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 جلنة وضع املرأة
 الدورة الثالثة واخلمسون

 ٢٠٠٩مارس / آذار١٣-٢
  من جدول األعمال٥البند 

       متابعة قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومقرراته
  املنظــــورات اجلنــــسانية فيمــــا يتعلــــق بالــــصحة العامــــة علــــى الــــصعيد      

يهـا األهـداف     ف تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا          -ي  العامل
 لأللفية اإلمنائية

  
 موجز أعده املنسق    

  
موضـوعها   حلقة حواريـة للخـرباء   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢عقدت جلنة وضع املرأة يف        - ١
تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة      :املنظورات اجلنسانية فيما يتعلق بالصحة العامة على الصعيد العاملي        ”

 وتوىل تنسيق الدورة أوليفي بيل، رئـيس        “ائية لأللفية  فيها األهداف اإلمن   املتفق عليها دوليا، مبا   
وأدلــت ســيلفي لوكــاس، رئيــسة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واملمثلــة   .جلنــة وضــع املــرأة

وشارك يف احللقة األشـخاص التاليـة        .ية بكلمة افتتاح  ،الدائمة للكسمبورغ لدى األمم املتحدة    
ــان  :أمســاؤهم ــا بوش ــي لغــ  امل ،أجنان ــب اإلقليم ــادئ كت ــة  /رب احملــيط اهل ــصحة العاملي ــة ال  ؛منظم

ــونتينيغرو   ــان م ــدكتور هريم ــة  ،وال ــدان األمريكي ــصحة للبل ــة ال ــة  / منظم ــصحة العاملي ــة ال  ؛منظم
 . األمم املتحدة للسكان صندوق،والدكتورة لني كولرت

واتفق املشاركون على أن عدم املـساواة بـني اجلنـسني يقلـل مـن فـرص حـصول املـرأة                       - ٢
وأكدوا أن وجود نظم صحية فعالـة ومراعيـة         . الصحية اجليدة يف مجيع أحناء العامل     على الرعاية   

 اجلنساين أمر له أمهية حامسة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الـصلة بالـصحة،                منظورلل
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دة وشــدد املــشاركون علــى أن نــوع اجلــنس مــن العوامــل احملــدِّ .ملرأةتلــك املتعلقــة بــاوال ســيما 
 تــستجيبة، وأن عــدم وجــود سياســات صــحية يالــصحاحلــصول علــى الرعايــة ملــدى الرئيــسية 

ــصحية بــ       ــة ال ــى الرعاي ــرأة عل ــوق حــصول امل ــساين يع ــةللمنظــور اجلن ــدم  صورة كامل ــى ق  وعل
وأضافوا أن املعلومات والبحوث الصحية كثريا ما تكون حمايدة جنـسانيا أو تتجاهـل             . املساواة

نحــازة جنــسانيا، وأهنــا ال تأخــذ يف اعتبارهــا بالقــدر  الفــروق بــني اجلنــسني، بــل وقــد تكــون م 
ــرأة    ــصحية للم ــشواغل ال ــرأة والرجــل يف    .الكــايف االحتياجــات وال وأشــاروا إىل أن ســلوك امل

. التمــاس الــصحة خيتلــف حــسب دورمهــا اجلنــساين اخلــاص والفــرص املتاحــة هلمــا وتوقعاهتمــا  
منظور اجلنـساين حتقـق نتـائج إجيابيـة     للستجيبة وأكدوا أن التجربة أظهرت أن النظم الصحية امل 

لرجــل علــى حــد ســواء، وبالتــايل فمــن الــضرورة مبكــان تغــيري الــنظم الــصحية حبيــث  اللمــرأة و
 .بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحةتعجل تستجيب الحتياجات املرأة، و

يل إجنـاز األهـداف     ي حتقيقـه يف سـب     اروأضافوا أنـه علـى الـرغم مـن التقـدم الكـبري اجلـ                - ٣
اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة، والتقليل من التفاوت يف التمتع بالـصحة عمومـا، ال تـزال       

وقالوا إنه يف إطار اجلهود الراميـة إىل تعزيـز نظـم الـصحة        .هنالك ثغرات وأوجه تفاوت كبرية    
 وباعتبارهـا   ، الـصحية  مت التأكيد جمددا على دور الرعاية الـصحية األوليـة يف معاجلـة التحـديات              

وأردفــوا قــائلني إن الرعايــة الــصحية األوليــة   .االســتراتيجية الرئيــسية لتحقيــق الــصحة للجميــع 
 وإيــصال اخلــدمات بــصورة ،هتــدف إىل حتقيــق نتــائج صــحية أفــضل وأعــدل، وزيــادة الكفــاءة 

