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  ٧/ متنوعات/٦٠ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٧   من جدول األعمال ٤البند 

  A60/DIV/7    
  
  
  

  كلمة السيدة ثريا أحمد عبيد،
   للسكانالمديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة
  أمام جمعية الصحة العالمية الستين

  
  ٢٠٠٧مايو / ر أيا١٥ ، الثالثاء،جنيف

  
  

 دولة رئيس وزراء النرويج، سيادة المديرة العامة، أصحاب المعالي وزراء الـصحة،    سيدتي الرئيسة،     
   الزمالء واألصدقاء في منظمة الصحة العالمية،أصحاب السعادة،

  
إنه لمن بواعث السرور الشديد ودواعي الشرف البالغ أن ألقي كلمة أمام جمعيـة الـصحة العالميـة                    

  .ين التاريخية هذه، والتي تركز على األمن الصحي الدوليالست
  

 الدكتورة مارغريت تشان على النهوض بهذه المسؤولية االستراتيجية إذ تولت منـصب            أهنئوأود أن     
المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، كما أود أن أشكرها على إتاحة الفرصة لي كي ألقي كلمة أمـام هـذا                    

ويسرني أن أقول إنني ومارغريت سرعان ما أصبحنا أكثـر مـن مجـرد              . ت المرموقة الحشد من الشخصيا  
زميلتين فقد نشأت بيننا صداقة يلتزم كل منا في إطارها بدعم اآلخر فيما يتعلـق ببـرامج العمـل اإلنمائيـة                     

  .ة الوطنيةلمنظمتينا والتي يكمل بعضها بعضاً، وبالعمل جنباً إلى جنب على العمل ككيان واحد دعماً للتنمي
  

 وتركيـزه   ، لقيادته ورؤيتـه   ينس ستولتنبرغ وأود كذلك أن أشيد بدولة رئيس وزراء النرويج، السيد            
  . من المرامي اإلنمائية لأللفية٥ و٤بوجه خاص على المرميين 

  
وعلى الرغم من أن صندوق األمم المتحدة للسكان يعمل في مجاالت التحليل الـديمغرافي والتعـداد                  
انات وقضايا الجنسين، فإننا نعتمد على اإلرشادات التقييسية والتقنية التي تعطيها منظمـة الـصحة               وجمع البي 

فنحن نعمل معاً من خالل     . العالمية بشأن القضايا ذات الصلة بالصحة اإلنجابية والحقوق، والتي ندعمها عملياً          
  .ه أكثر فأكثربرامج مشتركة، وذلك جهد تلتزم الدكتورة تشان وأنا أيضاً بالتوسع في

  
  .ولن نستطيع تحسين األمن الصحي الدولي إال من خالل الشراكة  

  
ويعتمد هذا  . إن األمن الصحي الدولي في عالمنا الذي تسوده العولمة يعتمد على األمن الصحي للدول               

 السن، ويعتمد هذا على صحة وعافية األفراد، بمن فيهم النساء وصغار. على صحة المجتمعات المحلية واألسر
  .ممن يظلون سريعي التأثر بوجه خاص
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ومثلما ينص عليه بوضوح دستور منظمة الصحة العالمية فإن الصحة هي أحد الحقوق األساسية لكل                 
  .إنسان

  
وهناك مـشكالت وفـرص جديـدة    . ومع ذلك فإن هناك تفاوتاً اليوم في توزيع التمتع بالصحة الجيدة         

بر عدد من نوعه  والهجرة الدولية وتشيخ السكان وتشكيل جيل الشباب أكينطوي عليها كل من التوسع العمراني
  .في تاريخ البشرية

  
ولكـن  .  أو تراجعاً  ثباتاًوهنا في أوروبا، وفي أنحاء أخرى من العالم المتقدم، تسجل الزيادة السكانية               

  .ت المتناميةالسكان مازالوا يزيدون بسرعة في أفقر البلدان وأقلها قدرة على تلبية االحتياجا
  

 يكتسى التصدي لعدم المساواة، عن طريق بلوغ المرامي اإلنمائية          ،واآلن، وأكثر من أي وقت مضى       
  .لأللفية، أهمية حيوية لتحقيق االستقرار االقتصادي واألمن الصحي

