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  جلنة وضع املرأة 
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١١مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  من جدول األعمال ) ج (٣البند 

ــاملرأة     ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــة نتـ متابعـ
والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة       

 املــساواة بــني اجلنــسني: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعنونــة 
ــرن احلــادي والعــشرين    ــســـالم يف الق ــة وال : “والتنمي

ــرأة     ــاع املـ ــساين وأوضـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ تعمـ
      ومسائل برناجمية

  ة اليت ميكن اتقاؤها ومتكني املرأةــراض النفاسيـــات واألمــيـى الوفــاء علـــالقض    
  

  موجز الرئيس    
  
حلقة نقاش للخرباء بـشأن القـضاء   ، عقدت جلنة وضع املرأة      ٢٠١١مارس  / آذار ١يف    - ١

ورأس النقاش الـسيد غـارين      . على الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن اتقاؤها ومتكني املرأة        
ــة    ــيس اللجن ــان، رئ ــا(نازاري ــة     )أرميني ــة هليئ ــديرة التنفيذي ــشال باشــليه، امل ــسيدة مي ــه ال ، وأدارت

وشـارك يف   ). ة األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـ (املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            األمم
الــدكتور باباتونــدي أوســوتيميهني، املــدير التنفيــذي لــصندوق : احللقــة اخلــرباء التاليــة أمســاؤهم

األمم املتحدة للسكان؛ والـسيدة كيونـغ وهـا كـانغ، نائبـة املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان؛                     
 الـصندوق العـاملي ملكافحـة    والسيد كريستوف بـن، مـدير العالقـات اخلارجيـة والـشراكات يف          

اإليــدز واملالريــا والــسل؛ والــسيدة مــايرا بــوفينيتش، املــديرة القطاعيــة للفريــق املعــين بالقــضايا    
اجلنــسانية والتنميــة يف البنــك الــدويل؛ والــسيد فرنــر أوبرمــاير، املــدير التنفيــذي بالنيابــة ملكتــب  
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 قائــدة جمموعــة تعمــيم التوعيــة  يم،كــمنظمــة الــصحة العامليــة يف نيويــورك؛ والــدكتورة جوليــا   
بفريوس نقص املناعة البشرية والصحة واألهداف اإلمنائية لأللفية التابعة لربنامج األمـم املتحـدة              

. اإلمنائي؛ والسيدة دايان سـومرز، أخـصائية أوىل يف التحـالف العـاملي للقاحـات والتحـصينات                
مية واحدة، ومنظمـة واحـدة مـن    ، وجمموعة إقليا دولة عضو١٧وساهم يف املناقشة ممثلون عن     

  .منظمات اجملتمع املدين
 بـشأن القـضاء علـى      ٥٤/٥وقد عقدت هذه احللقـة اسـتجابة لقـرار جلنـة وضـع املـرأة                  - ٢

الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن اتقاؤها ومتكني املرأة، الذي قررت فيـه اللجنـة أن تعقـد                 
ء بــشأن هــذا املوضــوع مــع كيانــات األمــم يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني حلقــة نقــاش للخــربا

وأتاحت احللقـة للجنـة فرصـة تقيـيم     . املتحدة ذات الصلة وممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين      
التقــدم احملــرز يف معاجلــة الوفيــات النفاســية وحتديــد املمارســات اجليــدة والتــدخالت الناجحــة،  

د مـن الوفيـات النفاسـية والقــضاء    والـسبل والوسـائل الكفيلـة بزيــادة تعجيـل العمـل هبـدف احلــ      
 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق ٥قابلــة للقيــاس، وحتقيــق اهلــدف كــبرية عليهــا بــصورة 

وأتاحـت احللقـة أيـضا فرصـة حـشد املزيـد مـن الـزخم لتنفيـذ اسـتراتيجية            . بتحسني صحة األم  
  .األمني العام العاملية لصحة املرأة والطفل

غايتـه  املتعلـق بتحـسني صـحة األم، و        األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        مـن  ٥وحتقيق اهلدف     - ٣
 مبقـدار الثالثـة أربـاع،       ٢٠١٥ و   ١٩٩٠ خفض نـسبة الوفيـات النفاسـية بـني عـامي             من حيث 

وبـبطء  فاألرقام تنخفض منذ تسعينات القرن العشرين، ولكـن بـبطء          . حتديا كبريا يزال ميثل    ال
 أن عدد النساء الاليت تـوفني نتيجـة مـضاعفات           ، أشارت التقديرات إىل   ٢٠١٠ويف عام   . فقط

