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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  27أيلول/سبتمرب 2018
 -10/39وفياااو وأا ارام اةاواااة الااو اياام الوقايااة اإلنااا وحقااوق اإلنسااان يف اةوضااا
اإلنسانية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يعيددد أتكيددد اإلع د ن العددامل حلقددوق اإلنس ددان ،ويشددر إىل الص د و الدولي د ذات
الصددل  ،مبددا يف ذل د العهددد الدددوي اخلددا ابحلقددوق االقتصددادي واالجتماعي د والثقافي د  ،والعهددد
الدوي اخلا ابحلقوق املدني والسياسي  ،واتفاقي القضاء على مجيد أشد ال التمييدد ادد املد أة،
واتفاقي حقوق الطفد ،،واالتفاقيد الدوليد للقضداء علدى مجيد أشد ال التمييدد العنصد ق ،واتفاقيد
حقوق األشخا ذوق اإلعاق ،
وإذ يشدر إىل اتفاقيددات جنيدمل املة د  ١٢آب/أغسدطس  ،١٩٤٩وب وتوكوليهددا اإلاددافين
املة ن  ٨حدي ان/يونيه  ،١٩٧٧وإىل االتفاقي اخلاص بوا ال جئن،
وإذ يشددر أيضددا إىل ق د ا اعمعي د العام د  ١3٢/٧٢املددة  ١١كددانون األول/ديسددمرب ٢٠١٧
بشأن التعاون الدوي يف تقدد املسداعدة اإلنسداني يف ميددان ال دوا ب الطبيعيد  ،مدن م حلد اإلغا د
إىل م حل التنمي ،
وإذ يُق د أبن الوقاي د مددن وفيددات وأم د ا األموم د أولوي د مددن أولددو ت حقددوق اإلنسددان
عمي د ال دددول ،وإذ يعي ددد أتكي ددد أن مجي د حق ددوق اإلنس ددان عاملي د وغددر قابل د للت دئ د ومرتابط د
ومتشاب ويعدز بعضها بعضا،
وإذ يشر إىل ق ا ات جملس حقوق اإلنسان السابق بشأن وفيات وأمد ا
مي ن الوقاي منها ،وحقوق اإلنسان،
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وإذ يعيددد أتكيددد إع د ن ومنهدداب عم دد ،بي ددن ،وب د لمو عمدد ،امل ددة الدددوي للس د ان
والتنمي  ،وما ي تبط هبما من مة ات استع ااي وواثئد تاميد  ،ويعيدد أيضدا أتكيدد قد ا ات عند
وا امل أة واستنتاجاهتا املتف عليها ،وق ا ات عن الس ان والتنمي ،
وإذ يشر إىل اسرتاتي ي األمن العام العاملي اجملددة بشأن صح امل أة والطف ،وامل اهد ،
ويُق ابلدو اهلام الذق مي ن أن تةديه يف احلد من وفيات وأم ا األموم الي مي ن الوقاي منها،
وإذ ي حب ابعهود الي تبذهلا منظم الصح العاملي  ،وصندوق األمدم املتحددة للسد ان
وغدر مدن وكداالت األمدم املتحدددة وصدناديقها وب اجمهدا ،كد ،يف حدددود واليتده ،للوقايد مدن وفيددات
وأم د ا األموم د  ،ويشددر إىل االلت ددام العددامل ابحلددد مددن وفيددات األموم د وتعديددد الصددح اعنسددي
واإلجنابي د وحقددوق اإلجندداب ،وفقددا إلع د ن ومنهدداب عمدد ،بي ددن ،وب د لمو عمدد ،املددة الدددوي
للس ان والتنمي وما ي تبط هبما من مة ات استع ااي وواثئ تامي ،
وإذ حييط علما ابعهود الي يبدذهلا الف يد العامد ،املشدرت بدن الوكداالت املعد ابلصدح
اإلجنابيد يف حدداالت األزمددات التدداب للف يد امل جعد لل ند الدائمد املشددرتك بددن الوكدداالت املعد
ابلعم ،اإلنسدا املبددئ مدن أجد ،توسدي وتعديدد فد احلصدول علدى نوعيد جيددة مدن ددمات
ال عاي الصحي اعنسي واإلجنابي لألشخا يف األوااع اإلنساني ،
وإذ حي دديط علم ددا أيض ددا بتق يد د وتوص دديات الف ي د العام دد ،ال فيد د املس ددتو املعد د بص ددح
النساء واألطفال وامل اهقن وحقوق اإلنسان امل فول هلم( ،)١وإبطدا التعداون بدن منظمد الصدح
العاملي ومفواي األمم املتحدة السامي حلقدوق اإلنسدان ،وبدن املفوادي السدامي وصدندوق األمدم
املتحدددة للس د ان ،وكددذل مشددا ي امل دواد املتعلقد ماي د األشددخا يف حدداالت ال دوا ب ،الددي
