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 جلنة وضع املرأة
 الدورة التاسعة واخلمسون

 0202آذار/مارس  9-02
متابعــة اتــاملؤ املــعار العــاملي الرابــع املعــ  بــاملرأة 
والــدورة االســتينامللة للةمعلــة العامــة املعنواــة     

ــا  املـــرأة” اجلنســـن  : املســـاواة بـــن0222 عـ
    “يف القرن احلادي والعشرين والتنملة والسال 

ن التحالف الدويل من أجل صحة املـرأة  ووـو منةمـة حـو يةوملـة      بلان مقد  م  
 اجمللس االقتصادي واالجتماعيمركز استشاري لدى  ذات

 
مـن قـرار    63 و 63البلان التايل الذي جيري تعملمه وفقا للفقـرتن  األمن العا  تلقى  

 .0993/60اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 بلان  
عامــا علــى اعتمــاد  02بلــة: الفةــوات والتحــديات بعــد م ــي احلقــوا اجلنســلة وا  ا  

 إعالن ومنهاج عمل بلةن
التحالف الدويل من أجل صحة املرأة باالوتما  الذي تولله جلنة وضع املرأة لتنفلـذ  يريب  

إعالن ومنهاج عمل بلةن  وتعرب عن التقدير  تاية الفرصـة ملشـاركتها يف اجلهـود اجلاريـة مـن      
تقد  يف تنفلذمها وتدبر التحديات اليت ال تزال تعترض مسار املساواة بن اجلنسن أجل استعراض ال
 واةن املرأة.

لقد يققنا على مدى السنوات العشرين املاضلة خطوات كـبوة مـن أجـل ضـمان يقـوا       
النساء والفتلات ومحايتها. بلد أن اجملتمع الدويل ال يزال يقصر عن ضمان يقـوا الصـحة اجلنسـلة    

 ابلة للمرأة بالةامل. وجيب أن تةون وذه الق ـلة ذات أولويـة بالنسـبة لةـل مـن جلنـة وضـع        وا 
 املرأة واملناقشات اجلارية بشأن خطة التنملة.

 
 احلقوا اجلنسلة  

ــن اجلنســن          ــ  املســاواة ب ــن اةــن اقل ــه ل ــلةن بأا ــهاج عمــل ب ــرإ إعــالن ومن اعت
يقهـا يف أن تـتحةم وتبـر ةريـة     “يف ذلـ   ت من الدول يقـوا ا اسـان للمـرأة   ـا      مل ما

 ـا فلهـا صـحتها اجلنسـلة وا  ابلـة  دورـا إكـراه        ومسعوللة يف املساملل املتصلة ةلاهتا اجلنسلة 
ــز أو أو ــاحلقوا     ”. عنــف الل ــراإ ب ــدويل بوجــوب االعت ــى الصــعلد ال ــد عل ــ  متزاي ومثــة تواف

 اجلنسلة كةزء من إطار يقوا ا اسان.
نسلة يقـوا األفـراد يف التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة اةـن         وتشمل احلقوا اجل 

بلوحــهو ويف الــتحةم والبــر ةريــة ومســعوللة يف املســاملل املتعلقــة ةلــاهتم اجلنســلة وصــحتهم    
ا  ابلــةو ويف احلصــول علــى كــل مــا يلــز  مــن خــدمات  وتعلــلم  ومعلومــات للقلــا  بــذل    

 ا يف ذل  على أساس التوجُّه اجلنسـي واوويـة   خوإ من العنف  أو ا كراه أو التمللز   دورا
احلقـوا  “ و” الصـحة اجلنسـلة وا  ابلـة   “اجلنساالة. وقد وافقر احلةومات على مصطلحي 

يف مناط  متعددة من العـامل. كمـا يـرد وـذان املصـطلحان أي ـا يف الوخلـامل  اخلتاملـة         ” اجلنسلة
ــة إ      ــدويل للســةان والتنمل ــعار ال ــن امل ــا الصــادرة ع ــا   ب م ــد ع ــا   0202ع   بالنســبة ألفريقل