.  يف املائـة مـن هـذه الوفيـات حـدثت يف بلـدان ناميـة                ٩٩ امـرأة، وأن     ٣٥٥ ٠٠٠الوالدة بلـغ    
 يف املائـة يف املتوسـط،       ٢,٣وبلغت نسبة التراجع السنوي يف املعـدل العـاملي للوفيـات النفاسـية              

الغايـة الكميـة    اجع السنوي الـالزم لتحقيـق        يف املائة للتر   ٥,٥وهي نسبة تقصر كثريا عن نسبة       
ففي منطقـة أفريقيـا     . وإضافة إىل ذلك، ال يزال هناك تفاوت كبري بني املناطق         . هذا اهلدف من  

جنوب الصحراء الكربى، تبلغ نسبة خماطر وفاة املرأة بسبب مـضاعفات احلمـل والـوالدة الـيت                 
يف  ٤ ٣٠٠ لكـل  ١قارنـة بنـسبة   ، م٣١ لكل ١ميكن اتقاؤها أو عالجها، على مدى عمرها،    

ويعين ذلك أيضا أن ماليني األطفال يفقدون أمهـاهتم ويتعرضـون خلطـر      . املناطق املتقدمة النمو  
  .الوفاة املبكرة

ــا بدرجــة كــبرية         - ٤ ــد، وميكــن اتقاؤه ــشكل جي ــة ب ــات النفاســية معروف . وأســباب الوفي
ــد واإلجهــاض غــري املــ     ــهاب والرتيــف  فمعظمهــا يتعلــق مبــضاعفات مرتبطــة بالتولي أمون وااللت

وتعـسر املخـاض، وهــي مـضاعفات ميكـن أن يتــصدى هلـا بـسهولة أخــصائيون صـحيون مهــرة        
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وتسهل معاجلتها بتوافر الدواء واملعدات ومرافق اإلحالة، وبإتاحة خـدمات صـحة األم، مبـا يف                
  .ذلك رعاية التوليد واملواليد يف احلاالت الطارئة

ات النفاســية مبــدى تــوافر نظــم صــحية تعمــل بــشكل جيــد ويــرتبط املنــع الفعــال للوفيــ  - ٥
ويف اجلهــود . العــامل النــاميويف كــثري مــن األحيــان، ينعــدم وجــود هــذه الــنظم يف  . ومــستدامة

ــة واخلــدمات           ــى حتــسني جــودة الرعاي ــشديد عل ــي الت ــصحية، ينبغ ــنظم ال ــز ال ــة إىل تعزي الرامي
ــا     ــة، وتوفريه ــصحية األولي ــة ال ــا يف ذلــك الرعاي ــصحية، مب ــها، وإتاحــة   ال  بتكــاليف ميكــن حتمل

 مهــارات األخــصائيني الــصحيني والوصــول إىل النــساء األكثــر تعرضــا تنميــةاحلــصول عليهــا؛ و
الطــرق والطاقــة (ويف هــذا الــصدد، توجــد حاجــة كــبرية إىل حتــسني البنيــة التحتيــة  . للمخــاطر

توسـع يف إتاحـة     لل خـاص    وينبغـي إيـالء اهتمـام     . ونظم النقل يف املناطق النائيـة والريفيـة       ) واملياه
  .املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة الطوعي والصحة اجلنسية واإلجنابية

وميكن أن يسهم وجود هنج شامل ومتكامـل إليـصال اخلـدمات بطـرق مهمـة يف منـع                     - ٦
ويــسعى هـذا النـهج إىل ضـمان حـصول األشــخاص     . الوفيـات النفاسـية، ومـن مث ينبغـي اتباعـه     

باتبـاع هنـج    وميكـن   .  إليهـا، وبـصورة حمببـة      وقت حاجتـهم  ة اليت حيتاجون إليها، يف      على الرعاي 
قدر أكرب من الكفاءة والتآزر يف إيـصال اخلـدمات واسـتخدام املـوارد              توفري  اخلدمات املتكاملة   

وميثـل اتبـاع هنـج متكامـل عنـصرا حموريـا لتحقيـق مجيـع                . علـى البشرية واملالية املتاحة بكفـاءة أ     
الوثيقـة التـرابط والـيت تـؤثر        ) ٦ و   ٥ و   ٤األهـداف   (منائية لأللفية املتعلقة بالصحة     األهداف اإل 

وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يكــون لالســتثمارات يف جمــال احلــد مــن   . علــى بعــضها الــبعض
  .األمراض املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية أثر إجيايب على معدالت الوفيات النفاسية

