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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٦  
  كن الوقاية منها، وحقوق اإلنسان اليت ميوفيات ومراضة األمومة

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٣٠ املؤرخ   ١٥/١٧ و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٨ اتهقرارإذ يشري إىل      

بوفيات ومراضـة    املتعلقة   ٢٠١١سبتمرب  /يلول أ ٢٨ املؤرخ   ١٨/٢، و ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  األمومة اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان،

برنامج عمل املـؤمتر الـدويل       إعالن ومنهاج عمل بيجني، و     وإذ يؤكد من جديد     
للسكان والتنمية، ومؤمترات االستعراض املتصلة به، مبا يف ذلك الوثيقة اخلتامية السـتعراض             

، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٠٠٩/١ارد يف قرار جلنة السكان والتنمية برنامج العمل الو
              / آذار ١٢ املـؤرخ    ٥٤/٥ جلنـة وضـع املـرأة        ي عاماً على اعتماده، وقـرار     ١٥بعد مرور   

واألهداف وااللتزامات املتعلقة باحلد    ،  ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ املؤرخ   ٥٦/٣و ،٢٠١٠مارس  
 اجلميع من احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلـك            ومتكنيمن وفيات األمومة    
 ٢٠٠٥ ونتائج مؤمتر القمـة العـاملي لعـام          ٢٠٠٠إعالن األلفية لعام    األهداف الواردة يف    

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس يف دورته احلادية والعـشرين                  *  
(A/HRC/21/2)الفصل األول ،.  
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والوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للدورة اخلامسة والستني للجمعيـة العامـة             
 ٢٧ املـؤرخ    ٢٠١٢/١ ار جلنـة الـسكان والتنميـة      بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية وقر    

  ،٢٠١٢أبريل /نيسان
مبختلف العمليات اجلارية يف نطاق منظومة األمم املتحدة الستعراض         وإذ حييط علماً      

تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واستعراض حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية            
  ،٢٠١٥عد عام وإعداد إطار إمنائي لفترة ما ب

بالتعاون مع الكيانات   بتنظيم مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        يرحب    
مـشاورة عامـة يف     املعنية األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة، حلقة عمـل للخـرباء و           

، شاركت فيهما احلكومات واملنظمات اإلقليمية وهيئات األمم املتحدة         ٢٠١٢أبريل  /نيسان
إرشادات تقنية موجزة عن تطبيق هنج قائم على         لة ومنظمات اجملتمع املدين، وإعداد    ذات الص 

أساس حقوق اإلنسان حيال تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من وفيات ومراضـة              
  ،)١(األمومة اليت ميكن الوقاية منها

ساعدة التقنية علـى    بأن زيادة اإلرادة وااللتزام السياسيني والتعاون وامل      واقتناعاً منه     
مجيع املستويات أمور متّس احلاجة إليها بإحلاح لتقليص املعدالت العاملية العالية غري املقبولـة              
لوفيات ومراضة األمومة اليت ميكن الوقاية منها، وأن إدماج هنج قائم على أسـاس حقـوق                

 يف ختفـيض تلـك      اإلنسان ميكن أن يساهم مسامهة إجيابية يف حتقيق اهلدف املشترك املتمثل          
  املعدالت،
مجيع الدول جتديد التزامها السياسي بالقـضاء علـى وفيـات            إىل   يطلب  -١  

ومراضة األمومة اليت ميكن الوقاية منها على املستويات احمللي والوطين واإلقليمي والـدويل،             
ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الكامل والفعال اللتزاماهتـا يف جمـال حقـوق               
اإلنسان، وإلعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة              
وعمليات االستعراض املتصلة به، مبا يف ذلك االلتزامات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة             
وحقوق اإلجناب، وإعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلـدفان املتعلقـان             

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوسائل منها ختصيص املوارد          بصحة األم و  بتحسني  
واخلدمات الصحية الكفيلـة مبعاجلـة      احمللية الالزمة للنظم الصحية وتوفري املعلومات الالزمة        

  مشاكل الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت تعانيها النساء والفتيات؛
ت الفاعلة ذات الصلة التركيز جمـّدداً علـى         الدول وسائر اجلها   إىليطلب    -٢  