  
  أصحاب المعالي الوزراء،  

  
ة العالمية بقيـادة الـدكتورة      إن صندوق األمم المتحدة للسكان يشيد باألولويات المحددة لمنظمة الصح           

وهي أمور ال غنـى     . تشان، والتي تركز على صحة المرأة وصحة الشعوب األفريقية وتعزيز النُظم الصحية           
  .المرامي اإلنمائية لأللفيةعنها لبلوغ 

  
ونحن ننتطلع إلى توطيد أركان التعاون من أجل ضمان تمتع الجميع بالصحة اإلنجابية بحلـول عـام                   
، ومثلما أعيد التأكيد عليه من      ١٩٩٤ا نُص عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود عام           ، مثلم ٢٠١٥

 مـن   ٥، وكفاية جديدة تندرج ضمن المرمـى        ٢٠٠٥قبل زعماء العالم في مؤتمر القمة العالمي المعقود عام          
  .المرامي اإلنمائية لأللفية والخاص بصحة األمومة

  
مرامي اإلنمائية لأللفية، والسيما المرميين المتعلقين بالـصحة والمـساواة بـين            ولن يتأتى لنا بلوغ ال      

  .الجنسين، ما لم نوِل المزيد من االهتمام للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق الخاصة باإلنجاب
  

وال يمكن أن تتقدم أيـة      . وال يمكن تنمية أية دولة إذا كانت المرأة محرومة فيها من الحق في الصحة               
  .دولة عندما تفيض أرواح أعداد غفيرة من النساء وهن يهبن الحياة

  
  .واليوم يشكل سوء الصحة الجنسية واإلنجابية سبباً رئيسياً من أسباب الوفاة والعجز في العالم النامي  

  
 المـوت أرواح    د إصابات جديدة بفيروس األيدز بين البشر كل دقيقة، ويحص         ١٠ونتيجة لذلك تسجل      

  .خص سنوياً من جراء اإلصابة باأليدزماليين ش ٣
  

٪ من هذه   ٩٥وفي كل عام يلقى ما يربو على نصف مليون امرأة حتفهن أثناء الوالدة، ويقع أكثر من                   
  .الوفيات في أفريقيا وآسيا

  
وعلى الرغم من هذا فإننا ال نشاهد أي عنوان في أية صحيفة، وال أي خبر على شريط أخبار شـبكة                      

ن عن وقوع هذه المأساة، وال عن آثارها على أسرهن وال مجتمعاتهن المحلية، وال يشير إلى                إن، يعل . إن. سي
إن وفاتهن تمر تماماً كما تمر موجة تسونامي ال يؤبه لها، مثلمـا             . أن هذه المأساة جديرة بإيالء اهتمام عاجل      

  .قال لي وزير صحة أفغانستان مؤخراً في اجتماع عقد في كابول
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 ماليين امرأة من جراء مضاعفات الحمل والوالدة، وعانى نحو          ١٠ن الماضيين توفيت    وخالل العقدي   
  . مليون امرأة من مضاعفات أو حاالت عجز طويلة األمد، مثل النواسير التوليدية٣٠٠

  
إن هذا الوضع وضع يرثى له بأي مقياس كان عندما نأخذ بعين االعتبار أن معظـم هـذه الوفيـات                      

نحن جميعاً نعرف أن    و. مكن توقيه إذا ُأتيحت لكل امرأة خدمات رعاية الصحة اإلنجابية         وحاالت العجز كان ي   
الحد من معدل وفيات األمومة يستلزم أن تساعد المرأة قابلة حاذقة أثناء الوالدة وأن توفر لها الرعاية التوليدية                  

تهاك فعلي لحقهـن فـي الحيـاة        إن معدالت وفاة ومراضة النساء الفقيرات ان      . الطارئة وخدمات تنظيم األسرة   
  .والصحة والعافية والكرامة اإلنسانية

  
والدول التي عززت هذه الخدمات أصبحت تجني فوائدها وتنقذ أرواح األمهـات وأطفـالهن وتكفـل                  

  .الرفاهية فيها
  

كما أن المباعدة سنتين على األقل      .  امرأة سنوياً  ١٥٠ ٠٠٠وتنظيم األسرة وحده يمكن أن ينقذ أرواح          
  .بين الوالدات يمكن أن تنقذ أرواح أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة

