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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠

 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية واادتةوا ية 
 وااجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية

آيسووولنداا  يرلنووودا*اآ اوكرانيووواا ا*اوروغووووا  ا اليانيوووا*ا انانيووواا*سوووتونياإإسووويانياا اسووو الياا   
اجليل األسوو *ا  تونسا بنن*ا بوركينا فاسو*ا بريوا تشيكيا*االربتغال*ا بلجيكاا بلغاراي*ا 

*ا جورجيواا الوودا*ر *ا ابقا  سومجهوريوة الكونغوو الدرقراةيوةا مجهوريوة نقودونيا اليوغوسوالفية 
ا  ا فيجو *ا دوورب *صوربيا*ا فرنسوا*ا فنلنودا* سويسوراا يوويل ايوا*ا سولوفينياا السوويد*ا رونان

ندغشووووقر*ا انملكووووة انت وووودة  فيووووا*ا لكسوووومربا*ا ليتوانيووووا*اكنوووودا*ا كولونييووووا*ا اتكرواتيوووواا  
النووروي،*ا النمسووا*ا نيوديلنوودا*ا *ولنوودا*ا  نوانكووو*ا لربيطانيووا العىمووي وآيرلنوودا الشووماليةا

 اليوانن*: نشروع درار

وفيوواو وانوورام األنونووة الووو ركوون الودايووة ننهوواا وحقوووق اإلنسووان  .../39
 سياق األوضاع اإلنسانية يف

 جملس حقوق اإلنسان،إن  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 

وإذ يعيةةد أتكيةةد اإلعةة ن العةةامل  حلقةةوق اإلنسةةان، ويشةةر إىل الصةةكو  الدوليةة  ذات  
الصةةل ، مبةةا يف ذلةة  العهةةد الةةدوي اخلةةا  ابحلقةةوق االقتصةةادي  واالجتماعيةة  والثقافيةة ، والعهةةد 
الدوي اخلا  ابحلقوق املدني  والسياسي ، واتفاقي  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املةأأة، 
واتفاقي  حقوق الطفل، واالتفاقي  الدولي  للقضاء علةى مجيةع أشةكال التمييةز العنصةأت، واتفاقية  

 حقوق األشخا  ذوت اإلعاق ،

 ضةةافين، وبأوتوكوليهةةا اإل١٩٤٩آب/أغسةطس  ١٢إىل اتفاقيةةات جنيةمل املة  ةة   وإذ يشةر 
 ،، وإىل االتفاقي  اخلاص  بوضع ال جئن١٩٧٧حزيأان/يونيه  ٨املة  ن 

__________ 
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 ٢٠١٧كةةانون األول/ديسةةمرب   ١١املةةة    ٧٢/١3٢إىل قةةأا  اعمعيةة  العامةة  أيضةةا  يشةةر وإذ  
الدوي يف تقةد  املسةاعدة اإلنسةاني  يف ميةدان الكةوا ب الطبيعية ، مةن مأحلة  اإلغا ة   بشأن التعاون

 إىل مأحل  التنمي ،

وإذ يُقةةأ   أبن الوقايةة  مةةن وفيةةات وأمةةأا  األمومةة  أولويةة  مةةن أولةةو ت حقةةوق اإلنسةةان  
عميةةةع الةةةدول، وإذ يعيةةةد أتكيةةةد أن مجيةةةع حقةةةوق اإلنسةةةان عامليةةة  وغةةةر قابلةةة  للت زئةةة  ومرتابطةةة  

 ومتشابك  ويعزز بعضها بعضا ، 

وإذ يشر إىل قأا ات جملس حقوق اإلنسان السابق  بشأن وفيات وأمأا  األموم  اليت  
 ميكن الوقاي  منها، وحقوق اإلنسان، 

وإذ يعيةةد أتكيةةةد إعةة ن ومنهةةةا  عمةةةل بي ةةن، وبةةةأ مل عمةةةل املةةة أ الةةةدوي للسةةةكان  
والتنمي ، وما يأتبط هبما من مة أات استعأاضي  وواثئق  تامي ، ويعيد أيضا  أتكيد قةأا ات عنة  

 وضع املأأة واستنتاجاهتا املتفق عليها، وقأا ات عن  السكان والتنمي ، 

وإذ يشر إىل اسرتاتي ي  األمن العام العاملي  اجملددة بشأن صح  املأأة والطفل واملأاهق،  
 ويُقأ  ابلدو  اهلام الذت ميكن أن تةديه يف احلد من وفيات وأمأا  األموم  اليت ميكن الوقاي  منها،

ابعهود اليت تبذهلا منظم  الصح  العاملي ، وصندوق األمةم املتحةدة للسةكان  وإذ يأحب 
ت األمةم املتحةةدة وصةناديقها وبأاجمهةا، كةل يف حةةدود واليتةه، للوقاية  مةن وفيةةات وغةر  مةن وكةاال

وأمةةأا  األمومةة ، ويشةةر إىل االلتةةزام العةةامل  ابحلةةد مةةن وفيةةات األمومةة  وتعزيةةز الصةةح  اعنسةةي  
، وبةةةأ مل عمةةةل املةةةة أ الةةةدوي وفقةةةا  إلعةةة ن ومنهةةةا  عمةةةل بي ةةةنواإلجنابيةةة  وحقةةةوق اإلجنةةةاب، 

 وما يأتبط هبما من مة أات استعأاضي  وواثئق  تامي ، ي للسكان والتنم

ابعهود اليت يبةذهلا الفأيةق العامةل املشةرت  بةن الوكةاالت املعة  ابلصةح  حييط علما   وإذ 
اإلجنابيةة  يف حةةاالت األزمةةات التةةابع للفأيةةق املأجعةة  لل نةة  الدائمةة  املشةةرتك  بةةن الوكةةاالت املعةة  

اإلنسةا  املبةدئ  مةن أجةل توسةيع وتعزيةز فةأ  احلصةول علةى نوعية  جيةدة مةن  ةدمات ابلعمل 
 الأعاي  الصحي  اعنسي  واإلجنابي  لألشخا  يف األوضاع اإلنساني ،