 وأمريةا الالتلنلة ومنطقة البحر الةارييب  وآسلا واحمللط اوادئ.
مل حيـد  فلـه إال القللـل مـن التقـد . ويـنةم كـيو مـن          احلقـوا اجلنسـلة   بلد أن جمـال  

ااتهاكات يقوا ا اسان اليت تواجهها النساء والفتلات يوملا عن حمـاوالت يقـو   ـا آخـرون     
ــا يف ذلــ   واج      للــت الطفلــة املبةــر   حةم يف أجســاد النســاء والفتلــات ويلــاهتن اجلنســلة   
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ــي   ــةال العنـــف اجلنسـ ــاب  وألـ ــري  واالحتصـ ــاهتن    والقسـ ــى يركـ ــود علـ ــرى  والقلـ األخـ
وملبسهن  وتعللمهن  وعمالتهن  ومشاركتهن يف احللاة العامة. وُاد عد  قـدرة النسـاء علـى    

قـدرهتن علـى التفـاوض بشـأن العالقـات اجلنسـلة  وتزيـد مـن         التحةم يف يلـاهتن اجلنسـلة مـن    
خماطر تعرضهن لفووس اقص املناعة البشـرية واألمـراض األخـرى املنقولـة باالتصـال اجلنسـي        
ــب أخــرى بالنســبة          ــذا عواق ــه  كمــا أن و ــرض للحمــل حــو املرحــوب فل كمــا تســهم يف التع

ــوا اجلنســـ    ــمان احلقـ ــد ضـ ــة. وياعـ ــلة وا  ابلـ ــحتهن اجلنسـ ــلا  لصـ ــات أساسـ ــاء والفتلـ لة للنسـ
 لتمةلنهن.

 
 إ  ا جهاض املأمون والقااوين إمةاالة الوصول  

ــب الصــحلة          ــى درء العواق ــات عل ــع احلةوم ــلةن تل ــل ب ــهاج عم حيــإ إعــالن ومن
ــه      ــأمون والتصــدي وــا  والتأكــد مــن أا ــيت ال يةــون فلهــا   “لإلجهــاض حــو امل يف احلــاالت ال

وينص كذل  على أاـه يف تلـع احلـاالت    ”. أن يةون مأمواا ينبغي ا جهاض خمالفا للقااون 
ينبغــي أن تتــام للمــرأة فرصــة احلصــول علــى خــدمات جلــدة ملعاجلــة امل ــاعفات النالــ ة عــن   

النةر يف مراجعـة القـواان الـيت تنطـوي علـى      “ا جهاض. ووافقر الدول األع اء أي ا على 
 .  ”ا جهاض بصورة خمالفة للقااون موجهة ضد النساء الاليت ياقدمن علىتدابو عقابلة 

بلد أن ا جهاض حو املأمون ال يـزال سـببا رمللسـلا للوفلـات النفاسـلة واالعـتالل بعـد         
أن منةمـة الصـحة العامللـة    عاما علـى اعتمـاد إعـالن ومنـهاج عمـل بـلةن. وتقـدر         02م ي 
نة  مـن بلنـهن   مللون امرأة تتعرضن لإلجهاض حو املأمون على الصعلد العـاملي كـل سـ    3 00
  حيصــد املــوت أروام نةمــة الصــحة العامللــة مللــون امــرأة يف البلــدان الناملــة. وطبقــا مل  2 ,0
امرأة كل سنة جـراء امل ـاعفات الناتـة عـن ا جهـاض حـو املـأمون  وايـل ذلـ            23 222
 يف املاملة من تلع الوفلات النفاسلة. 06يقرب من  ما

اآلن علــى أاــه عنــد جــر  ا جهــاض      وعــالوة علــى ذلــ   توجــد دالملــل واضــحة      
ذل  إ  خفض عدد ياالت ا جهـاض  بـل يزيـد فحسـب مـن ايتمـال        يعدي تقللده  ال أو

 أن تةون ياالت ا جهاض وذه حو مأمواة.
 