 .أفضل، وختفيض تكاليف الرعاية الصحية، وإرضاء املستخدمني بدرجة أكرب

ــة       وشــدد املــ   - ٤ ــق الرعاي ــع عــن طري ــصحية للجمي ــة ال ــوفري التغطي ــة ت ــى أمهي شاركون عل
وأضـافوا أن نقـص التغطيـة يـؤثر تـأثريا      . الصحية األولية، من أجل حتسني صحة املـرأة والرجـل      

علــى الفقــراء، وال ســيما النــساء الفقــريات، وعلــى النــساء واألطفــال املنــتمني إىل غــري متكــافئ 
ونوهـوا بـأن التجربـة تـدل علـى أن            .األقليات والنساء الريفيـات   نساء  الفئات املستضعفة، مثل    

مــا تنفقــه النــساء علــى الــصحة مــن جيــوهبن يزيــد يف العــادة علــى مــا ينفقــه الرجــال؛ وأن            
مــشاركتهن يف خطــط الــضمان االجتمــاعي واســتفادهتن منــها أقــل؛ وأن جمموعــات اخلــدمات  

وأوضــحوا أن  .حية اخلاصــة للمــرأةواالســتحقاقات الــشاملة ال تغطــي دائمــا االحتياجــات الــص
يتسمان بأمهية حامسـة للتغلـب علـى أوجـه          مها أمران   نساين  جتوفري التغطية للجميع واتباع هنج      

 .التفاوت اليت تعاين منها املرأة يف جمال الصحة

وأكد املشاركون يف احللقة أن إصالح سبل إيصال اخلدمات يف جمال الرعاية الـصحية                - ٥
 اتوأضـافوا أن اإلصـالح   .حيقق أثرا إجيابيا على حق املرأة يف التمتـع بالـصحة          األولية ميكن أن    

شمل اتباع هنج يراعي الثقافات واملنظـور اجلنـساين ويـستجيب للفـروق بـني سـلوك                 تينبغي أن   
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دور املـرأة يف اختـاذ القـرارات الـيت          بـرزوا األمهيـة احلامسـة لـ       وأ. املرأة والرجل يف التماس الصحة    
 . ذلك الدورتعزيزا إىل دعومتس صحتها و

 باحلاجة إىل التركيز على بناء قدرات ومهـارات أخـصائيي الـصحة،              املشاركون موسلّ  - ٦
 إىل أن أغلبيـة أخـصائيي   واوأشـار  .عن طريق تعزيز التدريب يف جمال مراعـاة املنظـور اجلنـساين        

ري املـأجورة يف    الصحة من النساء، وأن النساء يؤدين أيضا اجلـزء األكـرب مـن أعمـال الرعايـة غـ                  
وأضـافوا أنـه ينبغـي التركيـز يف جمـال إيـصال اخلـدمات علـى                 . األسر املعيشية واجملتمعات احمللية   

حتسني سـبل حـصول املـرأة علـى الرعايـة الـصحية األوليـة، فـضال عـن التقليـل مـن مـسؤولياهتا                         
 تراعـي املنظـور     لـى احلاجـة إىل التركيـز، بطريقـة        عأيضا  كدوا  وأ .املتعلقة بالرعاية غري املأجورة   

ــصحة،        ــاس يف ال ــوعي حبــق الن ــادة ال ــي، وزي ــة للمجتمــع احملل ــشاركة الفعال ــى امل ــساين، عل اجلن
ونـادوا باتبـاع هنـج قـائم علـى       .وتشجيع مشاركة الفئات املستضعفة يف توفري الرعايـة الـصحية    

ضرورة تركيــز بــاحلقــوق يؤكــد علــى واجبــات مقــدمي الرعايــة وحقــوق املــستفيدين منــها، و   
ب مقدمي الرعاية الصحية على التخلص من أيـة مواقـف تنطـوي علـى الوصـم أو التمييـز                    تدري

 .ضد أي شخص يطلب الرعاية

وشدد املشاركون على دور الوعي مببـادئ الـصحة العامـة يف النـهوض بالـصحة ومنـع                    - ٧
ــشكل جــزءا مــن جمموعــات الــربامج          ــدهورها، والحظــوا أن التثقيــف الــصحي ينبغــي أن ي ت

وشـددوا علـى أمهيـة مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف التثقيـف        . رعايـة الـصحية األوليـة   األساسـية لل 
الرســائل توجيــه الــصحي مــن أجــل النــهوض بــصحة املــرأة، وكــذلك علــى الــضرورة العاجلــة ل 

ــصحة   ــة بال ــو املتعلق ــاهت   حن ــات وأولوي ــساء والفتي ــور   ناحتياجــات الن ــستجيب للمنظ ــة ت  بطريق
ة، حيف اختيــار الوســائط إليــصال الرســائل املتعلقــة بالــص وأوضــحوا ضــرورة النظــر  .اجلنــساين