بتقأيةةةأ وتوصةةةيات الفأيةةةق العامةةةل الأفيةةةع املسةةةتو  املعةةة  بصةةةح   أيضةةةا   وإذ حيةةةيط علمةةةا   
، وإبطةا  التعةاون بةن منظمة  الصةح  (١)ملكفول  هلمالنساء واألطفال واملأاهقن وحقوق اإلنسان ا

العاملي  ومفوضي  األمم املتحدة السامي  حلقةوق اإلنسةان، وبةن املفوضةي  السةامي  وصةندوق األمةم 
املتحةةدة للسةةكان، وكةةذل  مشةةا يع املةةواد املتعلقةة   مايةة  األشةةخا  يف حةةاالت الكةةوا ب، الةةيت 

 ، (٢)اعتمدهتا عن  القانون الدوي

وإذ يُقأ   أبمهي  تعزيز التنسيق بن مجيع وكةاالت األمةم املتحةدة ذات الصةل ، والكيةا ت  
املقدم  للمساعدة اإلنساني  ومنظمات اجملتمع املد ، وفقا  لوالي   كةل منهةا، وبضةأو ة أن تكفةل 
الةةدول االحةةرتام الكامةةل حلقةةوق الصةةح  اعنسةةي  واإلجنابيةة  وحقةةوق اإلجنةةاب و ايتهةةا وإعماهلةةا، 
وفقا  إلع ن ومنها  عمل بي ن، وبأ مل عمل املة أ الدوي للسكان والتنمي  وما يةأتبط هبمةا 

__________ 

(١) Leading the Realization of Human Rights to Health and through Health, report of the High-level 

Working Group on the Health and Human Rights of Women, Children and Adolescents (Geneva, 

World Health Organization, 2017) . 
  .A/71/10انظأ  (٢)
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من مة أات استعأاضي  وواثئق  تامي ، يف اعهود املبذول  للحد من وفيات وأمأا  األموم  اليت 
 ميكن الوقاي  منها يف األوضاع اإلنساني ، 

وي اإلنسةةةا  والقةةةانون الةةةدوي حلقةةةوق اإلنسةةةان متكةةةام ن أبن القةةةانون الةةةد وإذ يعةةةرت  
 اإلنسةةاني  حقةةوقهم احةةرتام يف احلةةق ابلكةةوا ب املتةأ أين لألشةةخا  أبن ويُقةةأ  ويعةزز كةةل منهمةةا ا  ةةأ، 

 الدوي، للقانون وفقا   و ايتها

أن الدول ملزم  ابختاذ اخلطوات ال زم  لتحقيق اإلعمال التام حلةق كةل  وإذ يعيد أتكيد 
الصةةةح  فةةةأد يف التمتةةةع أبعلةةةى مسةةةتو  ميكةةةن بلوغةةةه مةةةن الصةةةح  البدنيةةة  والعقليةةة ، مبةةةا يف ذلةةة  

 اعنسي  واإلجنابي ، مبنأ  عن التمييز، مبا يف ذل  يف األوضاع اإلنساني ، 

لةةى أسةةاو حقةةوق اإلنسةةان للقضةةاء علةةى وفيةةات وأمةةأا  أبن أت هنةةل يقةةوم ع وإذ يُقةةأ   
األمومةةة  الةةةيت ميكةةةن الوقايةةة  منهةةةا، هةةةو هنةةةل يسةةةتند إىل جمموعةةة  مةةةن املبةةةاد ، مةةةن بينهةةةا املسةةةاءل  

 واملشا ك  والشفافي  والتمكن واالستدام  وعدم التمييز والتعاون الدوي،

وإذ يشدد على أن احلد من وفيات وأمأا  األموم  اليت ميكةن الوقاية  منهةا مةع احةرتام  
الةةةدول التةةةام اللتزاماهتةةةا وتعهةةةداهتا املتعلقةةة   قةةةوق اإلنسةةةان، سةةةيتطلب بةةةذل جهةةةود متكاملةةة  يف 
اجملاالت اليت تغطيها  ط  التنمي  املستدام  لعام ٢٠3٠، و ط  عمل أديس أاباب الصةاد ة عةن 

 املة أ الدوي الثالث لتمويل التنمي ، و تنفيذ  ط  عام ٢٠3٠،

أبن احرتام و اي  وكفال  التمتع الكامةل  قةوق اإلنسةان عميةع النسةاء والفتيةات،  وإذ يُقأ   
 ٥تنفيةةذا  امةةا ، مبةةا يف ذلةة  اهلةةد   ٢٠3٠وتنفيةةذ مجيةةع األهةةدا  والغةةا ت الةةوا دة يف  طةة  عةةام 

بشةةأن  فةة   ١-3املتعلةةق بتحقيةةق املسةةاواة بةةن اعنسةةن و كةةن كةةل النسةةاء والفتيةةات، والغايةة  
 لعاملي  للوفيات النفاسي ، أمو  مرتابط  ويعزز كل منها ا  أ،النسب  ا

وإذ يُقةةأ   أبن الصةةح  اعنسةةي  واإلجنابيةة  وحقةةوق اإلجنةةاب تشةةك ن جةةزءا  ال يت ةةزأ مةةن  
إعمال حق كل فأد يف التمتع أبعلى مستو  ممكن من الصةح  البدنية  والعقلية ، وأبن  ةدمات 
الأعاي  الصحي  اعنسي  واإلجنابي  الشامل  جيب أن تتضمن العناصأ املرتابط  واعوهأي ، أال وه  
التةةةوافأ وسةةةهول  احلصةةةول عليهةةةا واملقبوليةةة  واعةةةودة، علةةةى أسةةةاو عةةةدم التمييةةةز واملسةةةاواة الأ يةةة  