اعتمدهتا عن القانون الدوي(،)٢
وإذ يُق أبمهي تعديدد التنسدي بدن مجيد وكداالت األمدم املتحددة ذات الصدل  ،وال يدالت
املقدم للمساعدة اإلنساني ومنظمات اجملتمد املدد  ،وفقدا لواليد كد ،منهدا ،وبضد و ة أن ت فد،
الدددول االح درتام ال امدد ،حلقددوق الصددح اعنسددي واإلجنابي د وحقددوق اإلجندداب و ايتهددا وإعماهلددا،
وفقا إلع ن ومنهاب عم ،بي ن ،وب لمو عم ،املة الددوي للسد ان والتنميد ومدا يد تبط هبمدا
من مة ات استع ااي وواثئ تامي  ،يف اعهود املبذول للحد من وفيات وأم ا األمومد الدي
مي ن الوقاي منها يف األوااع اإلنساني ،
وإذ يعددرت أبن القددانون الدددوي اإلنسددا والق ددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان مت ددام ن
ويعددز كدد ،منهمددا ا د  ،ويُقد أبن لألشددخا املتدأ ين ابل دوا ب احلد يف احدرتام حقددوقهم اإلنسدداني
و ايتها وفقا للقانون الدوي،
وإذ يعيد أتكيد أن الدول ملدم ابختاذ اخلطوات ال زم لتحقي اإلعمال التام حلد كد،
ف د د يف التمت د أبعلددى مسددتو مي ددن بلوغدده مددن الصددح البدني د والعقلي د  ،مبددا يف ذل د الص ددح
اعنسي واإلجنابي  ،مبنأ عن التمييد ،مبا يف ذل يف األوااع اإلنساني ،
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وإذ يُقد أبن أق هنددو يقددوم علددى أسدداإل حقددوق اإلنسددان للقضدداء علددى وفيددات وأمد ا
األموم د الددي مي ددن الوقاي د منهددا ،هددو هنددو يسددتند إىل جمموع د مددن املبدداد  ،مددن بينهددا املسدداءل
واملشاك والشفافي والتم ن واالستدام وعدم التمييد والتعاون الدوي،
وإذ يشدد على أن احلد مدن وفيدات وأمد ا األمومد الدي مي دن الوقايد منهدا مد احدرتام
ال دددول الت ددام اللتداماهت ددا وتعه ددداهتا املتعلق د ق ددوق اإلنس ددان ،س دديتطلب ب ددذل جه ددود مت امل د يف
اجملاالت الي تغطيها ط التنمي املستدام لعدام  ،٢٠3٠و طد عمد ،أديدس أاباب الصداد ة عدن
املة الدوي الثالث لتموي ،التنمي  ،يف إطا تنفيذ ط عام ،٢٠3٠
وإذ يُق أبن احرتام و اي وكفال التمت ال امد ،قدوق اإلنسدان عميد النسداء والفتيدات،
وتنفيددذ مجيد األهدددا والغددا ت الدوا دة يف طد عددام  ٢٠3٠تنفيددذا امددا ،مبددا يف ذلد اهلددد ٥
املتعل د بتحقي د املسدداواة بددن اعنسددن و ددن كدد ،النسدداء والفتيددات ،والغاي د  ١-3بشددأن ف د
النسب العاملي للوفيات النفاسي  ،أمو مرتابط ويعدز ك ،منها ا ،
وإذ يُق د أبن الصددح اعنسددي واإلجنابي د وحقددوق اإلجندداب تش د ن جدددءا ال يت ددأ مددن
دن مدن الصدح البدنيد والعقليد  ،وأبن ددمات
إعمال ح ك ،ف د يف التمتد أبعلدى مسدتو
ال عاي الصحي اعنسي واإلجنابي الشامل جيب أن تتضمن العناص املرتابط واعوه يد  ،أال وهد
الت دواف وس ددهول احلص ددول عليه ددا واملقبولي د واع ددودة ،عل ددى أس دداإل ع دددم التميي ددد واملس دداواة ش د
ومواوعا ،بط ق ،منها التصدق للتمييد أبش اله املتعددة واملتدا ل ،
وإذ يسدداو ابل د القل د مددن اسددتم ا انتهاكددات حد كدد ،ف د د يف التمت د أبعلددى مسددتو
ن من الصح البدني والعقلي  ،مبا يف ذل الصح اعنسي واإلجنابي  ،األمد الدذق يدة سدلبا
يف معدددالت وفيددات وأمد ا األمومد الددي مي ددن الوقايد منهددا ،ومددن كددون التمتد التددام هبددذا احلد
ال يدال هدفا بعيد املنال للعديد من النساء والفتيات يف مجي أحناء العامل،
دن مدن الصدح البدنيد
وإذ يُق أبن انتهاكات ح ك ،ف د يف التمتد أبعلدى مسدتو