مبادرات التصدي لوفيات ومراضة األمومة يف إطار شراكاهتا اإلمنائية وترتيباهتـا يف جمـال              
ا يف ذلك من خالل الوفاء بااللتزامات القائمة والنظر يف إمكانية قطع تعهـدات              التعاون، مب 

__________ 

)١( A/HRC/21/22و Corr.1و Corr.2. 
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جديدة، وتبادل املمارسات الفعالة واملساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية، وإدماج منظور           
قائم على أساس حقوق اإلنسان يف تلك املبادرات، والتصدي لألثر الذي يتركه التمييز ضد              

  ات ومراضة األمومة؛املرأة على وفي
، مبا يف ذلك املؤسسات     وسائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة     الدول   يشجع  -٣  

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، على اختاذ إجراءات على مجيع املستويات            
، مثل الفقـر وسـوء      ومراضة األمومة وفيات  جلة األسباب اجلذرية املترابطة الكامنة وراء       ملعا
ذية واملمارسات الضارة وعدم توفر خدمات مالئمة وسهلة املنال يف جمال الرعاية الصحية             التغ

ـ     و وعدم املساواة بني اجلنسني،      ثقيفونقص املعلومات والت   سألة على إيالء اهتمام خـاص مل
  ؛ضد النساء والفتياتلقضاء على مجيع أشكال العنف ا

 هنج قـائم علـى أسـاس    باإلرشادات التقنية املوجزة بشأن تطبيق   بيرّح  -٤  
حقوق اإلنسان يف تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل احلد من وفيات ومراضة األمومة اليت              

، ويدعو مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها احلكومات واملنظمـات           ميكن الوقاية منها  
إلنسان ومنظمات  اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملؤسسات الوطنية حلقوق ا         

، حسب االقتضاء، لـدى وضـع       اجملتمع املدين، إىل تعميم هذه اإلرشادات التقنية وتطبيقها       
احلد من وفيات ومراضة األمومة     السياسات وتنفيذها واستعراضها وتقييم الربامج الرامية إىل        

  ؛اليت ميكن الوقاية منها
اون مـع الـدول      جبميع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة أن تتع        هيبي  -٥  

  وتساعدهتا تقنياً، عندما تطلب ذلك، دعماً لتنفيذ اإلرشادات التقنية؛
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على توجيه انتبـاه          مفوضيةيشجع    -٦  

األمني العام ومجيع كيانات األمم املتحدة املكلفة بواليات يف إطار وفيات ومراضة األمومـة              
إلرشادات التقنية، ومواصلة احلوار بشأن مسألة وفيات ومراضـة         وحقوق اإلنسان إىل هذه ا    

األمومة اليت ميكن الوقاية منها مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة بغية التعجيـل بإعمـال                
  ؛٢٠١٥ من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام ٥حقوق النساء والفتيات وحتقيق اهلدف 

، يف حدود املوارد املتاحة، وبالتعاون مع       عّدُتإىل املفوضية السامية أن     يطلب    -٧  
الدول ووكاالت األمم املتحدة، وال سيما منظمة الصحة العاملية وصندوق األمـم املتحـدة              
للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني             

ريراً عن الكيفية اليت طبقت هبا الدول        تق ،املرأة ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين      
وسائر اجلهات الفاعلة ذات الصلة هذه اإلرشادات التقنية، لُيقّدم إىل جملس حقوق اإلنـسان        

  يف دورته السابعة والعشرين؛
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إحالة اإلرشادات التقنية إىل اجلمعية العامة بوصفها        األمني العام  إىليطلب    -٨  
برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل        ف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ   إسهاماً يف استعراض حتقيق األهدا    

، مبا يف ذلك خالل احلدث اخلـاص الـذي تنظمـه اجلمعيـة العامـة يف      للسكان والتنمية 
، والدورة االستثنائية اليت    لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    ملتابعة اجلهود املبذولة     ٢٠١٣ عام

  ؛"٢٠١٤ كان والتنمية بعد عاماملؤمتر الدويل للس"تعقدها بشأن موضوع 
  .أن يواصل حبث هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   -٩  

٣٦اجللسة   

٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧  
  .]اعتمد دون تصويت[

        
  