 واملوضوعي ، بطأق، منها التصدت للتمييز أبشكاله املتعددة واملتدا ل ، 

وإذ يسةةاو   ابلةة  القلةةق مةةن اسةةتمأا  انتهاكةةات حةةق  كةةل فةةأد يف التمتةةع أبعلةةى مسةةتو   
ممكن من الصح  البدني  والعقلي ، مبا يف ذل  الصح  اعنسي  واإلجنابي ، األمأ الذت ية أ سلبا  
يف معةدالت وفيةةات وأمةةأا  األمومةة  الةيت ميكةةن الوقايةة  منهةةا، ومةةن كةون التمتةةع التةةام هبةةذا احلةةق 

 ال يزال هدفا  بعيد املنال للعديد من النساء والفتيات يف مجيع أحناء العامل، 

حق كل فأد يف التمتةع أبعلةى مسةتو  ممكةن مةن الصةح  البدنية  أبن انتهاكات  وإذ يُقأ   
 ةةةدمات التوليةةةد يف حةةةاالت عةةةدم كفايةةة   مثةةةلالصةةةح  اعنسةةةي  واإلجنابيةةة ، والعقليةةة ، مبةةةا يف ذلةةة  

أمةةأا  األمومةة ، مبةةا يشةةمل  املةةأمون، ميكةةن أن تةةةدت إىل ا تفةةاع مسةةتو تالطةةوا  ، واإلجهةةا  غةةر 
 سو  الةوالدة، ممةا يةةدت إىل اعةت ل صةح  النسةاء والفتيةات يف سةن اإلجنةاب ووفةاهتن يف العديةد مةن 
مناطق العامل، وبصف   اص  يف سياق األوضاع اإلنسةاني ، وأبن ةة  حاجة  إىل ز دة هائلة  ومسةتدام  

لعةةة   والأعايةةة  الصةةةحي  اعيةةةدة، مبةةةا يف ذلةةة   ةةةدمات التوليةةةد ذات النوعيةةة  العاليةةة  يف يف  ةةةدمات ا
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حةةاالت الطةةوا  ، وكةةذل  يف عةةدد جأاحةة  الناسةةو  والقةةاب ت املةةةهلن واملةةد بن، للحةةد مةةن وفيةةات 
  األمهات واملواليد بصو ة كبرة والقضاء على  سو  الوالدة،

اني  قةةةد تزيةةةد  طةةةو ة ألةةةام وهياكةةةل التمييةةةز وعةةةدم أبن األوضةةةاع اإلنسةةة وإذ يُقةةةأ  أيضةةةا   
املسةةاواة املوجةةودة مةةن قبةةل، وتقةةو  كةةذل  إمكانيةة  احلصةةول علةةى الأعايةة  الصةةحي ، واملعلومةةات 
واخلدمات والسكن وامليا  والصأ  الصح  والتعليم وفأ  العمل للنساء والفتيةات، وأبن فةأ  

 ة، مثةةل  ةةدمات الأعايةة  الصةةحي ، مبةةا فيهةةا احلصةةول علةةى اخلةةدمات األساسةةي  يف املنةةاطق املتضةةأ 
 ةةدمات الصةةح  اعنسةةي  واإلجنابيةة ، قةةد تضةةيق بسةةبب عةةدم تةةوافأ مةةا يكفةة  مةةن اهلياكةةل األساسةةي ، 
واالفتقا  إىل املهنين العاملن يف جمال الأعاية  الصةحي ، وإىل األدوية  األساسةي  ولةوازم الأعاية  الصةحي  

 جن فيما خيص مجيع الناجن من العنمل اعنس  واعنسا ،وقنوات اإلحال  اليت تأكز على النا

أبن اهنيةةا  الةةنظم القضةةائي ، والتمييةةز علةةى أسةةاو نةةوع اعةةنس، والتمييةةز  وإذ يُقةةأ  كةةذل  
املةأتبط ابلعنةمل ال جئن يف البلدان املضيف  و وفهم من االنتقام منهم ومةن أسةأهم، والوصةم ضد 

ل  نةةع، يف  ةةةل األوضةةةاع اإلنسةةاني ، النسةةةاء والفتيةةات الناجيةةةات مةةةن اعنسةة  واعنسةةةا ، كلهةةا عوامةةة
 ةةةةدمات الصةةةةح   العنةةةةمل اعنسةةةة  واعنسةةةةا ، واألشةةةةخا  ا ةةةةأومن مةةةةن إمكانيةةةة  احلصةةةةول علةةةةى

اعنسةةةي  واإلجنابيةةة  مةةةن اإلبةةة ع عةةةن حةةةاالت العنةةةمل اعنسةةة ، ومةةةن التمةةةاو العدالةةة ، واملسةةةاءل  
 نوا منها، وسبل االنتصا  عن االنتهاكات اليت عا

 مةةن أن النسةةاء والفتيةةات اللةةواف جيةةدن أنفسةةهن يف أوضةةاع إنسةةاني ، وإذ يسةةاو   ابلةة  القلةةق 
 يتعأضن بشكل غر متناسب خلطأ كبر من انتها  حقوقهن، مبا يف ذل  من  ة ل االاةا  ابلبشةأ،

، واحلمةل والعنمل اعنس  واعنسا  واالغتصةاب املنه ة  واالسةتعباد اعنسة ، والتعقةيم القسةأت
 القسةةةأت، واملما سةةةات الضةةةا ة، مثةةةل زوا  األطفةةةال والةةةزوا  املبكةةةأ والقسةةةأت، واالفتقةةةا  إىل  ةةةدمات
الأعايةة  الصةةحي  اعنسةةي  واإلجنابيةة  امل ئمةة  واملتيسةةأة، واملعلومةةات الثبوتيةة  والتثقيةةمل، مبةةا يف ذلةة  

فةةةأ  احلصةةةول علةةةى التثقيةةةمل اعنسةةة  الشةةةامل مبةةةا يتسةةةق مةةةع قةةةد ات الطفةةةل املتطةةةو ة، وانعةةةدام 
الأعاي  يف فرتة ما حول الوالدة، مبا يشمل القاب ت املاهأات و عاي  التوليد يف احلةاالت الطا ئة ، 
والفقةةةأ، والتخلةةةمل، ومجيةةةع أنةةةواع سةةةوء التغذيةةة ، وعةةةدم احلصةةةول علةةةى األدويةةة  واملعةةةدات الطبيةةة ، 