والعقلي د  ،مبددا يف ذل د الصددح اعنسددي واإلجنابي د  ،مثدد ،عدددم كفاي د دددمات التوليددد يف حدداالت
الط دوا  ،واإلجهددا غددر املددأمون ،مي ددن أن تددةدق إىل ا تفدداع مسددتو ت أم د ا األموم د  ،مبددا يشددم،
لسو الدوالدة ،دا يدةدق إىل اعدت ل صدح النسداء والفتيدات يف سدن اإلجنداب ووفداهتن يف العديدد مدن
مندداط العددامل ،وبصددف اص د يف األوادداع اإلنسدداني  ،وأبن د د حاج د إىل ز دة هائل د ومسددتدام يف
دددمات الع د د ب وال عايد د الص ددحي اعي دددة ،مب ددا يف ذلد د دددمات التولي ددد ذات النوعي د د العالي د د يف
حدداالت الطدوا  ،وكددذل يف عدددد ج احد الناسددو والقدداب ت املددةهلن واملددد بن ،للحددد مددن وفيددات
األمهات واملواليد بصو ة كبرة والقضاء على لسو الوالدة،
وإذ يُق د أيض ددا أبن األوا دداع اإلنس دداني ق ددد تدي ددد ط ددو ة أي دداع وهياك دد ،التميي ددد وع دددم
املسدداواة املوجددودة مددن قبدد ،،وتقددو كددذل إم انيد احلصددول علددى ال عايد الصددحي  ،واملعلومددات
واخلدمات والس ن وامليا والص الصح والتعليم وف العم ،للنساء والفتيدات ،وأبن فد
احلصددول علددى اخلدددمات األساسددي يف املندداط املتضد ة ،مثدد ،دددمات ال عايد الصددحي  ،مبددا فيهددا
دددمات الصددح اعنسددي واإلجنابيد  ،قددد تضددي بسددبب عدددم تدواف مددا ي فد مددن اهلياكدد ،األساسددي ،
واالفتقا إىل املهنين العاملن يف جمال ال عايد الصدحي  ،وإىل األدويد األساسدي ولدوازم ال عايد الصدحي
وقنوات اإلحال الي تكد على الناجن فيما خيص مجي الناجن من العنمل اعنس واعنسا ،
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وإذ يُقد كددذل أبن اهنيددا الددنظم القضددائي  ،والتمييددد علددى أسدداإل نددوع اعددنس ،والتمييددد
اد ال جئن يف البلدان املضيف و وفهم من االنتقام منهم ومدن أسد هم ،والوصدم املد تبط ابلعندمل
اعنس د واعنسددا  ،كلهددا عوامدد ،ن د  ،يف ندد ،األوادداع اإلنسدداني  ،النسدداء والفتيددات الناجيددات مددن
العن ددمل اعنسد د واعنس ددا  ،واألش ددخا ا د د ومن م ددن إم انيد د احلص ددول عل ددى دددمات الص ددح
اعنسددي واإلجنابي د مددن اإلب د ع عددن حدداالت العنددمل اعنس د  ،ومددن التمدداإل العدال د  ،واملسدداءل
وسب ،االنتصا عن االنتهاكات الي عانوا منها،
وإذ يسدداو ابل د القل د مددن أن النسدداء والفتيددات الل دواف جيدددن أنفسددهن يف أوادداع إنسدداني ،
يتع ان بش  ،غر متناسب خلط كبر من انتها حقوقهن ،مبا يف ذل من د ل االادا ابلبشد ،
والعنمل اعنس واعنسا واالغتصداب املنه د واالسدتعباد اعنسد  ،والتعقديم القسد ق ،واحلمد،
القس د ق ،واملما سددات الضددا ة ،مثدد ،زواب األطفددال والدددواب املب د والقس د ق ،واالفتقددا إىل دددمات
ال عايد الصددحي اعنسددي واإلجنابيد امل ئمد واملتيسد ة ،واملعلومددات الثبوتيد والتثقيددمل ،مبددا يف ذلد
التثقيددمل اعنس د الشددام ،مبددا يتس د م د قددد ات الطفدد ،املتطددو ة ،وانعدددام ف د احلصددول علددى
ال عاي يف فرتة ما حول الوالدة ،مبا يشم ،القاب ت املاه ات و عاي التوليد يف احلداالت الطا ئد ،
والفق د  ،والتخلددمل ،ومجي د أن دواع سددوء التغذي د  ،وعدددم احلصددول علددى األدوي د واملعدددات الطبي د ،
ونقددص امل دوا د البش د ي واملادي د يف نظددم ال عاي د الصددحي  ،ونقددص املسدداعدة اإلنسدداني والتمويدد ،لتلبي د
احتياجات املستشفيات ،ويف جمال املساعدة التقني وبناء القد ات واالحتياجدات التد يبيد  ،وعددم