 ا اجلنسلة وا  ابلة للمراوقاتالصحة واحلقو  
ة باعتباروـا وايـد  ” الطفلـة “عاما م ر ذكر إعـالن ومنـهاج عمـل بـلةن      02منذ  
ــن ا ــة   م ــر ذات األولوي ــ  عش ــاالت االخل ــة ال جمل ــد أن املراوةق ــبوة.     . بل ــة ك ــة بدرج تــزال ماهمل
األوداإ ا رامللـة لللفلـة حلقوقهـا وايتلاجاهتـا بشـةل جـووري  وال تـزال حاملبـة          تتعرض فال

 .0202بعد عا   بصورة كبوة عن املناقشات املتعلقة خبطة التنملة ملا
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باليــن اســمة ووــم  , 0يــوايل  -ويشــة ل املراوقــون والشــباب رابــع ســةان العــامل   
مللـون فتـاة تتـراوم أعمـارون بـن       02ايتلاجات واـديات معقـدة. ومثـة مـا يربـو علـى        ذوو
 02و  02عاما ياـنة  كـل سـنة  ويشـةل الشـباب الـذين تتـراوم أعمـاروم بـن           09 و 02

ا صــابة اجلديــدة بفــووس اقــص املناعــة البشــرية علــى   يف املاملــة مــن يــاالت   20عامــا  وــاء 
عامـا   09عامـا و   02مالين مراوقـة تتـراوم أعمـارون بـن      0 6الصعلد العامليو ووناك حنو 

 .البلدان الناملةتاةرى ون عمللات إجهاض حو مأمواة كل سنة يف 
لـة  بلـد   ويشةل  واج الطفلة املبةر والقسـري ااتـهاكا أساسـلا حلقـوا ا اسـان للطف      

يوملــا  تــزال متفشــلة يف لــ  أحنــاء العــامل. وطبقــا للمــم املتحــدة تتــزوج  أن تلــ  املمارســة ال
فتلــات يف العــامل  6فتــاة دون اليامنــة عشــرة مــن العمــر. وتتــزوج وايــدة مــن كــل    63 222

النامي قبل بلوغ اليامنة عشرة من العمر. وإذا استمرت االجاوات احلاللة  سـتتزوج أكيـر مـن    
مللون فتاة قبل بلوغ اليامنة عشرة عاما من العمر  يف العقد املقبل. وي ع  واج الطفلـة   022

يــدا لطفولتــها بالفعــل  وعتصــر تعللمهــا  ويقلــل مــن فرصــها االقتصــادية  ويزيــد مــن خمــاطر   
تعرضها للعنف األسري  وجيعلـها عارضـة ملطـاطر احلمـل املبةـر واملتةـرر والشـديد اخلطـورة.         

عامـا للوفـاة    02مر على أن ايتمال تعـرض الفتلـات الـاليت تقـل أعمـارون عـن       وال يقتصر األ
أخلناء الوالدة يزيد مخس مرات عـن النسـاء الـاليت يف العشـرين مـن العمـر  بـل مـن األرجـ  أن          

يف املاملة من مواللد الطفالت العراملس يف السنة األو  من عمروم أكيـر نـن يولـدون     32يتوىف
 ألمهات أكرب سنا.