  
وهناك اليوم الكثير من النساء الالئي يقـضين        . ويحول تنظيم األسرة أيضاً دون اللجوء إلى اإلجهاض         

 ولن نحقق األهداف الرامية   .  امرأة يومياً  ١٨٦نحبهن بسبب اإلجهاض غير المأمون، ومن المتوقع وفاة حوالى          
  .إلى الحد من وفيات األمومة ما لم يتم معالجة اإلجهاض غير المأمون

  
لقد أكدتم، أنـتم،    .  من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية       ٢٥-٨فلنعمل بروح ونص الفقرة       

ووافقـتم علـى    . الدول األعضاء، في االتفاق أن اإلجهاض ال يجب أن يكون شكالً من أشكال تنظيم األسـرة               
ووافقتم كـذلك   . توسيع نطاق خدمات تنظيم األسرة للحد من الحمل غير المرغوب وبالتالي اإلجهاض           وجوب  

. على أن قرار اإلجهاض مسألة وطنية ويجب أن تكون عملية آمنة في البلدان التي ال تعتبر فيها مخالفة للقانون
ء اإلجهاض أن يتمتعن بالحصول على       أيضاً على أنه ينبغي للنساء اللواتي يعانين من تعقيدات من جرا           مووافقت

  .العالج والرعاية إلنقاذ حياتهن
  

  .يجب علينا أن ننجز الكثير لوقف األيدز والعدوى بفيروسه  
  

  .والعدوى بفيروسهإن عملية استقصاء الصحة اإلنجابية والجنسية أمر استراتيجي لكبح جائحة األيدز   
  

وس األيدز الناجمة عن السراية الجنسية أو الوالدة        ٪ من حاالت اإلصابة بفير    ٧٥ومع وجود أكثر من       
أو الرضاعة، يبدو من المستصوب الربط بين الجهود التي تُبذل للوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه والصحة                

  .إن ذلك يعود بالنفع على النساء والشباب الذين يتحملون عبئاً متزايداً ومفرطاً جراء الجائحة. اإلنجابية
  

م الصحية التي توفر الخدمات المتكاملة من خالل الرعاية الصحية األوليـة علـى المـستوى                إن النُظ   
المحلي للصحة اإلنجابية وصحة األطفال والوقاية والعالج من السل والمالريا واأليدز والعدوى بفيروسه هـي               

هذه الخدمات حتى تـتمكن     إننا نحتاج ألن نرى كيف يمكننا أن ندمج مثل          . نُظم عالية المردود ولها آثار كبيرة     
  .الجماعات، السيما النساء والشباب، من الحصول على مركز جامع لتلبية احتياجاتهم الصحية األساسية

  
وينبغي أن توفر النُظم الصحية المعززة كذلك مجموعة ثابتة وموثوقة من المنافع الصحية اإلنجابيـة،                 

  .ستلزمات تحرى فيروس األيدز والعوازل الذكريةبما في ذلك األدوية لصحة األم ووسائل منع الحمل وم
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  . فإن الوقاية تظل خط الدفاع األول، القريباألفقومع عدم العثور على عالج لأليدز في   
  

  . إلى جانب تقديم العالج والرعاية والدعموعلينا، جميعنا، أن نكثّف أنشطة الوقاية من فيروس األيدز  
  

  أصحاب المعالي الوزراء،  
  

جيدة التوثيق وكبيرة، وأنتم بوصفكم الخبراء في هذا         الصحة والحقوق اإلنجابية     يئد االستثمار ف  إن فوا   
  .المجال خير من يعرف ذلك

  
فلقد قدمت لجنة منظمـة الـصحة العالميـة المعنيـة           . كما تتجاوز هذه الفوائد نطاق القطاع الصحي        

فقراء العالم ليس هدفاً مهمـاً فـي حـد ذاتـه     باالقتصاد الكلي والصحة بينات واضحة على أن تحسين صحة     
ولقد تحدث تقرير اللجنة بوضوح     . فحسب، وإنما يمكنه أيضاً أن يكون عامالً حافزاً رئيسياً للتنمية االقتصادية          

عن عبء األمراض المرتبطة بالصحة اإلنجابية وتبعاتها على المرأة والنظام الصحي، وعلـى األسـرة، بـل       
  .العالميوعلى المستوى الوطني و