احلصد ددول علد ددى امليد ددا والص د د الصد ددح  ،د ددا يد ددةدق إىل ز دة د دداط احلمد دد ،غد ددر امل غد ددوب فيد دده،
واإلجها غر املأمون ،ووفيات وأم ا األموم ،
وإذ يعيدد أتكيددد أن حقدوق اإلنسددان تشددم ،احلد يف الددتح م والبدحب يد ومسددةولي يف
مسددائ ،تتعل د ابحليدداة اعنسددي  ،مبددا يف ذل د الصددح اعنسددي واإلجنابي د  ،مددن دون إك د ا و ييددد
وعن ددمل ،وأن الع ق ددات املتس دداوي يف أم ددو الع ق ددات اعنس ددي واإلجن دداب ،مب ددا يف ذلد د االحد درتام
ال ام دد ،لل ام د د والس د د م واالس ددتق لي اعس دددي  ،تتطل ددب االحد درتام املتب ددادل وال ا ددا وتقاس ددم
املسةولي فيما يتعل ابلسلو اعنس وعواقبه،
وإذ يُقد بوجددود تبدداين كبددر يف معدددالت وفيددات وأمد ا األمومد بددن البلدددان ،ودا لهددا
أيضا ،وبن النساء والفتيات اللواف يواجهن أش اال متعددة ومتشاب مدن التمييدد ،ويشدر بقلد
إىل أن ط وفيات األموم كبر يف حال امل اهقات ،ويصبح أكدرب يف حالد امل اهقدات دون سدن
اخلامس د عش د  ،وأن مضدداعفات احلم د ،وال دوالدة مددن األسددباب ال ئيسددي لوفيددات امل اهقددات يف البلدددان
الناميد  ،وهددو مددا جيعدد ،مددن الضد و ق التصدددق عميد العوامدد ،االجتماعيد واالقتصددادي والبيئيد ا ددددة
للصح  ،للتقلي ،من التباين املشا إليها أع ،
وإذ يساو ابل القل من أن ط وفيات األمومد علدى مدد العمد يف البلددان املتدأ ة
ابحلدداالت اإلنسدداني  ،يقددد دواي  ١علددى  ٥٤مقابدد ١ ،علددى  ١٨٠يف العددامل ،ومددن أن الغالبي د
العظمى من وفيات وأم ا األموم الي مي ن الوقاي منها حتدب يف سياقات النداعات املسدلح
وال وا ب الطبيعي والتش د،
واقتناعا منه أبن هنا حاج ملح إىل ز دة اإل ادة وااللتدام السياسين والتعاون الدوي
واملس دداعدة التقنيد د عل ددى مجيد د املس ددتو ت لتخف ددي املع دددل الع ددامل امل تفد د بشد د  ،غ ددر مقب ددول
لوفيددات وأم د ا األموم د الددي مي ددن الوقاي د منهددا ،يف السددياقن العددامل واإلنسددا علددى الس دواء،
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وأبن إدماب هنو قائم على حقوق اإلنسان يف تدوفر ددمات ال عايد الصدحي اعنسدي واإلجنابيد
مي ن أن يسهم إسهاما إجيابيا يف حتقي اهلد املشرت املتمث ،يف ختفي هذا املعدل،
وإذ يُق د ابحلاج د إىل املديددد مددن البيددالت املصددنف بشددأن معدددالت وفيددات وأم د ا
وإىل ف احلصول على دمات ال عاي الصحي اعنسي واإلجنابي يف األوااع اإلنساني ،

األموم د ،

وإذ يعددرت أبن عدددم الوقايد مددن وفيددات وأمد ا األمومد هددو مددن أهددم الع اقيدد ،الددي تعددرت
دن النسدداء والفتيدات يف مجيد منداح احليدداة و دتعهن التددام قدوقهن اإلنسدداني وقدد هتن علددى حتقيد
ذاهتن ابل ام ،،وتعرت التنمي املستدام عموما ،ويُق بض و ة سد الف وة اإليائي اإلنساني ،

 -١حيث مجي الدول على القضاء على وفيات وأم ا األمومد الدي مي دن الوقايد
منها ،واحرتام حقوق الصح اعنسي واإلجنابي وحقوق اإلجنداب ،و ايتهدا وإعماهلدا وفقدا ملنهداب
عم ،بي ن ،وب لمو عم ،املة الدوي للس ان والتنمي  ،وما ي تبط هبمدا مدن مدة ات استع اادي
وواثئد تاميد  ،واحلد يف الددتح م ال امدد ،والبددحب يد ومسددةولي يف مجيد املسددائ ،املتعلقد ابحليدداة
اعنس ددي والص ددح اعنس ددي واإلجنابيد د  ،م ددن دون يي ددد وإكد د ا وعن ددمل ،بس ددب ،منه ددا إزالد د العقب ددات
القانوني ووا وإنفاذ سياسات و ا سات جيدة وأط قانوني حترتم االستق لي اعسددي  ،وتضدمن
