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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  ية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماع
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

، *، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا    *، إكوادور *، إسرائيل *، إستونيا *، أستراليا *إسبانيا
 املتعـددة   -دولة  (، بوليفيا   *، بولندا *، بنما *، بلغاريا *، بلجيكا *إيطاليا، الربازيل، الربتغال  

، *، اجلمهوريـة الدومينيكيـة    * اجلمهورية التـشيكية   ،*، تركيا *، تايلند *، بريو )القوميات
، سويـسرا، شـيلي،     *، سلوفينيا، الـسويد   *، سري النكا  *، الدامنرك *، رومانيا *رواندا

، *، لكسمربغ *، كولومبيا *، كندا، الكونغو  *، كرواتيا *، قربص *، فرنسا، فنلندا  *غواتيماال
، اململكة املتحـدة لربيطانيـا      *، املكسيك، ملديف  *، مايل *، مالطة *، ليختنشتاين *ليتوانيا

  ، *، نيكاراغوا، نيوزيلندا  *، نيبال *، النمسا *، النرويج *العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو   
  مشروع قرار منقح*: ، اليونان*، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية*هندوراس  

  قوق اإلنساناليت ميكن الوقاية منها، وح  النفاسيةمراض واأل حاالت الوفيات- / ...١١

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واملؤمترات       إعالن ومنهاج عمل بيجني، و     يؤكد من جديد  إذ    
 ومتكني اجلميع من احلـصول      االستعراضية املتصلة هبما، واألهداف وااللتزامات املتصلة بتخفيض الوفيات النفاسية        

قرار اجلمعيـة العامـة      (٢٠٠٠إعالن األلفية لعام    ية، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف        على خدمات الصحة اإلجناب   
  ،)٦٠/١قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٠٥ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ) ٥٥/٢
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، وال سيما األهداف بشأن حتسني الصحة النفاسية، وتعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية يؤكد من جديد أيضاً  وإذ  
  ،)١(اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وختفيض معدالت وفيات األطفال والرضع، وإقامة شراكة عامليةاملس

 واتفاقية حقوق ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     بالتزامات الدول األطراف يف      يذكّروإذ    
قضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،       االتفاقية الدولية لل  ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    والطفل،  

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
   ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمو

 السياسيني، والتعاون واملساعدة التقنية على الصعيدين الدويل والوطين         اإلرادة وااللتزام بأن زيادة    منه   واقتناعاً  
   الوقاية منها، النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات  لتقليص املعدالت العاملية العالية غري املقبولة لحأمور مطلوبة بإحلا

لنفاسية والعمل اجلاري يف إطار الدور الريادي الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة ا     يدركوإذ    
  ،بند جدول أعمال مجعية الصحة العاملية السنوية بشأن رصد حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة

الوقايـة منـها     النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  أن املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل       يدرك أيضاً وإذ    
الوقاية منها  النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات  وأن حتليل ا،االت الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان يف جمتشكل حتدياً

  النفاسية واألمراضلوفيات  من زاوية حقوق اإلنسان وإدماج منظور حقوق اإلنسان يف االستجابات الدولية والوطنية ل            
يف ختفيض هذه املعدالت هبدف القضاء على حـاالت         ميكن أن يساهم بشكل إجيايب يف حتقيق اهلدف املشترك املتمثل           

  الوقاية منها، النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات ا

 إلبراز  باجلهود اليت تعكف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على بذهلا حالياً             يرحبوإذ    
اللجنة ة منها، مبا يف ذلك تلك اجلهود اليت تبذهلا          الوقاي النفاسية اليت ميكن     واألمراضلوفيات  جوانب حقوق اإلنسان ل   

احلقوق املعنية بلجنة ال، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، واملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
رر اخلاص املعـين    املق، واإلجراءات اخلاصة، وال سيما اجلهود املشار إليها يف تقرير           االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ، )A/61/338 (والعقليةمن الصحة البدنية ممكن  يف التمتع بأعلى مستوى إنسانحبق كل 

أن للمجلس دوراً بناًء يقوم به يف جمال التوعية جبوانب حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها مـسألة                  يدركوإذ    
الوقاية منها، ويف دعم وتـشجيع وتعزيـز        ية اليت ميكن     النفاس واألمراضلوفيات  املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل     

  ،اجلهود الوطنية والدولية اجلارية والرامية إىل ختفيض تلك املعدالت

مببادرته إلجراء حوار تفاعلي يف دورته العادية الثامنة بشأن الوفيات النفاسية وحقوق اإلنـسان               يرحبوإذ    
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ املعقود يف ،للمرأة

أن الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها تؤثر على النساء وأسرهن يف مجيع املناطق ذ يدرك وإ  
 بفعل عوامل من قبيل الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني والسن وأشـكال التمييـز              والثقافات، وأهنا تزداد تفاقماً   

                                                      

 . على التوايل٨ و٤ و٣ و٥األهداف اإلمنائية لأللفية رقم  )١(
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واالفتقـار إىل   عن عوامل مثل االفتقار إىل فرص الوصول إىل املرافق الصحية املناسبة وإىل التكنولوجيـا،   فضالً املتعددة،
  اهلياكل األساسية،