  
ويرحب برنامج األمم المتحدة للـسكان بمـشروع    .  الصحي الدولي  إن تمكين المرأة أمر حيوي لألمن       

ونحن . االستراتيجية المعنية بإدماج التحليل الجنساني واإلجراءات المتعلقة به في أعمال منظمة الصحة العالمية
  .نتطلع إلى أن تؤدي تقوية الشراكة بيننا إلى دفع جدول األعمال الهام هذا قُدماً

  
. لصحي إيالء اهتمام خاص ألوضاع الطوارئ وللبلدان التي تمزقها الـصراعات          كما يتطلب األمن ا     

ففي البلدان المتأثرة باألزمات، نجد أن معدالت وفيات األمومة والطفولة مرتفعة إلى حد مؤسف، وأن العنـف                 
االحتفاظ الجنسي واسع االنتشار، وكال هذين العنصرين ينزع عن المرأة لباس األمن والكرامة الذي تسعى إلى                

  .بهما في أوقات األزمات
  

  أصحاب المعالي الوزراء،  
  

وأنتم خيـر مـن     . إن األمن الصحي يعتمد على النُظم الصحية القوية المزودة بعاملين صحيين مهرة             
  .يعرف هذه الحقيقة

  
. من تفانٍ وعمل جاد من قبل العـاملين الـصحيين    ولقد ُأعجبت كل اإلعجاب بما شاهدته في أسفاري           

  .العديد منهم يكدحون في ظروف شاقة، ويواجهون نُظماً صحية منهارة ونقصاً في اإلمدادات األساسيةف
  

  .ويعبر آخرون الحدود بحثاً عن فرص عمل أفضل وظروف معيشية أفضل  
  

إن على الدول أن تتعاون من أجل التصدي ألزمة القوة العاملة الصحية، على نحو ما أشـار دولـة                     
ال غنى عن الحلول الطويلة األجل، وهي ال تقل أهمية عن الحلول القصيرة األجل الالزمـة                ف. رئيس الوزراء 

ويتعين علينا كذلك أن نستطلع وندعم األفكار االبتكارية، من قبيل االستفادة مـن العـاملين               . إلنقاذ حياة الناس  
  .التي يحتاجون إليهاالصحيين البدالء أو العاملين في صحة المجتمع لتزويد الناس بالخدمات الصحية 

  
وإن صندوق األمم المتحدة للسكان ليفخر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل زيـادة إتاحـة                   

  .القابالت في المجتمعات، بغية إنقاذ حياة المرأة والوليد
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ويتوقف النهوض بالخدمات الصحية على االستثمار المكثف في تدريب العمالة الصحية على جميـع                
إن العـاملين الـصحيين     . وال يقل أهمية عن ذلك تحسين أوضاعهم ورواتبهم وظـروف عملهـم           . توياتالمس

يحتاجون إلى ما يحفزهم على البقاء في بلدانهم وعلى مواصلة تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجهـا النـاس                  
  .بشكل ماس

  
  أصحاب المعالي الوزراء،  

  
ارات في مجال الصحة اإلنجابية وذلك في إطار الجهـود          إن الحاجة ماسة لتوظيف المزيد من االستثم        

  .الشاملة الرامية إلى تعزيز النُظم الصحية وضمان األمن الصحي الدولي
  

  .إننا نعرف ما ينبغي عمله ونعلم ما الذي ينجح في هذا المجال  
  

 القطـاع   جة إلى المزيد من االسـتثمارات فـي       ااإلرادة السياسية والحس بمدى الح     هو   هإن ما نحتاج    
  .الصحي حتى تصبح الصحة والحقوق اإلنجابية واقعاً ملموساً

  
إن أقل معدل تقدم يحرز اآلن هو ما يتحقق في مجال الصحة اإلنجابية، في إطار المرامي اإلنمائيـة                    

ولقد باتت الحاجة   . لأللفية، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحسين صحة األمومة والوقاية من العدوى بفيروس األيدز            
  .سة لتوفير مزيد من الموارد واإلسراع بوتيرة اإلجراءات في هذا الخصوصما
  

وعلى الرغم من أن التحديات المثبطة للهمم ماتزال ماثلة، إال أن االلتزام القوي والمتنامي هـو أمـر                    
  .يبعث على األمل حقاً