وصول اعمي إىل دمات ال عاي الصحي اعنسدي واإلجنابيد واملعلومدات الثبوتيد والتثقيدمل يف هدذا
اجملددال ،اددمن هنددو قددائم علددى حقددوق اإلنسددان ،مبددا يف ذلد لتنظدديم األسد ة ،وأسدداليب عصد ي آمند
وفعالد ملند احلمدد ،،ووسددائ ،ملند احلمدد ،يف احلدداالت الطا ئد  ،ووصددول اعميد إىل ال عايد الصددحي ،
مبددا يف ذل د ال عاي د الصددحي اعيدددة لألمهددات ،مثدد ،القدداب ت املدداه ات و عاي د التوليددد يف حدداالت
الط دوا  ،واإلجهددا املددأمون وفقددا للق دانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان وعندددما ال ي ددون ذل د منافيددا
للق ددانون ال ددوط  ،والوقايد د والعد د ب م ددن الته دداابت املس ددال التناس ددلي  ،واألمد د ا املنقولد د جنس دديا،
وفددروإل نقددص املناع د البش د ي  ،والس د طالت اإلجنابي د  ،وإدمدداب عنص د الصددح اعنسددي واإلجنابي د يف
االسرتاتي يات والربامو الصحي الوطني عمي النساء والفتيات ،مبن فيهن امل اهقات؛
 -٢حيث الدول ،وفقا ل لتدامات املرتتب مبوجب األح ام ذات الصل مدن القدانون
ددن مددن الصددح البدني د
الدددوي حلقددوق اإلنسددان ،مبددا يف ذل د احل د يف التمت د أبعلددى مسددتو
والعقليد د  ،مب ددا يش ددم ،الص ددح اعنس ددي واإلجنابيد د  ،عل ددى ا ددمان تد دواف دددمات ال عايد د الص ددحي
وسددهول احلصددول عليهددا ومقبوليتهددا وجودهتددا ،مبددا فيهددا دددمات عاي د الصددح العقلي د واخلدددمات
النفسي  -االجتماعي و دمات ال عاي الصحي اعنسي واإلجنابي  ،دون إك ا أو ييد أو عنمل؛
 -3يطلب إىل الدول إيد ء اهتمدام دا للحالد اخلاصد للم اهقدات يف األواداع
اإلنسدداني  ،اللدواف قددد يضددط ن إىل حتمدد ،مسددةوليات ال بددا ويتع اددن ملخدداط أعلددى مددن العنددمل
اعنس واعنسا  ،وزواب األطفال ،والدواب املب والقس ق واالادا  ،ومدن ا تمد ،أن ميدنعن مدن
التعليم والتد يب على املها ات ،وف العم ،ا من ومن إم اني احلصول على دمات ال عاي
الصددحي اعنسددي واإلجنابي د واملعلومددات املتعلق د هبددا ،ومواجه د العدل د والتمييددد والوصددم ،وقضددا
الصح العقلي والسلو ا فو ابملخاط ؛

 -٤يش د مجي د اعهددات صدداحب املصددلح علددى النظ د يف تعديددد واسددتخدام املبدداد
التوجيهي د إلدمدداب التددد ت يف جمددال التصدددق للعنددمل اعنسددا يف العمدد ،اإلنسددا لل ن د الدائم د
املشددرتك بددن الوكدداالت ،ودليلهددا املتعل د ابلش دةون اعنسدداني والدددلي ،امليدددا املشددرت بددن الوكدداالت
للصددح اإلجنابي د يف األوادداع اإلنسدداني  ،وكفال د تقددد جمموع د اخلدددمات األولي د الدددنيا للصددح
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اإلجنابيد د يف بدايد د ح دداالت الطد دوا اإلنس دداني  ،مد د إيد د ء اهتم ددام ددا للنس دداء والفتي ددات اللد دواف
يد دواجهن أشد د اال متع ددددة ومتدا لد د م ددن التميي ددد والنس دداء والفتي ددات يف ح دداالت الض ددعمل ،وا ددمان
االنتقد ددال يف أق د د ب وقد ددحب د ددن إىل تد ددوفر د دددمات ال عاي د د الصد ددحي اعنسد ددي واإلجنابي د د الشد ددامل
واملعلومات والتثقيمل املدعوم ابألدل يف جمال الصح اعنسي واإلجنابي ؛
 -٥يش د د احل ومد ددات والسد ددلطات ا لي د د ومنظوم د د األمد ددم املتحد دددة واملنظمد ددات
اإلقليمي على التصدق مل امن الضعمل لد النساء والفتيات وتناول ما يتمتعن بده مدن قدد ات،
ويددعو اعهددات املاحند والبلدددان األ د املقدمد للمسدداعدة إىل القيددام بدذل  ،ابسددتخدام الدربامو