سـيما صـحة األم،      بـاين التقـدم العـاملي احملـرز يف جمـال صـحة املـرأة، ال               ومع استمرار ت    - ٧
، يتعني التصدي لطائفة من العوامل إضـافة إىل حتـسني الـنظم              كل منها  بني البلدان وداخل  فيما  

فال يزال الفقر، وحمدودية احلـصول علـى فـرص تعليميـة واقتـصادية، وترسُّـخ الـصور                   . الصحية
ــى أســاس   ــز عل ــة والتميي ــرأة علــى خــدمات     النمطي ــد حــصول امل ــساين، عوامــل تقي ــوع اجلن  الن

وتشكل الوفيـات النفاسـية بوجـه خـاص َعَرضـاَ           . ومعلومات صحية حيوية يف كثري من البلدان      
ــسني       ــساواة بـــني اجلنـ ــدم املـ ــه عـ ــخ أوجـ ــا وترسُّـ ــع مـ ــرأة يف جمتمـ ــع املـ ــدين وضـ ــسهم . لتـ وتـ

ــضا ــزواج املبكــ      أي ــل ال ــن قبي ــضارة م ــة ال ــدالت   املمارســات التقليدي ــاع مع ــتمرار ارتف ر يف اس
  .النفاسية تايالوف
وال تقتــصر جــودة صــحة األم علــى كوهنــا مــسألة رعايــة طبيــة، بــل هــي يف األســاس      - ٨

ويـشري التحليـل القـائم علـى أسـاس احلقـوق إىل             . مسألة عدالة اجتماعية ومتتع حبقوق اإلنـسان      
يـاة واحلـق يف التعلـيم، وحـق        احلقـوق ذات العالقـة بـصحة األم، مبـا يف ذلـك احلـق يف احل                كثرة  
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عــدم التعــرض للتمييــز، واحلــق يف التمتــع بــأعلى مــستوى مــن الــصحة ميكــن بلوغــه، واحلــق يف  
وميكن أن يوفر منظـور قـائم علـى حقـوق اإلنـسان،      .  اخلصوصية، واحلق يف االنتصاف الفعال    

غطـي مجيـع   يضع الفرد يف بؤرة اجلهود اإلمنائيـة، إطـارا أقـوى لوضـع نظـم ومبـادرات صـحية ت           
  .األشخاص، مبن فيهم األشخاص األكثر ضعفا وهتميشا

ويوفر إطار املساءلة املتضمَّن يف معاهدات حقـوق اإلنـسان الدوليـة، واآلليـات التابعـة                  - ٩
جمللــس حقــوق اإلنــسان، مثــل االســتعراض الــدوري الــشامل، أساســا متينــا اللتمــاس إجــراءات  

عاهـدات حقـوق    ادرة عن اهليئات املعنية برصـد م      وتوجِّه التوصيات الص  . حمددة من احلكومات  
وتقــدم . اإلنــسان الــدول األطــراف بــشأن اخلطــوات الــيت ينبغــي اختاذهــا لتحــسني صــحة األم   

الدراســات الــيت جيريهــا عــدد مــن كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة دروســا     
  .مستفادة وممارسات جيدة لتعزيز احلقوق اإلجنابية وحتسني صحة األم

ليم، وال سيما تعليم الفتيات، فهو تدخل أساسي لتحسني صـحة           أما االستثمار يف التع     - ١٠
فـالتعليم يتـيح للفتيـات اختـاذ قـرارات مـستنرية            . النساء والفتيـات واحلـد مـن الوفيـات النفاسـية          

وتــبني األدلــة أن . بــشأن مــسائل مــن قبيــل الوقــت املناســب للــزواج واملباعــدة بــني الــوالدات    
ني يف املــدارس غالبــا مــا يتــزوجن يف مرحلــة متــأخرة  الفتيــات الــاليت حيــصلن علــى تعلــيم ويــبق 

ويتيح التعليم للفتيـات اختـاذ عـادات صـحية إجيابيـة وميكـن أن               . وينجنب عددا أقل من األطفال    
يسهم يف احلد من تعرضهن ملخـاطر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن خـالل تعزيـز                       

وتكرب الفتاة املتعلمة لتـصبح امـرأة   . مونة املمارسة اجلنسية مأ   لكي تكون قدرهتن على التفاوض    
ولتحـسني  . متعلمة، يتمتع صغارها بـصحة أفـضل، ويـرجَّح بدرجـة أكـرب أن تـوفر هلـم التعلـيم                   