  
تلفة وزيارة فرق األمـم     وإنني ألرى هذا االلتزام عند قيامي بزيارة العواصم والقرى في البلدان المخ             

  .المتحدة القطرية
  

إنني أرى هذا االلتزام بين قادة العالم في القمة العالمية وهم يلزمون أنفسهم بضمان اإلتاحة الـشاملة                   
 وطلبهم ربطها بشتى المرامي اإلنمائية لأللفية، ذات الصلة، بما فيها وطأة            ٢٠١٥للصحة اإلنجابية بحلول عام     

  .الفقر
  

  .اً في اإلعالن السياسي بشأن مرض األيدز والعدوى بفيروسه الذي أقرته الجمعية العامةوأراه أيض  
  

ل مابوتو المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية التي أقرهـا         الرائد المتمثل في خطة عم    وأراه في الجهد      
  .القارة األفريقيةوزراء صحة الدول األفريقية العام الماضي، لتوسيع نطاق هذه الخدمات الصحية ليشمل كل 

  
السبيل من أجل تعزيـز هـذه       ق الخاصة بصحة األمهات والرضع التي تمهد        يوأراه في خرائط الطر     

  .الجهود واالرتقاء بها بما يحقق مزيداً من التقدم
  

نعم، إنني متفائلة، إال أنني واقعية أيضاً، ألنني أدرك الطابع المسيس لبرنامج العمل الخاص بالصحة                 
ومع ذلك، فإذا تمكنا مـن      . ق اإلنجابية، إنه البرنامج الذي تبدو فيه حقوق اإلنسان متعارضة مع الثقافة           والحقو

واألطراف الفاعلة في مجال التنمية، فسوف يمكن للثقافـة والقـيم           تيسير سبل الحوار والتفاهم بين المجتمعات       
ع بالحقوق اإلنسانية، والسـيما الحـق فـي         اإليجابية التي تنطوي عليها، أن تصبح عوامل تيسير لتحقيق التمت         

  .الصحة
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 بمكان التأكيد على أنه إذا أردنا إحراز تقدم أكبر، فإن علينا أن نعزز تحالفاتنـا                لذلك، فإن من األهمية     
وإن بناء التحالفات يعني التحالف مع كل مؤسـسة         . وندعم جهودنا الوطنية من أجل المضي قُدماً على الطريق        

لخدمات للمجتمعات، بما فيها المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني تقوم على تقديم ا
  .والمنظمات ذات الطابع الديني واإليماني

  
  أصحاب المعالي الوزراء،  

  
علينا أن نعمل معاً اآلن على ضمان دمج الصحة اإلنجابية دمجاً تاماً في خطط التنمية وفي السياسات                   

  .القطاعية، هذه العمليات الوطنية الحاسمةوالميزانيات 
  

إن التحدي الماثل أمامنا هو توفير مضمومة تشمل المعلومات والخدمات واإلمدادات الخاصة بالصحة               
  .اإلنجابية

  
إن خطة العمل التي أطلقها مؤخراً فخامة رئيس وزراء تنزانيا التي دعا فيها القادة إلى رفـع نـسبة                     

٪ من الميزانيات الوطنية، لدى تحدثه أمام منتدى الشركاء األول للشراكة من أجل             ١٥ اإلنفاق على الصحة إلى   
  .بعثت األمل فينا، في صندوق األمم المتحدة للسكانصحة األم والوليد والطفل، قد 

  
إن صندوق األمم المتحدة للسكان هو عضو فاعل في هذه الشراكة، ونحن نرحب بخطة العمل العالمية               

ولة رئيس الوزراء النرويجي لإلسراع بوتيرة اإلجراءات الرامية إلى بلـوغ المـرميين الرابـع               التي قدمها د  
  .والخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية

  
وبوصفنا رواداً في مجـال     . وتمثل صحة األم بالنسبة لصندوق األمم المتحدة للسكان األولوية األولى           

  .نقاذ حياة المرأةالصحة والحقوق اإلنجابية، فإننا ملتزمون بإ
  

ولكي نكون أكثر فاعلية، فإننا نعمل مع الشركاء في منظومة األمم المتحدة، على المستوى القطـري،                  
  .كي يصب عملنا جميعاً في قناة واحدة

  
ولبلوغ هذه الغاية، سأناقش مع الدكتورة تشان كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية وصـندوق األمـم                  