امل اعي د ملنظددو نددوع اعددنس ،مبددا يف ذل د فيمددا يتعل د ابالحتياجددات الصددحي اعنسددي واإلجنابي د ،
وسب ،التصدق للعنمل اعنس واعنسا ولشىت أش ال االستغ ل ل حاالت الطدوا ويف
بيئات ما بعد انتهاء ال وا ب ،وختصيص املوا د فيما تبذله من جهود للحدد مدن داط ال دوا ب
والتصدق هلا والتعايف من آاث ها ابلتنسي م ح ومات البلدان املتض ة؛
 -٦حيث بقوة الدول ومجي األط ا يف النداعات املسلح على اختداذ تددابر فعالد
ملن ومواجه أعمال العندمل واهل مدات والتهديددات املوجهد ادد املدونفن الطبيدن والعداملن يف
اجمل د ددال اإلنس د ددا ال د ددذين ي د ددةدون واجب د ددات طبيد د د حصد د د ا ،ووس د ددائ ،نقله د ددم ومع د ددداهتم ،وك د ددذل
املستشفيات وسائ امل اف الطبي يف النداعات املسلح  ،بط ق ،منهدا واد األطد القانونيد ا ليد
لضمان احرتام التداماهتا القانوني الدولي ذات الصل ؛
 -٧حييط علما م التقددي بتق يد مفوادي األمدم املتحددة السدامي حلقدوق اإلنسدان
بشددأن متابعد تطبي د اإل شددادات التقني د املتعلقد ابتبدداع هنددو قددائم علددى حقددوق اإلنسددان يف تنفيددذ
السياسددات والدربامو ال اميد إىل احلددد مددن الوفيددات واألمد ا النفاسددي الددي مي ددن الوقايد منهددا(،)3
ويش مجي اعهات صاحب املصلح على أن تنظ يف التوصيات الوا دة فيه؛
 -٨يطلددب إىل الدددول وغرهددا مددن اعهددات الفاعلد ذات الصددل الرتكيددد مددن جديددد
علددى مبدداد ات التصدددق لوفيددات وأم د ا األموم د يف إطددا ش د اكاهتا اإليائي د وت تيباهتددا يف جمدداي
املساعدة والتعاون الدولين ،بطد ق منهدا تعديدد التعداون التقد علدى التصددق لوفيدات وأمد ا األمومد ،
إبجد اءات تشددم ،نقدد ،اخلدربات والت نولوجيددا والبيددالت العلميد  ،وتبددادل املما سددات السددليم مد
البلدان النامي  ،م الوفاء اباللتدامات القائم  ،وإدماب منظو قائم على حقوق اإلنسدان يف تلد
املباد ات ،والتصدق لتأ ر التمييد اد النساء والفتيات يف وفيات وأم ا األموم ؛
 -٩حي د ددث ال د دددول عل د ددى التأك د ددد م د ددن أن الق د دوانن والسياس د ددات واملما س د ددات حت د ددرتم
االسددتق لي اعسدددي للم د أة و صوصدديتها ومسدداواهتا يف ح د اختدداذ ق د ا مسددتق ،يف األمددو املتعلق د
ياهت ددا وص ددحتها ،م ددن د د ل مواءمد د القد دوانن والسياس ددات املتعلقد د ابلص ددح اعنس ددي واإلجنابيد د ،
مبا فيها سياسات املساعدة الدولي  ،مبا يتمشى م القانون الددوي حلقدوق اإلنسدان ،وإلغداء القدوانن
التمييدي الي تشرتع إذن ط اثلدث للحصدول علدى املعلومدات املتعلقد ابلصدح و ددمات ال عايد
الصحي  ،وم افح القوالب النمطي اعنساني والقواعد والسلوكيات الي يد ادهن؛
 -١٠حيددث أيضددا الدددول علددى اددمان الوصددول إىل آليددات العدال د واملسدداءل وسددب،
االنتصا الفعال يف حينها من أج ،التنفيذ واإلنفاذ الفعالن للقدوانن ال اميد إىل مند انتهاكدات
ددن مددن الصددح البدني د والعقلي د  ،مبددا يف ذل د الصددح
ح د كدد ،ف د د يف التمت د أبعلددى مسددتو
__________
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اعنسددي واإلجنابي د  ،مبددا يشددم ،تل د اهلادف د إىل الوقاي د مددن وفيددات وأم د ا األموم د  ،مبددا يف ذل د يف
األوادداع اإلنسدداني  ،بسددب ،منهددا إطد ع النسدداء علددى حقددوقهن مبوجددب القدوانن الوطنيد والدوليد
ذات الصدل  ،وحتسددن اهلياكدد ،القانونيد والصددحي  ،وإزالد مجيد العقبددات الددي حتددول دون احلصددول
