن ، وخــدمات اإلجهــاض القــانوين، وعــالج اإلصــابات، وتقــدمي املــشورة    )العاجل

  .النفسية
ويف هــذا الــسياق، مــن املهــم أن تتــيح التــشريعات والــسياسات احلكوميــة للمــراهقني      

مات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وفقـاً لقـدراهتم، ودون موافقـة إلزاميـة               فرص احلصول على خد   
من اآلباء، وهو ما ميكن أن يشكل حـاجزاً أمـام رغبتـهم يف اإلبـالغ عـن االعتـداء اجلنـسي أو                       

وقد أعلنت جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العـام عـن حـق الطفـل يف أن                 . طلب الرعاية الصحية  
ل األطــراف تــشريعات ولــوائح تكفــل حــصول األطفــال علــى يلــزم أن تــصدر الــدوُيــسمع أنــه 

، بــصرف النظــر عــن عمــر الطفــل، حيثمــا اآلبــاء دون موافقــة الطبيــة الــسريةالنــصح واملــشورة 
وقـد حيتـاج األطفـال إىل هـذه املـساعدة، مـثالً             . يكون ذلك ضرورياً لـسالمة الطفـل أو رفاهـه         

 أو عندما حيتاجون إىل املعرفـة أو اخلـدمات          عندما يتعرضون للعنف أو إساءة املعاملة يف املرتل،       
ــة الرتاعــات بــني اآلبــاء واألطفــال حــول احلــصول علــى      املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة، أو يف حال

وخيتلــف احلــق يف النــصح واملــشورة عــن احلــق يف احلــصول علــى املوافقــة    . اخلــدمات الــصحية
  .الطبية، وينبغي أال خيضع ألي قيود تتعلق بالعمر

ت األكادمييـــة األمريكيـــة ألطبـــاء األســـرة، واألكادمييـــة األمريكيـــة ألطبـــاء وقـــد أعلنـــ  
االتصال املفتوح والـسري بـني      ”األطفال، والكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء أن         

األخصائيني والصحيني واملـريض املراهـق، إىل جانـب التقيـيم الـسريري الـدقيق ميكـن أن حيـدد                    
وينبغـي للقـوانني الفيدراليـة وقـوانني الواليـات دعـم األطبـاء              . ء اجلنـسي  غالبية حـاالت االعتـدا    

وأخـــصائيي الرعايـــة الـــصحية وأدوارهـــم يف تقـــدمي الرعايـــة الـــصحية الـــسرية ملرضـــاهم مـــن    
، طالبــت الــدول األعــضاء يف جلنــة الــسكان والتنميــة مبراعــاة       ٢٠١٢ويف عــام . “املــراهقني

  .ة بالنسبة للمراهقني يف حاالت االعتداء اجلنسياخلصوصية، والسرية، واملوافقة املستنري
  

  توصيات للحكومات    
جيب علـى احلكومـات أن تـستهل وتـدعم محـالت توعيـة عـن العنـف اجلنـسي تـشمل                       •  

معلومات للنساء والفتيات عـن أمـاكن احلـصول علـى اخلـدمات للتعامـل مـع حـاالت                   
  .بية الشاملةاحلمل غري املرغوب وتلقي الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنا

جيب على احلكومات وضع برامج ملنع ومعاجلة العنف ضـد النـساء والفتيـات تتـضمن                  •  
تقدمي اخلـدمات للنـاجني مـن هـذا العنـف، وتـشمل العـالج الـصحي البـدين والعقلـي،                     
والفحــص والعــالج الطــوعيني لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض املنقولــة عــن  

ج الوقائي بعد التعرض لفريوس نقـص املناعـة البـشرية،           طريق االتصال اجلنسي، والعال   
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ــد احلاجــة،      ــدعم اخلاصــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية عن ــة إىل خــدمات ال واإلحال
واختبارات احلمل، والوسائل العاجلة ملنـع احلمـل، واإلجهـاض املـأمون، واإلحالـة إىل               

  .خدمات املساعدة القانونية
حـصول النـساء والفتيـات يف حـاالت الـرتاع علـى             ينبغي توجيه اهتمام خاص لضمان        •  

ــة والنفــسية          ــع اآلثــار البدني ــشاملة للتعامــل م ــسية واإلجنابيــة ال خــدمات الــصحة اجلن
  .اجلنسي للعنف

ينبغي أن تكفل القوانني والسياسات حصول النساء والفتيات على اخلـدمات الـصحية               •  
بــاء، ومــع مراعــاة االحتــرام ملعاجلــة آثــار العنــف دون اشــتراط موافقــة األزواج أو واآل 

  .الكامل للخصوصية والسرية
إذا كانت القوانني تقتضي إخطار اآلبـاء أو إبـالغ املـسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني عنـد                  •  

حصول املراهقني على املشورة الصحية والعالج بعد االعتداء اجلنسي، ينبغـي لألطبـاء             
  . الشرطومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين إبالغ مرضاهم هبذا

جيب إلغاء القوانني اليت تتطلـب إثبـات إبـالغ الـشرطة أو اختـاذ إجـراء قـانوين بالنـسبة                       •  
  .حلاالت االغتصاب قبل أن تتمكن املرأة أو الفتاة من إجراء اإلجهاض القانوين

جيب أن تكفـل القـوانني والـسياسات تـوافر الوسـائل العاجلـة ملنـع احلمـل علـى نطـاق                        •  
ت والنــساء يف ســن اإلجنــاب وعــدم جتــرمي اإلجهــاض حــىت يتــسىن واســع جلميــع الفتيــا

  .للنساء والفتيات التخلص من احلمل غري املرغوب بطريقة مأمونة
  
  