وتـشري  . مواظبة الفتيات على الدراسة، فمن األمور احلامسة توفري بيئات آمنة تفـضي إىل الـتعلم              
يــة تعلــيم الفتيــات والتواصــل مــع اآلبــاء األدلــة أيــضا إىل أن محــالت التوعيــة املوجهــة بــشأن أمه

  . يف زيادة مواظبة الفتيات على الدراسةتسهم أيضاواجملتمعات احمللية 
كذلك، فإن االستثمار يف التمكني االقتصادي للمـرأة عنـصر أساسـي لتحـسني صـحة                  - ١١

 علـى النتـائج،     وتشري األدلـة إىل األثـر اإلجيـايب للحـوافز التمويليـة واملاليـة القائمـة               . األم والطفل 
وعلـى سـبيل املثـال، مت يف مـشروع جتـرييب بـشأن التحـويالت                . مثل برامج التحويالت النقديـة    

وخبــالف . النقديــة املــشروطة وغــري املــشروطة إعطــاء فتيــات يف ســن املراهقــة حــصة مــن النقــد 
ــشأن صــحة         ــائج مــثرية لإلعجــاب ب ــيم، ُســجِّلت نت ــى صــعيد التعل ــيت حتققــت عل املكاســب ال

ــا ــزواج املبكــر واإلصــابة       املراهق ــدالت احلمــل وال ــك اخنفــاض مع ــا يف ذل ت عقــب ســنتني، مب
  . بفريوس نقص املناعة البشرية
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ــوائم        - ١٢ ــشراكات االســتراتيجية يف وضــع صــحة األم علــى ق ــة وال ــادة الفعال ــسهم القي وت
 ، الـيت  “شراكة املنظمات األربع  ”فالشراكات مثل   . األولويات على الصعيدين العاملي والوطين    

تشمل منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
والبنــك الــدويل، تــساعد يف تعجيــل وتــرية التقــدم يف جمــال صــحة األم والوليــد،   ) اليونيــسيف(

بسبل منها التعاون الوثيق مع اجلهات املاحنة وممـثلني عـن منظمـات اجملتمـع املـدين واملؤسـسات             
  .دميية على أساس التركيز القُطْرياألكا
ــل         - ١٣ ــددين، مث ــصلحة املتع ــوم شــراكات أصــحاب امل ــراهن، تق ــت ال شــراكة ”ويف الوق

، الـيت تـشمل كيانـات شـراكة املنظمـات األربـع، وعـددا        )H4 plus (“املنظمـات األربعـة زائـد   
 واملالريــا، آخــر مــن العناصــر الفاعلــة الرئيــسية مثــل الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل 

والتحالف العاملي للقاحات والتحصني، وبرنامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص          
اإليدز، وبرنامج الـصحة العـاملي يف مؤسـسة بيـل وميلينـدا غيـتس، حبفـز شـعور                   /املناعة البشرية 

لفية املتعلقـة   الكمية املتضمنة يف األهداف اإلمنائية لأل     الغايات  عاملي بضرورة اإلسراع يف حتقيق      
وإضافة إىل ذلك، تقوم اآلن بعض املبـادرات حبـشد التأييـد لتحقيـق             . بالصحة ويف تعبئة املوارد   

األهداف وااللتزامات العاملية املتعلقة بالصحة، مثل شبكة القادة العـامليني، الـيت ُشـكِّلت لتـوفري                
فيـة املتعلقـة بالـصحة علـى أرفـع          التأييد السياسي والدعوة للحملة العاملية لألهداف اإلمنائية لألل       

 “مــسكوكا”ومثــة مبــادرات واعــدة أخــرى أطلقــت مــؤخرا، ومنــها مبــادرة   . مــستوى ممكــن
)Muskoka (                    بشأن صحة األم والطفل، اليت أُطلقـت يف اجتمـاع قمـة جمموعـة الثمانيـة يف عـام

  .رية، وهتدف إىل زيادة دعم رعاية صحة األم والطفل بصورة كبرية يف البلدان الفق٢٠١٠
سـبتمرب  /أما استراتيجية األمني العام العاملية لصحة املرأة والطفل، اليت أُطلقت يف أيلول             - ١٤

 بلـدا بـدفع     ٤٤، فقد حشدت قدرا كبريا من االلتزامـات الـسياسية واملاليـة، مـع تعهـد                 ٢٠١٠
وميثــل هــذا العمــل خطــوة . ٥ و ٤ بليــون دوالر يوجــه حنــو حتقيــق اهلــدفني ٤٠مبلــغ جمموعــه 