على املشو ة واملساعدة القانونيتن وعلى سب ،االنتصا ؛
 -١١حيث كذل الدول على امان املساءل وم اعاة الفدوا ق بدن اعنسدن ،وسدب،
االنتصددا العاجلد والفعالد عددن انتهددا حقددوق النسدداء والفتيددات فيمددا يتعلد بوفيددات وأمد ا األمومد
يف األوا دداع اإلنس دداني  ،بطد د ق ،منه ددا األ ددذ أبشد د ال ش ددفاف ل ص ددد الد دربامو والسياس ددات اإلنس دداني
واستع ااها وم اقبتها ،مبا يف ذل صد أوجه عدم املساواة؛
 -١٢يطلددب إىل الدددول دعددم املسدداواة بددن اعنسددن وحقددوق امل د أة ،وحقددوق الطفدد،،
مبددا يف ذلد دا دد ،األسد  ،عددن ط يد مبدداد ات توعيد تشددم ،املدددا إل واملخيمددات واألمدداكن الددي
تسددتقب ،املش د دين وال جئددن ،وال سدديما يف جمدداي التعل دديم والتوعي د العام د  ،بسددب ،منهددا وس ددائط
اإلع د د م واإلنرتند ددحب ،وإد اب مند دداهو تتعل د د مي د د حقد ددوق امل د د أة والفتد دداة يف الد دددو ات التد يبي د د
للمد سددن ،مبددا يشددم ،من د العنددمل اعنس د واعنسددا والتمييددد ،واددمان حصددول اعمي د علددى
تثقيمل جنس شام ،قائم على األدل مبا يتماشى م قد ات الطف ،املتطو ة؛
 -١3حيث الدول ويشد غرهدا مدن اعهدات املعنيد صداحب املصدلح  ،مبدا يف ذلد
املةسسددات الوطني د حلقددوق اإلنسددان واملنظمددات غددر احل ومي د  ،علددى اختدداذ إجد اءات علددى مجي د
املسددتو ت ،ابتبدداع هنددو شددام ،قددائم علددى حقددوق اإلنسددان ،ملعاع د األسددباب املرتابط د لوفيددات
وأم د ا األموم د  ،مثدد ،االفتق دا إىل دددمات عاي د صددحي م ئم د وسددهل املنددال يسددتفيد منهددا
اعمي د بت لف د ميسددو ة ،وعدددم ت دواف املعلومددات ووسددائ ،التثقيددمل يف هددذا اجملددال ،واالفتقددا إىل
إم انيد احلصددول علددى األدوي د واملعدددات الطبيد  ،وسددوء التغذيد مي د أنواعدده ،وعدددم ت دواف ميددا
الش ب املأمون وم اف الص الصح  ،والفق  ،والتخلمل ،ونقدص املدوا د البشد ي واملاديد يف نظدم
ال عاي د الص ددحي  ،ونق ددص املس دداعدة اإلنس دداني والتمويدد ،لتلبي د احتياج ددات املستش ددفيات ،ويف جم ددال
املسدداعدة التقني د وبندداء القددد ات واالحتياجددات التد يبي د  ،واملما سددات الضددا ة ،مبددا يف ذل د زواب
األطفددال والدددواب املب د والقس د ق وتشددويه األعضدداء التناسددلي األنثوي د  ،واإلجندداب املب د  ،وأوجدده
عدم املساواة بن اعنسن ومجي أش ال التمييد والعنمل اد النساء والفتيات ،وحيثها على اختاذ
تدددابر عملي د للقضدداء علددى مجي د أش د ال العنددمل اددد النسدداء والفتيددات ،وال سدديما امل اهقددات،
واددمان إاحد فد املسدداءل للندداجن مددن العنددمل اعنسد واعنسددا  ،مبددا يف ذلد تدددابر فعالد
لل ددرب واددمالت عدددم الت د ا  ،وعلددى سددبي ،املثددال امل حق د القضددائي يف حال د العنددمل اعنس د
واعنسدا الددذق ي ت ددب يف أوادداع إنسدداني مد اددمان مشدداك النسدداء والفتيددات مشدداك جمديد
وفعال يف العمليات ذات الصل ؛
 -١٤يطلب إىل مجيد اعهدات الفاعلد ذات الصدل  ،مبدا فيهدا احل ومدات واملنظمدات
اإلقليمي د ووكدداالت األمددم املتحدددة ذات الصددل واملةسسددات الوطني د حلقددوق اإلنسددان وال يددالت
املقدم للمساعدة اإلنساني ومنظمات اجملتم املد  ،ك ،يف إطا واليته ،تعديد جهودهدا للحدد
من وفيات وأم ا األموم الي مي ن الوقاي منها يف األوااع اإلنساني  ،لد وا السياسدات
وتنفيددذها واستع ااددها ،وتقيدديم ال دربامو ال اميد إىل احلددد مددن وفيددات وأمد ا األموم د الددي مي ددن الوقاي د