لتلبيةةة   الصةةةحي ، ونقةةةص املسةةةاعدة اإلنسةةةاني  والتمويةةةلنظةةةم الأعايةةة  يف نقةةةص املةةةوا د البشةةةأي  واملاديةةة  و
التد يبية ، وعةدم املساعدة التقني  وبناء القد ات واالحتياجةات يف جمال املستشفيات، و  احتياجات

فيةةةةةه،  احلصةةةةةول علةةةةةى امليةةةةةا  والصةةةةةأ  الصةةةةةح ، ممةةةةةا يةةةةةةدت إىل ز دة  ةةةةةاطأ احلمةةةةةل غةةةةةر املأغةةةةةوب
 ات وأمأا  األموم ،واإلجها  غر املأمون، ووفي

يف الةةتحكم والبةحب   أيةة  ومسةةةولي  يف  قاحلةشةةمل تحقةوق اإلنسةةان أن  وإذ يعيةد أتكيةةد 
اعنسةةةي  واإلجنابيةةة ، مةةةن دون إكةةةأا  و ييةةةز الصةةةح  اعنسةةةي ، مبةةةا يف ذلةةة  ابحليةةةاة مسةةةائل تتعلةةةق 

وعنةةةمل، وأن الع قةةةات املتسةةةاوي  يف أمةةةو  الع قةةةات اعنسةةةي  واإلجنةةةاب، مبةةةا يف ذلةةة  االحةةةرتام 
 ، تتطلةةةةب االحةةةةرتام املتبةةةةادل والأضةةةةا وتقاسةةةةم اعسةةةةدي ي سةةةةتق لالواالسةةةة م  و للكأامةةةة  الكامةةةةل 

 اعنس  وعواقبه،  املسةولي  فيما يتعلق ابلسلو 

وإذ يُقأ   بوجود تبةاين  كبةر يف معةدالت وفيةات وأمةأا  األمومة  بةن البلةدان، ودا لهةا  
أيضا ، وبن النساء والفتيات ال ف يواجهن أشكاال   متعددة ومتشابك  من التمييز، ويشر بقلةق 
إىل أن  طأ وفيات األموم  كبر يف حال  املأاهقات، ويصبح أكرب يف حال  املأاهقات دون سن 
اخلامسةة  عشةةأ، وأن مضةةاعفات احلمةةل والةةوالدة مةةن األسةةباب الأئيسةةي  لوفيةةات املأاهقةةات يف البلةةدان 



A/HRC/39/L.13/Rev.1 

5 GE.18-15910 

النامي ، وهةو مةا جيعةل مةن الضةأو ت التصةدت عميةع العوامةل االجتماعية  واالقتصةادي  والبيئية  ا ةددة 
 للصح ، للتقليل من التباين املشا  إليها أع  ،

 أ أةاملتةمن أن  طأ وفيات األمومة  علةى مةد  العمةأ يف البلةدان  وإذ يساو   ابل  القلق 
يف العةةامل، ومةةن أن الغالبيةة   ١٨٠علةةى  ١مقابةةل  ٥٤علةةى  ١ ، يقةةد   ةةواياإلنسةةاني  ابحلةةاالت

 املسةلح  العظمى من وفيات وأمأا  األموم  اليت ميكن الوقاي  منها حتدب يف سياقات النزاعات
 والكوا ب الطبيعي  والتشأد،

واقتناعا   منه أبن هنا  حاج  ملح  إىل ز دة اإل ادة وااللتزام السياسين والتعاون الدوي  
واملسةةةاعدة التقنيةةة  علةةةى مجيةةةع املسةةةتو ت لتخفةةةي  املعةةةدل العةةةامل  املأتفةةةع بشةةةكل غةةةر مقبةةةول 
لوفيةةات وأمةةأا  األمومةة  الةةيت ميكةةن الوقايةة  منهةةا، يف السةةياقن العةةامل  واإلنسةةا  علةةى السةةواء، 
وأبن إدما  هنل قائم على حقوق اإلنسان يف توفر  دمات الأعاي  الصحي  اعنسةي  واإلجنابية  

 ميكن أن يسهم إسهاما  إجيابيا  يف حتقيق اهلد  املشرت  املتمثل يف ختفي  هذا املعدل، 

ابحلاجةة  إىل املزيةةد مةةن البيةةا ت املصةةنف  بشةةأن معةةدالت وفيةةات وأمةةأا  األمومةة ،  وإذ يُقةةأ   
 ضاع اإلنساني ،وإىل فأ  احلصول على  دمات الأعاي  الصحي  اعنسي  واإلجنابي  يف األو 

وإذ يعرت  أبن عةدم الوقاية  مةن وفيةات وأمةأا  األمومة  هةو مةن أهةم العأاقيةل الةيت تعةرت   
 كن النساء والفتيات يف مجيع منةاح  احليةاة و ةتعهن التةام  قةوقهن اإلنسةاني  وقةد هتن علةى حتقيةق 

 ذاهتن ابلكامل، وتعرت  التنمي  املستدام  عموما ، ويُقأ   بضأو ة سد الف وة اإللائي  اإلنساني ، 

مجيع الدول على القضاء على وفيات وأمأا  األمومة  الةيت ميكةن الوقاية   حيث -١ 
ملنهةا  ا  منها، واحرتام حقوق الصح  اعنسي  واإلجنابي  وحقوق اإلجنةاب، و ايتهةا وإعماهلةا وفقة

أتبط هبمةا مةن مةة أات استعأاضةي  عمل بي ن، وبأ مل عمل املة أ الدوي للسكان والتنمي ، وما ي
 ابحليةةاةيف الةةتحكم الكامةةل والبةةحب  أيةة  ومسةةةولي  يف مجيةةع املسةةائل املتعلقةة  ق احلةةوواثئةةق  تاميةة ، و 