التعاون بينهما، ومع سائر شركائنا في منظومة األمم المتحدة، بغية تقوية التنسيق بيننـا              المتحدة للسكان تكثيف    
  .في البلدان وحتى تتكلم األمم المتحدة بصوت واحد

  
إن الهدف المنشود هو تحسين الدعم الذي تقدمه األمم المتحدة إلى البلدان بغـرض تنميـة قـدراتها                    

وسـوف  . لطفل على صعيد المجتمع وعلى الصعيد القطري      وليد وا الوطنية، والنهوض بخدمات صحة األم وال     
تستفيد الشراكة من المزايا النسبية لمنظمة الصحة العالمية ولصندوق األمم المتحدة للـسكان وغيرهمـا مـن                 

  .الشركاء في منظومة األمم المتحدة، من أجل بلوغ المرميين الرابع والخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية
  

   المعالي الوزراء،أصحاب  
  

إن أفضل وسيلة الستخالص أفضل ما عند الناس هي أن نكـون نحـن              "إنني عادة ما أقول لزمالئي        
وإن صندوق األمم المتحدة للسكان ملتزم بتحقيق مزيد من الفعالية واالتـساق فـي     ". أنفسنا على أفضل صورة   
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اً لألمم المتحدة ينبغي أن ندعم األولويات الوطنية، وال شك أننا بوصفنا فريقاً قطري. إطار منظومة األمم المتحدة
  .وأن نبني القدرات الوطنية من أجل تحقيق نتائج أفضل، وأن نعتمد على الموارد البشرية الوطنية

  
وينبغي لنا أيضاً أن نشرك المجتمع المدني والمؤسسات الدينية التي تقدم الكثير من الخدمات الصحية                 

  .لمجتمع، بحيث تنضم إلينا كجزء من الحل، إذ إن التعاون يحقق نتائج أفضلوالتثقيفية على مستوى ا
  

بـل إن   . والشباب كذلك يعرفون ما يحتـاجون إليـه       . إن أقوى نصير لصحة المرأة هو المرأة نفسها         
إننـا  . أن يساعدوا في التصدي الفعال لجائحة األيـدز       المتعايشين مع مرض األيدز والعدوى بفيروسه يمكنهم        

ة إلى إشراكهم في الجهود الرامية إلى خدمتهم وإلى تمكينهم من المطالبة بحقوقهم في رعاية صحية عالية                 بحاج
  .الجودة لهم وألسرهم

  
غير أن هناك نصيراً قوياً آخر للمرأة وصحتها، أال وهو الرجل في حياة المرأة، سواء أكـان األب أم             

 عالم الدين في دور العبادة، واألهم من ذلك كله هو أنتم وزراء           األخ أم الزوج أم العشير أم المعلم أم الطبيب أم         
فالرجال بحاجة إلى الشعور بنوع من االلتزام األخالقي بالمشاركة وتقـديم           . الصحة، والعديد منكم من الرجال    

  .الدعم ألنهم هم أيضاً جزء من الحل
  

  أصحاب المعالي الوزراء،  
  

فإذا توحدت قوانا ستكون النتائج     . ستثمار في الصحة والعافية   إن من واجبنا أن ندعو إلى مزيد من اال          
في حياة األم والوليد والطفل الذين ننقذهم؛ وفي الشباب الذين يمكنهم اتقـاء العـدوى               : قوية وواضحة القياس  
 ويهربن من الوقوع فريسة تـشويه       الزواج في مرحلة الطفولة    الالئي يتملصن من     البناتبفيروس األيدز؛ وفي    

ضاء التناسلية، واألزواج الذين يمكنهم تنظيم أسرهم، والنساء الالئي يتلقين العالج ويتم إنصافهن في حالة               األع
  .تعرضهن للعنف

  
واإلمكانيات، لنجعل العالم بيتاً أفـضل      إننا يمكننا، أفراداً وجماعات، أن نتقاسم السلطة والمسؤوليات           

تسنى لهم المطالبة بحقوقهم، والسيما حقهم فـي الحيـاة          تى  للناس الذين يعيشون في كنف العزة والكرامة، حت       
  .والصحة والتعليم والسالمة

  
  .وشكراً لكم  

  
  
  

=     =     =  


