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 :واإلنجابية الجنسية الصحة تحسين خالل من ديز اإل على القضاء
 عاجلة برلمانية إجراءات إلى الحاجة

 
 الدويل الربملاين لالحتاد 731 ـــالالعامة  اجلمعية يف تفاعلية جلسة

 
 7171 أكتوبر/  األول تشرين 71 األحد،

 بعد الظهر 7331حىت الساعة  7 الساعة من
 روسيا االحتادية بطرسربغ، سانت فريتشسكي،تا قصر ،(األرضي الطابق)قاعة ريدينغ 

 ةخفيف غداءم تقدمي وجبة تسي
 

 إمنائيــا  و  ،إنســانيا   ،اجتماعيــا   حتــديا   يشــك  اإليــدت وبــاء يــلال ال ،مــرخرا   حتققــت الــي اهلامــة اإلجنــاتا  مــن الــرغم علــ 
 أجـ  ومـن. وثيقـا   ارتباطـا   ملسـتدامةا التنميـة أهـدا  حتقيـقمـ   اإليدت عل  القضاء إىل الرامية اجلهود وترتبط. خطريا  
/ 3/رقــم  اهلـد  فـن  ،رئيســيا   إمنائيـا   حتـديا   باعتبـار  اإليــدت/  البشـرية املناعـة نقـ  بفــريو  ةاملتعلقـ اإلجـراءا  دعـم
 .7131 عام حبلول اإليدت وباء للقضاء عل  هدفا   يتضمن بالصحة املتعلق املستدامة التنمية أهدا  من

 

 الصـحة بنتـائ  تتعلـق أو اجلنسـي االتصـال طريـق نمـ تنتقـ  اليـوم البشـرية املناعـة نقـ  بفريو   اإلصابا غالبيةإ  
 واإلجنابيـــة اجلنســـية الصـــحةاعـــتالل  يتشـــار  ذلـــ ، إىل باإلضـــافة(. الطبيعيـــة والرضـــاعة ،الـــوالد  ،احلمـــ ) اإلجنابيـــة
 والتهمــي  اجلنســن، بــن املســاوا  عــدم ،رالفقــ فيهــا مبــا اجلذريــة، األســبا  اإليــدت/  البشــرية املناعــة نقــ  وفــريو 

 الضـــار  املمارســـا  القـــوانن متنـــ  مـــا وغالبـــا  . والفتيـــا  النســـاء ســـيما ال ،شـــد ف ـــا  الســـكا  ضـــعفا  أل االجتمـــاعي
 املناعـة نقـ  بفـريو  املتعلقـة األساسـية واخلـدما  املعلومـا  عل  احلصول من والرجال والنساء املراهقن والتمييلية
 عـن فضـال   قـدرمم، مـن حتـد   اخلدمة مقدمبالعار، والتمييل وحتيل  الوصم أ  كما. واإلجنابية اجلنسية لصحةوا البشرية
 والوقايــة املشــور  علــ  احلصــول علــ  احلقــن، طريــق عــن املخــدرا  يتعــاطن اللــواي والنســاء بــاجلن  املشــتتال  قــدر 

 .والعالج
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 املناعــة نقــ  لفــريو  واالســتبابة واإلجنابيــة اجلنســية الصــحة يف بفعاليــة املشــاركة علــ  قــادرين الربملــانين إ ث وحيــ
 تتيـري إىل وتـدف  تشم  اجلمي  للصحة جديد  برؤية عل  تقدمي قادرين مهمن قاد  يصبحوا أ  ميكنفننه  البشرية،

 كســر إىل يهــد حــوارا   يقيمــوا أ  للربملــانين وميكــن. ما يكــو  هنــا  حاجــة ذلــ عنــد املــوارد وختصــي  السياســا 
 القانونيـة العوائـق وإتالـة قانونيـة أطـر إنشـاء أيضـا   موميكـنه. التمييـل عـدم وضما  والقبول، التفاهم وتياد  احملظورا ،
 ميكـن ،وأخـريا  . البشـرية املناعـة نقـ  فـريو  من والعالج والوقاية احلرجة واإلجنابية اجلنسية الصحة أمام والسياساتية
 واإلجنابيــة اجلنســية لصــحةمــن أجــ  ا احملليــة للمــوارد الكــايف ولالســتامار للمســاءلة ةقويــ عناصــر يكونــوا أ  للربملــانين
 .اإليدت/  البشرية املناعة نق  وفريو 

