
 

 

  جنيف  راءأ توافقاعالن  

 حول

 تعزيز صحة المرأة وتقوية األسرة

 

 

 ، المستوى للحكومات ين الرفيعينحن الوزراء والممثل

 

في جنيف، سويسرا  2020على هامش اجتماع جمعية الصحة العالمية لعام  االلتقاءعقدنا العزم على حيث أننا كنا قد  

؛ والتحديات التي تواجه ذلك التي يمكن تحقيقها ةيمستويات الصحالأعلى المرأة في التمتع ب دعم حقلالستعراض التقدم المحرز 

لتعبير عن األولوية لاجح والمزدهر؛ والمجتمع النتحقيق األسرة و وتقويةالصحة مجال لتعزيز مساهمة المرأة األساسية في و

الرغم من عدم قدرتنا على وبفي المحافل المتعددة األطراف؛  بتنسيق الجهودحماية الحق في الحياة وااللتزام المتمثلة في األساسية 

 متضامنون، نعلن ما يلي:، فإننا ةالعالمي( COVID-19) 19-كوفيد االجتماع في جنيف بسبب جائحة

حقوق اإلنسان للمرأة باعتبارها جزءاً ال يقبل التصرف  " علىو 1أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون"على  تأكيدالإعادة  .1

 ؛2"أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 

، وكذلك الحقوق االقتصادية 3"الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية يتساو" على التأكيد .2

عن مسؤوليات الواالجتماعية والثقافية؛ و"المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل والمرأة 

"يجب أن تتمتع النساء  ه؛ وأن4"اهمتورفاهة أسر لرفاهتهما ةحاسم أمور هي بينهما المنسجمةالشراكة واألسرة بالتساوي 

سياسية، فضالً عن المشاركة فرص القتصادية، واالموارد ال، وبالمساواة في فرص الحصول على التعليم الجيدوالفتيات 

 .5القيادة وصنع القرار على جميع المستويات"تولي لعمل وفي فرص امع الرجال والفتيان  المساواة 

 

على ، و7صيل في الحياة"أأن "لكل إنسان حق على و، وهي أمور أصيلة فيه 6على "كرامة اإلنسان وقدره" عادة التأكيدإ .3

نجاب طفل يتمتع وإتاحة أفضل فرصة للزوجين إلبأمان الحمل والوالدة  اجتياز مرحلتيااللتزام "بتمكين المرأة من 

 ؛8"بالصحة
 

 تحديد أيال يمكن " هوأن 9إلجهاض كوسيلة لتنظيم األسرة"ل الترويجعلى أنه "ال ينبغي بأي حال من األحوال  التأكيد .4

على أساس الوطني أو المحلي  الصعيدالنظام الصحي إال على  ضمن إطارباإلجهاض  ذات صلةأو تغييرات  إجراءات

سواء قبل مولده ...  وعناية خاصةعلى أن "الطفل ... يحتاج إلى ضمانات  إعادة التأكيدو ؛10الوطنية" اإلجراءات التشريعية
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، بناًء على مبدأ المصلحة الفضلى 12للحماية والمساعدة نيابة عن جميع األطفال"و"ينبغي اتخاذ تدابير خاصة  11"أو بعده

 ؛للطفل

 

؛ 13"األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة على أن " إعادة التأكيد .5

المرأة في  تساهمو" 15في األسرة" دور حاسمللمرأة وأن " 14وأن "لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين"

 ؛16تنمية المجتمع"في ألسرة ول ةتحقيق الرفاه

 

، مع 17فقط بالصحة والرفاهة" ال يتعلقبأن "التغطية الصحية الشاملة أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  اإلقرار .6

ً بأن "الصحة هي حالة من الرفاهة البدنية والعقلية  مجرد غياب المرض أو  تواالجتماعية الكاملة وليساإلقرار أيضا

معالجة المرض بدال من الحفاظ على تمام الصحة يحول دون  التركيز الغالب في نظم الرعاية الصحية على أن"و 18العجز"

ً ، و20الفرد" حياةهناك "احتياجات موجودة في مراحل مختلفة من  ؛ وأن19اتباع نهج كلي" تدعم الصحة المثلى  هي معا

وتحقيق طوال دورة الحياة، مما يستلزم توفير المعلومات والمهارات والعناية الالزمة لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة 

 ؛ اإلنسان لكامل إمكانياته

 

أهمية الملكية الوطنية والدور والمسؤولية األساسيين للحكومات على جميع المستويات لتحديد مسارها الخاص  إعادة تأكيد" .7

، والحفاظ على كرامة اإلنسان وجميع الحقوق 21نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفقا للسياقات واألولويات الوطنية"

 اإلنسان.والحريات المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق 

 

ً صداقة واحترام متبادلين، التزامنا بالعمل معبعالوة على ذلك، نحن، ممثلو دولنا ذات السيادة، نعلن بموجب هذا   من أجل: ا

 التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص للمرأة على جميع مستويات الحياة السياسية واالقتصادية والعامة؛ ضمان 

 الوصول إلى مكاسب الصحة والتنمية للمرأة، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، التي يجب أن تعزز  تحسين وتأمين

 اإلجهاض؛ تضميندائما الصحة المثلى، وهي أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، دون 

 تمويل أو تسهيل اإلجهاض، على أنه ال يوجد حق دولي لإلجهاض، وال يوجد أي التزام دولي من جانب الدول ل إعادة التأكيد

الدولي القديم على أن لكل دولة الحق السيادي في تنفيذ البرامج واألنشطة بما يتفق مع قوانينها  توافق األراءبما يتفق مع 

 وسياساتها؛

 ال في حقدرات نظامنا الصحي وتعبئة الموارد لتنفيذ برامج الصحة والتنمية التي تلبي احتياجات النساء واألطفال  بناء

 وتعزز التغطية الصحية الشاملة؛ للخطر تعرضهم
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 إشارة إلى برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية(. نيويورك.
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 بسياسات الصحة العامة الداعمة للنساء والفتيات واألسر، بما في ذلك بناء قدرتنا في مجال الرعاية الصحية وتعبئة  النهوض

 الموارد داخل بلداننا، على المستوى الثنائي، وفي المنتديات المتعددة األطراف؛

 دور األسرة كأساس للمجتمع وكمصدر للصحة والدعم والرعاية؛  دعم 

 عبر منظومة األمم المتحدة لتحقيق هذه القيم العالمية، مع اإلقرار بأننا أقوياء على المستوى الفردي، ولكننا معاً  االنخراط

 نكون أقوى.