تاهمـل   كان وناك اوتما  متزايد بتعللم وعمالة الشباب  فممـا لـه أمهلـة بالغـة أال     ول ن 
ايتلاجاهتم األخرى  ا فلها ايتلاجـات الصـحة اجلنسـلة وا  ابلـة. وونـاك دللـل واضـ  علـى         
أن التعللم اجلنسي الشامل وخدمات الصحة اجلنسلة وا  ابلة املراعلة للشباب للس وـا فواملـد   

األمهلــة فحســب ريتــأخو أو جنُّــب اللقــاءات اجلنســلة حــو املرحــوب فلهــا  ومنــع  صــحلة بالغــة 
يــاالت احلمــل حــو املرحوبــة وا جهــاض حــو املــأمون  وتــوفو احلمايــة مــن األمــراض املنقولــة 
باالتصال اجلنسي  ا فلها فـووس اقـص املناعـة البشـرية  بـل وـا أي ـا آخلـار خلقافلـة واجتماعلـة           

املعايو اجلنساالة  واةن الفتـاة مـن أجـل فهـم وتأكلـد يقوقهـا  و يـادة        يلوية  تشمل تغلو 
قدرة الفتلات على االستمرار يف املدارس. وتتل  خلقافة احللاة اجلنسلة الشـاملة املقتراـة خبـدمات    
الصــحة اجلنســلة وا  ابلــة املراعلــة للشــباب ا ــاذ الشــباب لقــرارات مســعولة بشــأن صــحتهم 

 ويلاهتم اجلنسلة.
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 تاسعة واخلمسن للةنة وضع املرأةتوصلات رمللسلة للدورة ال  
ــ         ريأ   ــا يف ذل ــع األلــطا     ــة جلمل ــوا اجلنســلة وا  ابل ــة احلق ــز ومحاي تعزي

يقــوا النســاء والرجــال والشــباب يف الــتحةم والبــر ةريــة وبــروم مــن املســعوللة يف تلــع   
 ز أو عنف.املساملل املتعلقة ةلاهتم اجلنسلة دورا إكراه  أو الل

إلغاء القواان العقابلة   ـا فلهـا تلـ  الـيت جـرش  االلـتغال بـاجلنس  والسـلوك          ريب  
اجلنسي بن األلطا  من افس اوع اجلنس  وا جهاض  والسلوك الشطصـي أخلنـاء احلمـل     
والتعـرض لفــووس اقـص املناعــة البشـرية واقلــه  والســلوك اجلنسـي القــاملم علـى التراضــي بــن      

رج إطار الزوجلة  واحللاة اجلنسلة للمراوقن  وتوفو خـدمات ومعلومـات الصـحة    البالغن خا
 اجلنسلة وا  ابلة.

الق ــاء علــى التمللــز والعنــف الــذي حيــد  بســبب التوجُّــه اجلنســي واوويــة    ريج  
 اجلنساالة.
ضمان ي  املرأة يف خدمات ا جهاض املأمون والقااوينو وإصـالم القـواان    ريد  
ا جهــاض وتعاقــب املــرأة بســبب ا جهــاضو واريــر قــواان ا جهــاض التقللديــةو    الــيت جــرش 

 وتدريب مقدمي الرعاية الصحلة وتزويدوم  ا يلز  ل مان إجراء عمللات إجهاض مأمواة.
ضــمان الصــحة واحلقــوا اجلنســلة وا  ابلــة للفتلــات مــن خــالل التأكــد مــن  ريوـ  

ت الصـحة اجلنسـلة وا  ابلـة املراعلـة للشـباب      إمةاالة يصول اجلملع على خدمات ومعلومـا 
ف ال عن التيقلف اجلنسي الشـامل  الـذي يتصـدى للمعـايو اجلنسـاالة ال ـارة  والعنـف ضـد         
املرأة  ويوفر تةوين املهـارات الال مـة للمعلشـة الصـحلة  والعالقـات واملشـاركة االجتماعلـة         

 ا ا اسان.القاملمة على أساس املساواة بن اجلنسن وايترا  يقو
وضع يد لزواج الطفلة املبةر والقسري  وتشـويه األع ـاء التناسـللة للايـى      ريو  

 واملمارسات ال ارة األخرى.
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