 
 3اآلتية الرئيسية املسائ  مناقشة إىل الدور  حيضرو  الذين الربملانيو  دع وسي  

 ـــة اجلنســـية لصـــحةا خـــدما  علـــ  احلصـــول أ  مـــن للتأكـــد بـــه القيـــام للربملانـــا  ميكـــن الـــذ  مـــا  واإلجنابي
 املستدام؟ للتموي وطنية وأولية  وسياسية أساسية أولوية يظ  البشرية املناعة نق  فريو و 

 السـكا  إىل واخلـدما  ،املعلوما  ،الربام  وصول لضما  اختاذها للربملانين ميكن الي اإلجراءا  هي ما 
 معهم؟ والعم  والضعفاء املهمشن

 املتعلقـة املتكاملـة اخلـدما  علـ  احلصـول فرص تعظيم يف كرباألثر األ هلا الي ا السياس مقاربا  هي ما 
 تبادهلــا ميكــن الــي اجليــد  املمارســا  هــي مــاو  واإلجنابيــة؟ اجلنســية والصــحة البشــرية املناعــة نقــ  بفــريو 
 جلنســــيةا والصــــحة اإليــــدت/  البشــــرية املناعــــة نقــــ  بفــــريو  املــــرتبطن والتمييــــل للوصــــم بفعاليــــة للتصــــد 
 واإلجنابية؟

 إىل احلاجـــة بشـــأ  متأكـــدين غـــري يلالـــو  ال الـــذين أول ـــ  إلقنـــا  اســـتخدامها ينبتـــي الـــي احلبـــ  هـــي مـــا 
 بلـوغ يف أولويـة أنـه علـ  واإلجنابيـة اجلنسـية والصـحة البشـرية املناعـة نقـ  لفـريو بشك  مشرت   التصد 
 املستدامة؟ التنمية أهدا 

  اجلنســية واحلقــو  والصــحة البشــرية املناعــة نقــ  فــريو ب املتعلقــة نظموالــ القــدرا  اســتخدام ميكــن كيــ 
 إىل ومـا الكبـد والتهـا  السـ  ما  املمكن القضاء عليها األخرى األمراض ملعاجلة( SRHR) واإلجنابية
 ذل ؟

 



   
 

Ending AIDS through improving sexual and reproductive health: the need for 
urgent parliamentary action 

 

Interactive session at the 137
th
 IPU Assembly 

Sunday, 15 October 2017 

1 to 2.30 p.m. 

Reading Room (ground floor), Tavrichesky Palace, St. Petersburg, Russian Federation 

A light lunch will be served  

 

In spite of significant recent achievements, the AIDS epidemic remains a serious social, human and 

development challenge. Efforts to end AIDS and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) 

are closely linked. In order to support action on HIV/AIDS as a key development challenge, SDG 3 on 

health contains a target to end the AIDS epidemic by 2030.  

The majority of HIV infections today are sexually transmitted or associated with reproductive health 

outcomes (pregnancy, childbirth, breastfeeding). In addition, sexual and reproductive ill-health and 

HIV/AIDS share root causes, including poverty, gender inequality and social marginalization of the 

most vulnerable populations, and especially women and girls. Harmful and discriminatory laws and 

practices often prevent adolescents, women and men from obtaining essential HIV and sexual and 

reproductive health information and services. Stigma, discrimination and service provider bias 

additionally limit their ability, as well as that of sex workers and women who inject drugs, to access 

counselling, prevention and treatment. 

Where parliamentarians are capacitated and effectively engaged in sexual and reproductive health 

and the HIV response, they can become critical leaders who are able to take forward a new vision for 

health that leaves no one behind and push for policy changes and resource allocations where needed. 

Parliamentarians can generate dialogue aimed at breaking taboos, increasing understanding and 

acceptance, and guaranteeing non-discrimination. They can also create legal frameworks and 

address the legal and policy barriers to critical sexual and reproductive health and HIV prevention and 

treatment. Finally, Members of Parliament can be powerful agents for accountability and for sufficient 

investment of domestic resources for sexual and reproductive health and HIV/AIDS.   

The parliamentarians attending the session will be invited to discuss the following key questions: 

 What can parliaments do to make sure that access to HIV and sexual and reproductive health 

services remains a national political and sustainable financing priority?   

 What actions can parliamentarians take to ensure that programmes, information and services 

reach and work for the marginalized and vulnerable populations?  

 What policy approaches have the greatest impact in maximizing access to integrated HIV and 

sexual and reproductive health services? What good practices can be shared to effectively 

counter stigma and discrimination associated with HIV/AIDS and sexual and reproductive 

health? 

 What arguments should be used to convince those who are still uncertain about the need to 

address HIV and sexual and reproductive health jointly that it is a priority in reaching the 

SDGs? 

 How can HIV and sexual and reproductive health and rights (SRHR) capacities and systems 

be used to address other eliminable diseases such as TB, hepatitis, etc? 