اعنسةةةي  واإلجنابيةةة ، مةةةن دون  ييةةةز وإكةةةأا  وعنةةةمل، بسةةةبل منهةةةا إزالةةة  العقبةةةات   صةةةحالاعنسةةةي  و 
االستق لي  اعسةدي ، وتضةمن القانوني  ووضع وإنفاذ سياسات ومما سات جيدة وأطأ قانوني  حترتم 

يف هةذا  ثقيةملواملعلومةات الثبوتية  والت  اعنسةي  واإلجنابية  يالصح دمات الأعاي  وصول اعميع إىل 
، ضةةمن هنةةل قةةائم علةةى حقةةوق اإلنسةةان، مبةةا يف ذلةة  لتنظةةيم األسةةأة، وأسةةاليب عصةةأي  آمنةة  اجملةةال

وفعالةة  ملنةةع احلمةةل، ووسةةائل عاجلةة  ملنةةع احلمةةل، ووصةةول اعميةةع إىل الأعايةة  الصةةحي ، مبةةا يف ذلةة  
االت الطةةةوا  ، الأعايةةة  الصةةةحي  اعيةةةدة لألمهةةةات، مثةةةل القةةةاب ت املةةةاهأات و عايةةة  التوليةةةد يف حةةة

يكةةةون ذلةةة  منافيةةةا  للقةةةانون  حلقةةةوق اإلنسةةةان وعنةةةدما ال الةةةدويانون للقةةةا  واإلجهةةةا  املةةةأمون وفقةةة
الوط ، والوقاي  والع   من التهاابت املسال  التناسلي ، واألمأا  املنقول  جنسيا ، وفةروو نقةص 

  عنصةةأ الصةةح  اعنسةةي  واإلجنابيةة  يف االسةةرتاتي يات البشةةأي ، والسةةأطا ت اإلجنابيةة ، وإدمةةا املناعةة  
 الصحي  الوطني  عميع النساء والفتيات، مبن فيهن املأاهقات؛ والربامل

ل لتزامات املرتتب  مبوجب األحكام ذات الصل  مةن القةانون ا  الدول، وفق حيث -٢ 
الةةدوي حلقةةوق اإلنسةةان، مبةةا يف ذلةة  احلةةق يف التمتةةع أبعلةةى مسةةتو  ممكةةن مةةن الصةةح  البدنيةة  

الصةةةةح  اعنسةةةةي  واإلجنابيةةةة ، علةةةةى ضةةةةمان تةةةةوافأ  ةةةةدمات الأعايةةةة  الصةةةةحي  مبةةةةا يشةةةةمل والعقليةةةة ، 
ا وجودهتةةا، مبةةةا فيهةةةا  ةةةدمات  عايةة  الصةةةح  العقليةةة  واخلةةةدمات احلصةةةول عليهةةةا ومقبوليتهةةة وسةةهول 
 االجتماعي  و دمات الأعاي  الصحي  اعنسي  واإلجنابي ، دون إكأا  أو  ييز أو عنمل؛  - النفسي 
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إىل الدول إية ء اهتمةام  ةا  للحالة  اخلاصة  للمأاهقةات يف األوضةاع  يطلب -3 
سةةةوليات الكبةةا  ويتعأضةةن ملخةةاطأ أعلةةى مةةن العنةةمل اإلنسةةاني ، اللةةواف قةةد يضةةطأ ن إىل حتمةةل م

اعنس  واعنسا ، وزوا  األطفال، والزوا  املبكأ والقسأت واالاةا ، ومةن ا تمةل أن ميةنعن مةن 
التعليم والتد يب على املها ات، وفأ  العمل ا من ومن إمكاني  احلصول على  دمات الأعاي  

املتعلقةةة  هبةةةا، ومواجهةةة  العزلةةة  والتمييةةةز والوصةةةم، وقضةةةا  الصةةةحي  اعنسةةةي  واإلجنابيةةة  واملعلومةةةات 
 الصح  العقلي  والسلو  ا فو  ابملخاطأ؛ 

اسةةةتخدام املبةةةاد  النظةةةأ يف تعزيةةةز و  مجيةةةع اعهةةةات صةةةاحب  املصةةةلح  علةةةى يشةةة ع -٤ 
يف العمةةل اإلنسةةا  لل نةة  الدائمةة   التةةد  ت يف جمةةال التصةةدت للعنةةمل اعنسةةا  التوجيهيةة  إلدمةةا 

ن اعنسةةةاني  والةةةدليل امليةةةدا  املشةةةرت  بةةةن الوكةةةاالت ةو املشةةةرتك  بةةةن الوكةةةاالت، ودليلهةةةا املتعلةةةق ابلشةةة
يف األوضةةاع اإلنسةةاني ، وكفالةة  تقةةد  جمموعةة  اخلةةدمات األوليةة  الةةدنيا للصةةح   للصةةح  اإلجنابيةة 

 ، مةةةع إيةةة ء اهتمةةةام  ةةةا  للنسةةةاء والفتيةةةات اللةةةواف حةةةاالت الطةةةوا   اإلنسةةةانياإلجنابيةةة  يف بدايةةة  
متعةةةةددة ومتدا لةةةة  مةةةةن التمييةةةةز والنسةةةةاء والفتيةةةةات يف حةةةةاالت الضةةةةعمل، وضةةةةمان  يةةةةواجهن أشةةةةكاال  

االنتقةةةةةال يف أقةةةةةأب وقةةةةةحب ممكةةةةةن إىل تةةةةةوفر  ةةةةةدمات الأعايةةةةة  الصةةةةةحي  اعنسةةةةةي  واإلجنابيةةةةة  الشةةةةةامل  
 الصح  اعنسي  واإلجنابي ؛  يف جمال املدعوم ابألدل  واملعلومات والتثقيمل

احلكومةةةةةات والسةةةةةلطات ا ليةةةةة  ومنظومةةةةة  األمةةةةةم املتحةةةةةدة واملنظمةةةةةات  يشةةةة ع -٥ 
اإلقليمي  على التصدت ملكامن الضعمل لد  النساء والفتيات وتناول ما يتمتعن بةه مةن قةد ات، 