منها ،م امان مشاك النساء والفتيات مشاك جمدي يف مجي الق ا ات الي تة فيهن؛
GE.18-16418

7

A/HRC/RES/39/10

 -١٥يطلددب إىل الدددول أن ت فدد ،اتبدداع رهنددو أكث د قددوال وتنسدديقا اددا الع ق د بددن
العم ،اإلنسا والتنمي  ،هندو يضد كد ،امد أة وفتداة يف صدميم عمليد التأهدب لألزمدات اإلنسداني
والتصدق هلا ،ويسلم بض و ة التخل عن النُّهو االنعدالي والربامو اجملدأة؛
 -١٦يطلب أيضا إىل الدول كفال املشاك الفعال واجملديد للنسداء والفتيدات ،مبدا يف
ذل د مددن د ل اجملتم د املددد والشددب ات النسددائي واملنظمددات املعني د قددوق امل د أة ،يف حتديددد
وتق ي د االحتياجددات وأولددو ت التمويدد ،واخلدم د وإج د اءات احلصددول علددى اخلدددمات وتقدددميها،
والتصدق لألزمات ،اعرتافا بقد هتن على الفع،؛
 -١٧حيث الدول علدى تعديدد قدد اهتا يف جمدال اإلحصداءات وتشد ي مجد البيدالت،
بصدو ة شددفاف وتعاونيد ومو وقد ومصدنف  ،عددن تدواف ددمات ال عايد الصدحي اعنسددي واإلجنابيد
عمي د النس دداء والفتيددات م ددن الس د ان املتض د ين ،مبددن ف دديهم الس د ان املض دديفون ،وعددن إم اني د
احلصول عليها ومد قبوهلا وجودهتا؛
 -١٨يدددعو الدددول إىل النظ د يف اإلدمدداب املنه د للصددح اعنسددي واإلجنابي د  ،ك دددء
دن مدن الصدح البدنيد والعقليد  ،يف الدوال ت
ال يت دأ من ح ك ،ف د يف التمت أبعلى مستو
املسددندة إىل هيئددات التحقي د الددي أنشددأها جملددس حقددوق اإلنسددان ،مبددا فيهددا عددان التحقيد وبعثددات
تقص احلقائ  ،والتصدق النتهاكات حقوق اإلنسان الي تتع هلا امل أة يف األوااع اإلنساني ؛
 -١٩يطلب إىل املفوا السامي أن تعد ،يف حدود املوا د املتاح  ،وابلتشداو مد الددول
ووكاالت األمم املتحدة وسائ اعهات املعنيد صداحب املصدلح  ،تق يد متابعد عدن املما سدات السدليم
والتحد ت املط وحد يف جمدال احدرتام مجيد حقدوق اإلنسدان و ايتهدا وإعماهلدا يف سدياق القضداء علدى
وفيددات وأمد ا األمومد الددي مي ددن الوقايد منهددا ،مبددا يف ذلد مددن د ل اسددتخدام اإل شددادات التقنيد
من جانب الدول وغرها من اعهدات الفاعلد ذات الصدل  ،مبدا فيهدا صدندوق األمدم املتحددة للسد ان،
وب د لمو األمددم املتحدددة اإليددائ  ،وهيئ د األمددم املتحدددة للمسدداواة بددن اعنسددن و ددن امل د أة ،ومنظم د
الصح العاملي  ،وأن تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دو ته اخلامس واأل بعن؛
 -٢٠يطل ددب أيض ددا إىل املفواد د الس ددامي  ،ابلتع دداون مد د الف يد د العام دد ،املش ددرت ب ددن
الوكاالت املع ابلصح اإلجنابي يف حاالت األزمات ،وصدندوق األمدم املتحددة للسد ان ،ومنظمد
الصح العاملي  ،وهيئ األمم املتحدة للمساواة بن اعنسدن و دن املد أة وغرهدا مدن وكداالت األمدم
املتح دددة املتخصص د د وص ددناديقها وب اجمه ددا وا لي ددات الدولي د د حلق ددوق اإلنس ددان وال ي ددالت املقدم د د
للمس دداعدة اإلنس دداني ومنظم ددات اجملتمد د امل ددد  ،أن ت ددنظم اجتماع ددا مل دددة ي ددومن يف ع ددام ٢٠١٩
ملناقش املما سات اعيدة والثغد ات والتحدد ت يف تطبيد هندو قدائم علدى حقدوق اإلنسدان يف تنفيدذ
السياسات والربامو ال امي إىل احلد من وفيات وأم ا األموم الدي مي دن الوقايد منهدا يف األواداع
اإلنساني  ،وأن تقدم تق ي ا موجدا عن ذل إىل جملس حقوق اإلنسان يف دو ته الثاني واأل بعن؛
 -٢١يق أن يبق املسأل قيد نظ .

[اعتمد بدون تصويحب].
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