سية حنو سد الفجوة بني االسـتثمار املطلـوب ومـا جيـري تقدميـه يف الوقـت الـراهن يف جمـال                       رئي
ــل   ــرأة والطف ــن        . صــحة امل ــساءلة ع ــق امل ــضمان حتقي ــا ل ــوارد وتتبعه ــذه امل ــاس ه وســيجري قي

ومن أجل متابعة هذا اهلدف وتتبع النتـائج وتـدفقات املـوارد            . االلتزامات واإلجراءات والنتائج  
الــصعيدين العــاملي والقُطْــري يف ســياق االســتراتيجية العامليــة، أُنــشئت يف   بــشكل أفــضل علــى  

ومـن  .  جلنـة للمعلومـات واملـساءلة معنيـة بـصحة املـرأة والطفـل              ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول 
وميكــن أن .  تقريــرا بــشأن وضــع إطــار للمــساءلة٢٠١١مــايو /املقــرر أن تقــدم اللجنــة يف أيــار

لقطاعني العام واخلاص إىل تعزيز فرص احلصول على الرعايـة          يؤدي إنشاء شراكات فعالة بني ا     
  . املمارسات اجليدة القائمة والتوسع فيهامناذجالصحية ورفع جودهتا، وينبغي تكرار 
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وينبغي زيادة التركيز علـى إنـشاء قيـادة وشـراكات علـى املـستوى الـوطين وتعزيزهـا،                     - ١٥
ونظم صحية وطنية وختطيطهـا وتقـدير   ويشمل ذلك إنشاء آليات تنسيق لدعم وضع مبادرات     

ــة      . تكاليفهــا ــصحة والتنمي ــل وزارات ال ــسية، مث ــة الرئي ــع األطــراف املعني ــتعني أن تقــوم مجي وي
واملالية والتخطيط واملساواة بني اجلنسني، بالتعاون والتآزر بـصورة وثيقـة مـع العناصـر الفاعلـة                 

، لكفالة دمج املسائل الشاملة املتعلقـة       األخرى، مثل منظمات اجملتمع املدين والدوائر األكادميية      
ومـن املهـم أيـضا إشـراك اجملتمعـات          . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف املبادرات الـصحية        

احملليــة وتكــوين شــراكات معهــم بــصورة مباشــرة وإشــراك القــادة الــدينيني وغريهــم مــن قــادة    
  .يع استدامتها على الصعيد احمللياجملتمعات احمللية لكسب التأييد للمبادرات الصحية وتشج

ويف حــني أُطلــق عــدد كــبري مــن الــشراكات واملبــادرات الواعــدة، فــإن املــوارد املاليــة      - ١٦
ويـتعني  . تزال غري كافية، مما يعيق التقدم صوب القـضاء علـى الوفيـات واألمـراض النفاسـية                 ال

منائيـة الرمسيـة يف جمـال اخلـدمات     أن تفي البلدان املاحنة بتعهـداهتا، ويـتعني اسـتثمار املـساعدة اإل       
إال أنـه مـن   . تلبية االحتياجات الصحية للنـساء والفتيـات  لاالجتماعية اليت ميكن أن تعود بالنفع     

املهم بنفس القدر أن تـستثمر البلـدان املزيـد مـن املـوارد احملليـة يف الـصحة، مبـا يف ذلـك صـحة                      
  .األم وصحة الوليد

دوليــة بــدور حاســم يف حــشد املــوارد الالزمــة لتحقيــق   وتــضطلع املؤســسات املاليــة ال   - ١٧
ومن شأن العملية السادسة عشرة القادمة إلعـادة        . األهداف وااللتزامات الدولية بشأن الصحة    

متويل نافذة القروض امليسرة الـيت يتيحهـا البنـك الـدويل، أن تكـون أكـرب هـذه العمليـات علـى                       
وىل، يكـون موضـوع املـساواة بـني اجلنـسني      وللمـرة األ .  بليـون دوالر ٤٩,٣اإلطالق ببلوغها   

مــن بــني املواضــيع األربعــة الرئيــسية هلــذه النافــذة، مــع تــشديد خــاص علــى الــصحة اإلجنابيــة      
ــات النفاســية  ــى الوجــه      . وخفــض الوفي ــدة عل ــدان هــذه الفرصــة اجلدي ــستغل البل ــي أن ت وينبغ

 لوضــع سياســات وينبغــي أن يكــون حتــسني مجــع البيانــات وحتليــل احلــاالت أساســا  . األكمــل
  .وبرامج صحية أفضل وأن يشجع زيادة االستثمار يف املبادرات الصحية

  