م الةةربامل ويةدعو اعهةةات املاحنة  والبلةةدان األ ةةأ  املقدمة  للمسةةاعدة إىل القيةةام بةذل ، ابسةةتخدا
املأاعيةة  ملنظةةو  نةةوع اعةةنس، مبةةا يف ذلةة  فيمةةا يتعلةةق ابالحتياجةةات الصةةحي  اعنسةةي  واإلجنابيةة ، 
وسبل التصدت للعنمل اعنس  واعنسا  ولشىت أشكال االستغ ل   ل حاالت الطةوا   ويف 

لكةوا ب بيئات ما بعد انتهاء الكوا ب، وختصيص املوا د فيما تبذله من جهود للحةد مةن  ةاطأ ا
 والتصدت هلا والتعايف من آاث ها ابلتنسيق مع حكومات البلدان املتضأ ة؛ 

بقوة الدول ومجيع األطأا  يف النزاعات املسلح  على اختةاذ تةدابر فعالة   حيث -٦ 
ملنع ومواجه  أعمال العنةمل واهل مةات والتهديةدات املوجهة  ضةد املةو فن الطبيةن والعةاملن يف 

ذين يةةةةةةدون واجبةةةةةات طبيةةةةة  حصةةةةةأا ، ووسةةةةةائل نقلهةةةةةم ومعةةةةةداهتم، وكةةةةةذل  اجملةةةةةال اإلنسةةةةةا  الةةةةة
املستشفيات وسائأ املأافق الطبي  يف النزاعات املسلح ، بطأق، منهةا وضةع األطةأ القانونية  ا لية  

 لضمان احرتام التزاماهتا القانوني  الدولي  ذات الصل ؛

السةامي  حلقةوق اإلنسةان  مع التقةديأ بتقأيةأ مفوضةي  األمةم املتحةدة حييط علما   -٧ 
بشةةأن متابعةة  تطبيةةق اإل شةةادات التقنيةة  املتعلقةة  ابت بةةاع هنةةل قةةائم علةةى حقةةوق اإلنسةةان يف تنفيةةذ 

، (3)السياسةةات والةةربامل الأاميةة  إىل احلةةد مةةن الوفيةةات واألمةةأا  النفاسةةي  الةةيت ميكةةن الوقايةة  منهةةا
 التوصيات الوا دة فيه؛ اعهات صاحب  املصلح  على أن تنظأ يف مجيع ويش ع 

إىل الةةدول وغرهةةا مةةن اعهةةات الفاعلةة  ذات الصةةل  الرتكيةةز مةةن جديةةد  يطلةةب -٨ 
علةةى مبةةاد ات التصةةدت لوفيةةات وأمةةأا  األمومةة  يف إطةةا  شةةأاكاهتا اإللائيةة  وتأتيباهتةةا يف جمةةال 

 لوفيةات وأمةأا  األمومة ، املساعدة والتعاون الدولين، بطةأق منهةا تعزيةز التعةاون التقة  علةى التصةدت
إبجةةأاءات تشةةمل نقةةل اخلةةربات والتكنولوجيةةا والبيةةا ت العلميةة ، وتبةةادل املما سةةات السةةليم  مةةع 
البلدان النامي ، مع الوفاء اباللتزامات القائم ، وإدما  منظو  قائم على حقوق اإلنسةان يف تلة  

 وفيات وأمأا  األموم ؛ املباد ات، والتصدت لتأ ر التمييز ضد النساء والفتيات يف 
__________ 

(3) A/HRC/39/26.  
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الةةةةةدول علةةةةةى التأكةةةةةد مةةةةةن أن القةةةةةوانن والسياسةةةةةات واملما سةةةةةات حتةةةةةرتم  حيةةةةةث -٩ 
حةةق اختةةاذ قةةأا  مسةةتقل يف األمةةو  املتعلقةة  مسةةاواهتا يف و  صوصةةيتها و  للمةةأأة االسةةتق لي  اعسةةدي 
مةةةن  ةةة ل مواءمةةة  القةةةوانن والسياسةةةات املتعلقةةة  ابلصةةةح  اعنسةةةي  واإلجنابيةةة ،  ياهتةةةا وصةةةحتها، 

حلقةوق اإلنسةان، وإلغةاء القةوانن  الةدويالقانون فيها سياسات املساعدة الدولي ، مبا يتمشى مع  مبا
 لأعاية ا  ةدماتو  املتعلقة  ابلصةح  التمييزي  اليت تشرتم إذن طأ  اثلةث للحصةول علةى املعلومةات

 الصحي ، ومكافح  القوالب النمطي  اعنساني  والقواعد والسلوكيات اليت  ي ز ضدهن؛ 

الةةةدول علةةةى ضةةةمان الوصةةةول إىل آليةةةات العدالةةة  واملسةةةاءل  وسةةةبل  حيةةةث أيضةةةا   -١٠ 
االنتصا  الفعال  يف حينها من أجل التنفيذ واإلنفاذ الفعالن للقةوانن الأامية  إىل منةع انتهاكةات 

الصةةح   التمتةةع أبعلةةى مسةةتو  ممكةةن مةةن الصةةح  البدنيةة  والعقليةة ، مبةةا يف ذلةة  يفكةةل فةةأد حةةق  
يف ذلةة  يف  مبةةا اعنسةةي  واإلجنابيةة ، مبةةا يشةةمل تلةة  اهلادفةة  إىل الوقايةة  مةةن وفيةةات وأمةةأا  األمومةة ،

  والدوليةة  علةةى حقةةوقهن مبوجةةب القةةوانن الوطنيةةاألوضةةاع اإلنسةةاني ، بسةةبل منهةةا إطةة ع النسةةاء 
ذات الصةل ، وحتسةةن اهلياكةةل القانونيةة  والصةةحي ، وإزالة  مجيةةع العقبةةات الةةيت حتةةول دون احلصةةول 