 النفاسية اليت ميكن    واألمراضلوفيات  قلقه البالغ إزاء املعدالت العاملية العالية غري املقبولة ل        ن  ع يعرب  - ١  
 امرأة وفتاة تتوىف كل يوم ١ ٥٠٠ن منظمة الصحة العاملية قد قدرت أن أكثر من  يف هذا الصدد أالوقاية منها، مالحظاً

نتيجة مضاعفات ميكن الوقاية منها حتدث قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة، وأن الوفيات النفاسية هي السبب الرئيسي                 
  ؛ للوفاة بني النساء والفتيات يف سن اإلجنابعاملياً

لوفيـات  اوأن مـسألة    الوقاية منـها،     النفاسية ميكن    واألمراضوفيات  لمعظم حاالت ا  أن  ب يسلم  - ٢  
 على صعيد الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان، وهو ما يقتـضي           الوقاية منها تشكل حتدياً    النفاسية اليت ميكن     واألمراض

 املـساواة يف   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات بصورة فعالة، وباألخص حقـوقهن يف احليـاة، ويف         أيضاً
الكرامة، ويف التعليم، ويف حرية استقاء املعلومات وتلقيها ونقلها، ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي، ويف التحرر مـن                  

  ؛، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابيةوالعقليةمن الصحة البدنية ممكن بأعلى مستوى التمييز، ويف التمتع 

 النفاسية اليت   واألمراضلوفيات  تزامها السياسي بالقضاء على حاالت ا     من مجيع الدول جتديد ال    يرجو    - ٣  
الوقاية منها على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الكامل               ميكن  

ملؤمتر الدويل للـسكان    برنامج عمل ا  والفعال اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، و          
واألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدفان املتعلقان والتنمية واملؤمترات االستعراضية املتصلة هبما، وإعالن األلفية 

 بطرق منها ختصيص املوارد احمللية الالزمة       ،)٢(بتحسني الصحة النفاسية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        
  ة؛للنظم الصحي

يف  النفاسـية    واألمـراض لوفيـات   الدول جتديد تركيزها على مبادرات التصدي ل       منكما يرجو     - ٤  
شراكاهتا اإلمنائية وترتيباهتا التعاونية، وذلك بأمور منها الوفاء بااللتزامات القائمة والنظر يف إمكانية قطـع التزامـات                 

 عن إدماج منظور حقوق اإلنسان      يز القدرات الوطنية، فضالً   جديدة، وتبادل املمارسات الفعالة واملساعدة التقنية لتعز      
  ؛ النفاسيةواألمراضلوفيات يف هذه املبادرات، والتصدي ملا للتمييز ضد املرأة من أثر على ا

أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          وغريها من   الدول  يشجع    - ٥  
 النفاسية واألمراضلوفيات لى إيالء املزيد من االهتمام وختصيص املزيد من املوارد حلاالت ا          واملنظمات غري احلكومية، ع   

 مبا يف ذلك مع هيئـات معاهـدات حقـوق    ،الوقاية منها يف عملها مع نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    اليت ميكن   
  اإلنسان، واالستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة؛

  

                                                      

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٣ و٥اهلدفان  )٢(
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الوفيات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعداد دراسة مواضيعية عن حاالت  إىل يطلب  - ٦  
، بالتشاور مع الدول ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم   وحقوق اإلنسان الوقاية منها    النفاسية اليت ميكن     واألمراض

 ويطلب أن تشمل    حاب املصلحة املعنيني،  مجيع أص  والبنك الدويل و   منظمة األمم املتحدة للطفولة   املتحدة للسكان و  
الوقاية منها يف اإلطار القانوين  النفاسية اليت ميكن واألمراضلوفيات اهذه الدراسة حتديد أبعاد حقوق اإلنسان ملسألة        

الدويل القائم؛ ونبذة عن املبادرات واألنشطة اليت جتري ضمن منظومة األمم املتحدة للتصدي جلميع أسـباب هـذه                  
؛ وحتديد الكيفية اليت ميكن هبا للمجلس أن يضيف قيمة للمبادرات القائمة عن طريق حتليل هذه املسألة مـن                   الوفيات

زاوية حقوق اإلنسان؛ مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل حتقيق هدف حتسني الصحة النفاسية مـن األهـداف اإلمنائيـة                    
الوقايـة  ميكن  اليت   النفاسية   واألمراضلوفيات  ن يف مسألة ا    واخليارات املوصى هبا ملعاجلة بعد حقوق اإلنسا       ،)٣(لأللفية

  ؛منها، على حنو أفضل، يف منظومة األمم املتحدة بأسرها

 أعاله ضمن برنامج عمل دورته الرابعـة        ٦تناول مسألة الدراسة املواضيعية املطلوبة يف الفقرة         يقرر  - ٧  
الوقاية ميكن  اليت   النفاسية   واألمراضلوفيات  مكنة بشأن مسألة ا   عشرة، والنظر يف إمكانية اختاذ املزيد من اإلجراءات امل        

منها وحقوق اإلنسان يف تلك الدورة، ويدعو املفوضية السامية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان 
مشاركة يف حوار  للوالعقليةمن الصحة البدنية ممكن  يف التمتع بأعلى مستوى      إنساناملقرر اخلاص املعين حبق كل      و

  .تفاعلي جيري يف اجمللس بشأن هذه الدراسة

 -  -  -  -  -  

  

                                                      

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف  )٣(