 على املشو ة القانوني  واملساعدة وسبل االنتصا  القانوني ؛ 

الدول على ضمان املساءل  ومأاعاة الفةوا ق بةن اعنسةن، وسةبل  حيث كذل  -١١ 
انتهةةا  حقةةوق النسةةاء والفتيةةات فيمةةا يتعلةةق بوفيةةات وأمةةأا  األمومةة  االنتصةةا  العاجلةة  والفعالةة  عةةن 

 يف األوضةةةاع اإلنسةةةاني ، بطةةةأق، منهةةةا األ ةةةذ أبشةةةكال شةةةفاف  لأصةةةد الةةةربامل والسياسةةةات اإلنسةةةاني 
 واستعأاضها ومأاقبتها، مبا يف ذل   صد أوجه عدم املساواة؛ 

وحقةةوق الطفةةل، ، املةةأأةإىل الةةدول دعةةم املسةةاواة بةةن اعنسةةن وحقةةوق  يطلةةب -١٢ 
يف ذلةةة  دا ةةةل األسةةةأ، عةةةن طأيةةةق مبةةةاد ات توعيةةة  تشةةةمل املةةةدا و و يمةةةات ومسةةةتوطنات  مبةةةا

املشةةةأدين وال جئةةةن، وال سةةةيما يف جمةةةاي التعلةةةيم والتوعيةةة  العامةةة ، بسةةةبل منهةةةا وسةةةائط اإلعةةة م 
يف الةدو ات التد يبية  للمد سةن، مبةا  املةأأة والفتةاةواإلنرتنحب، وإد ا  منةاهل تتعلةق يميةع حقةوق 

يشةةمل منةةع العنةةمل اعنسةةة  واعنسةةا  والتمييةةز، وضةةمان حصةةةول اعميةةع علةةى تثقيةةمل جنسةةة  
 شامل قائم على األدل  مبا يتماشى مع قد ات الطفل املتطو ة؛

الدول ويشة ع غرهةا مةن اعهةات املعنية  صةاحب  املصةلح ، مبةا يف ذلة   حيث -١3 
ةسسةةات الوطنيةة  حلقةةوق اإلنسةةان واملنظمةةات غةةر احلكوميةة ، علةةى اختةةاذ إجةةأاءات علةةى مجيةةع امل

املسةةةتو ت، ابتبةةةاع هنةةةل شةةةامل قةةةائم علةةةى حقةةةوق اإلنسةةةان، ملعاعةةة  األسةةةباب املرتابطةةة  لوفيةةةات 
وأمةةأا  األمومةة ، مثةةل االفتقةةا  إىل  ةةدمات  عايةة  صةةحي  م ئمةة  وسةةهل  املنةةال يسةةتفيد منهةةا 

إىل االفتقةةةا  ، و يف هةةذا اجملةةةال التثقيةةةملوسةةةائل املعلومةةات و وعةةةدم تةةةوافأ فةةة  ميسةةو ة، اعميةةع بتكل
وعةةدم تةةوافأ ميةةا   ،يميةةع أنواعةةهسةةوء التغذيةة  و ، واملعةةدات الطبيةة إمكانيةة  احلصةةول علةةى األدويةة  

نظةم  يفنقةص املةوا د البشةأي  واملادية  و والتخلمل، الشأب املأمون  ومأافق الصأ  الصح ، والفقأ،
يف جمةةةال املستشةةةفيات، و  لتلبيةةة  احتياجةةةات الأعايةةة  الصةةةحي ، ونقةةةص املسةةةاعدة اإلنسةةةاني  والتمويةةةل

يف ذلةة  زوا   واملما سةةات الضةةا ة، مبةةا ،التد يبيةة املسةةاعدة التقنيةة  وبنةةاء القةةد ات واالحتياجةةات 
ء التناسةةلي  األنثويةة ، واإلجنةةاب املبكةةأ، وأوجةةه األطفةةال والةةزوا  املبكةةأ والقسةةأت وتشةةويه األعضةةا

عدم املساواة بن اعنسن ومجيع أشكال التمييز والعنمل ضد النساء والفتيات، وحيث ها على اختاذ 
سةةةيما املأاهقةةةات،  تةةدابر عمليةةة  للقضةةةاء علةةةى مجيةةع أشةةةكال العنةةةمل ضةةةد النسةةاء والفتيةةةات، وال

مل اعنسةة  واعنسةةا ، مبةةا يف ذلةة  تةةدابر فعالةة  وضةةمان إاحةة  فةةأ  املسةةاءل  للنةةاجن مةةن العنةة
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لل ةةرب وضةةما ت عةةدم التكةةأا ، وعلةةى سةةبيل املثةةال امل حقةة  القضةةائي  يف حالةة  العنةةمل اعنسةة  
واعنسةة  الةةذت يأتكةةب يف أوضةةاع إنسةةاني  مةةع ضةةمان مشةةا ك  النسةةاء والفتيةةات مشةةا ك  جمديةة  

 وفعال  يف العمليات ذات الصل ؛

اعهةات الفاعلة  ذات الصةل ، مبةا فيهةا احلكومةات واملنظمةات إىل مجيةع  يطلب -١٤ 
اإلقليميةة  ووكةةاالت األمةةم املتحةةدة ذات الصةةل  واملةسسةةات الوطنيةة  حلقةةوق اإلنسةةان والكيةةا ت 
املقدم  للمساعدة اإلنساني  ومنظمات اجملتمع املد ، كل   يف إطا  واليته، تعزيز جهودهةا للحةد 

 ميكن الوقاي  منها يف األوضاع اإلنساني ، لد  وضع السياسةات من وفيات وأمأا  األموم  اليت
وتنفيةةذها واستعأاضةةها، وتقيةةيم الةةربامل الأاميةة  إىل احلةةد مةةن وفيةةات وأمةةأا  األمومةة  الةةيت ميكةةن الوقايةة  

 منها، مع ضمان مشا ك  النساء والفتيات مشا ك  جمدي  يف مجيع القأا ات اليت تة أ فيهن؛

ةةل أكثةةأ قةةوال  وتنسةةيقا  اةةا  الع قةة  بةةن  يطلةةب -١٥  إىل الةةدول أن تكفةةل ات بةةاع هنر
العمةةةل اإلنسةةةا  والتنميةةة ، وهةةةو هنةةةل يضةةةع كةةةل امةةةأأة وفتةةةاة يف صةةةميم عمليةةة  التأهةةةب لألزمةةةات 

 اإلنساني  والتصدت هلا، ويسل م بضأو ة التخل  عن النُّهل االنعزالي  والربامل اجملزأة؛

الدول كفال  املشا ك  الفعال  واجملدية  للنسةاء والفتيةات، مبةا يف إىل ا  يطلب أيض -١٦ 
ذلةة  مةةةن  ةة ل اجملتمةةةع املةةد  والشةةةبكات النسةةائي  واملنظمةةةات املعنيةة   قةةةوق املةةأأة، يف حتديةةةد 
وتقأيةةةأ االحتياجةةةات وأولةةةو ت التمويةةةل واخلدمةةة  وإجةةةأاءات احلصةةةول علةةةى اخلةةةدمات وتقةةةدميها، 

 قد هتن على الفعل؛والتصدت لألزمات، اعرتافا  ب

الدول علةى تعزيةز قةد اهتا يف جمةال اإلحصةاءات وتشة يع مجةع البيةا ت،  حيث -١٧ 
بصةو ة شةةفاف  وتعاونية  ومو وقةة  ومصةنف ، عةةن تةةوافأ  ةدمات الأعايةة  الصةحي  اعنسةةي  واإلجنابيةة  
 عميةةةع النسةةةاء والفتيةةةات مةةةن السةةةكان املتضةةةأ ين، مبةةةن فةةةيهم السةةةكان املضةةةيفون، وعةةةن إمكانيةةة 

 احلصول عليها ومد  قبوهلا وجودهتا؛

ك ةزء   ،صةح  اعنسةي  واإلجنابية للاملنه ة  دمةا  اإلالدول إىل النظأ يف  يدعو -١٨ 
 التمتةةةةع أبعلةةةةى مسةةةةتو  ممكةةةةن مةةةةن الصةةةةح  البدنيةةةة  والعقليةةةة ، يفكةةةةل فةةةةأد ال يت ةةةةزأ مةةةةن حةةةةق  

فيهةةةا عةةةان  أنشةةةأها جملةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان، مبةةةاالةةةوال ت املسةةةندة إىل هيئةةةات التحقيةةةق الةةةيت  يف
يف املةأأة نتهاكات حقوق اإلنسان الةيت تتعةأ  هلةا الوالتصدت التحقيق وبعثات تقص  احلقائق، 

 ؛األوضاع اإلنساني 

إىل املفوضةة  السةةامي  أن تعةةد ، يف حةةدود املةةوا د املتاحةة ، وابلتشةةاو  مةةع  يطلةةب -١٩ 
 وسةةائأ اعهةةات املعنيةة  صةةاحب  املصةةلح ، تقأيةةأ متابعةة  عةةن املما سةةات الةةدول ووكةةاالت األمةةم املتحةةدة

 سةياق يف يف جمةال احةرتام مجيةع حقةوق اإلنسةان و ايتهةا وإعماهلةا املطأوحة  السليم  والتحد ت
منهةةا، مبةةا يف ذلةة  مةةن  ةة ل اسةةتخدام لقضةةاء علةةى وفيةةات وأمةةأا  األمومةة  الةةيت ميكةةن الوقايةة  ا

الةةدول وغرهةةةا مةةن اعهةةةات الفاعلةة  ذات الصةةةل ، مبةةا فيهةةةا صةةةندوق اإل شةةادات التقنيةةة  مةةن جانةةةب 
األمةةةةم املتحةةةةدة اإللةةةةائ ، وهيئةةةة  األمةةةةم املتحةةةةدة للمسةةةةاواة بةةةةن  األمةةةةم املتحةةةةدة للسةةةةكان، وبةةةةأ مل

مةه إىل جملةس حقةوق اإلنسةان يف دو تةه اعنسن و كةن املةأأة، ومنظمة  الصةح  العاملية ، وأن تقد
 اخلامس  واأل بعن؛

 إىل املفوضةةة  السةةةامي ، ابلتعةةةاون مةةةع الفأيةةةق العامةةةل املشةةةرت  بةةةن يطلةةةب أيضةةةا   -٢٠ 
الوكةةةةاالت املعةةةة  ابلصةةةةح  اإلجنابيةةةة  يف حةةةةاالت األزمةةةةات، وصةةةةندوق األمةةةةم املتحةةةةدة للسةةةةكان، 
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واة بةةن اعنسةةن و كةةن املةةأأة وغرهةةا مةةن ومنظمةة  الصةةح  العامليةة ، وهيئةة  األمةةم املتحةةدة للمسةةا
املتحةةةةةدة املتخصصةةةةة  وصةةةةةناديقها وبأاجمهةةةةةا وا ليةةةةةات الدوليةةةةة  حلقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وكةةةةةاالت األمةةةةةم 

للمسةةاعدة اإلنسةةاني  ومنظمةةات اجملتمةةع املةةد ، تنظةةيم اجتمةةاع ملةةدة يةةومن يف  والكيةةا ت املقدمةة 
د ت يف تطبيةةق هنةةل قةةائم علةةى حقةةوق ملناقشةة  املما سةةات اعيةةدة والثغةةأات والتحةة ٢٠١٩عةةام 

اإلنسةةان يف تنفيةةذ السياسةةات والةةربامل الأاميةة  إىل احلةةد مةةن وفيةةات وأمةةأا  األمومةة  الةةيت ميكةةن 
مةوجزا  عةن ذلة  إىل جملةس حقةوق اإلنسةان ا  وأن تقةدم تقأيةأ الوقاي  منهةا يف األوضةاع اإلنسةاني ، 

 يف دو ته الثاني  واأل بعن؛

 أل  قيد نظأ .أن يبق  املس يقأ  -٢١ 
    