 الـصحف    مبـا فيهـا    ،العامـة وسـائل االتـصال     واملـرأة   ول بـني    وإجياد سبل ألخذ العقبات الـيت حتـ       
ــة يف جمــال اســتخدام االتــصاالت بــني       ــار، وكــذلك التجــارب اإلجيابي واإلذاعــات بعــني االعتب

وقيتـها أمـران يف غايـة األمهيـة لكفالـة متكـن       وتفـرص االتـصال هـذه    وأضافوا أن تـواتر     .األفراد
  .املرأة من االستفادة استفادة كاملة من هذه الفرص

ودعا املشاركون إىل قيـام نظـم صـحية تـستجيب للمنظـور اجلنـساين وتقـدم خـدمات                     - ٨
وأوضحوا أن قدرا أقل من التقدم حتقق حنـو        .الصحة اجلنسية واإلجنابية جلميع النساء والفتيات     

 ممــا حتقــق بــشأن    لأللفيــة، املتعلــق بتحــسني صــحة األمهــات    ٥هلــدف اإلمنــائي رقــم   إجنــاز ا
بنـسبة تقـل عـن      وأضـافوا أن معـدل الوفيـات النفاسـية اخنفـض             .هدف إمنـائي آخـر لأللفيـة       أي
، وهـي  ٢٠٠٥ إىل عـام    ١٩٩٠يف املائة سنويا علـى الـصعيد العـاملي خـالل الفتـرة مـن عـام                   ١

وقـالوا إن معـدل     .  املطلوبـة إلجنـاز اهلـدف       الـسنوية   يف املائـة   ٥,٥نسبة تقل بكثري عن نسبة الــ        
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الوفيات النفاسية يشكل أحد أهم جماالت التفاوت يف الصحة، ممـا يعكـس عـدم تـوافر الرعايـة        
فـشل النظـام الـصحي يف معاجلـة االحتياجـات           عـن   يف جمال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، فـضال           
الرعايــة يف جمــال إتاحــة عــدم وأكــدوا أن عواقــب  .اخلاصــة للنــساء والفتيــات بــصورة مناســبة 

الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة وحتــسني نوعيتــها تــشمل اعــتالل األمهــات ووفيــاهتن، والعقــم،          
وحاالت احلمل غـري املقـصود، وناسـور الـوالدة، واإلصـابات املنقولـة جنـسيا، وسـرطان عنـق                    

وأشاروا إىل وجود عدد من االستراتيجيات الفعالة لتحـسني الـصحة اجلنـسية              .الرحم والثديني 
زيـادة تـوفري    منـها    ، لأللفيـة  ٥واإلجنابية للمرأة وتعجيل التقدم حنـو إجنـاز اهلـدف اإلمنـائي رقـم               

 أن أوجـه    ضافواوأ .القابالت املاهرات، وإتاحة وسائل تنظيم األسرة والرعاية التوليدية الطارئة        
ــة     التفــاوت الــيت  ــة تتطلــب عناي ــدة النوعي ــشابات يف احلــصول علــى اخلــدمات اجلي  تواجههــا ال

خاصة، نظرا لكوهنن يتضررن بشكل خاص من سوء الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، ومـن احلمـل          
 .غرية، واإلكراه والعنف اجلنسينييف سن ص

ليـة   على الصلة بني العنف ضد املـرأة وسـوء صـحتها اجلـسدية والعق         نو املشارك وشدد  - ٩
 إىل أن العنف ضد املرأة يتطلب استجابة متعددة القطاعات تـشمل منظـور              واوأشار .واإلجنابية

وطالبوا بأن يوفر قطاع الـصحة الرعايـة الطبيـة واملـشورة واإلحـاالت ووسـائل                 .الصحة العامة 
ــسب         ــة املكت ــريوس نقــص املناع ــائي ضــد ف ــالج الوق ــة، والع ــل يف احلــاالت الطارئ ــع احلم . من

تــشمل االســتجابة األوســع نطاقــا التــدابري القانونيــة، وتغــيري املواقــف، وتــوفري ن أبــ اطــالبو كمــا
 .اخلدمات الصحية للضحايا

وأكــد املــشاركون احلاجــة إىل اتبــاع هنــج جنــساين يف الوقايــة مــن وبــاء فــريوس نقــص   - ١٠
اجل بفعاليـة  وأعلنوا أن نظام الصحة العامـة ينبغـي أن يعـ       .اإليدز واالستجابة له  /املناعة املكتسب 

اإليـدز، ويــستجيب لـه علــى حنـو يراعــي    /زيـادة تعـرض املــرأة لفـريوس نقــص املناعـة املكتــسب    
وأشاروا إىل أن النساء والفتيـات ال حيـصلن علـى املـوارد الـصحية علـى قـدم                . املنظور اجلنساين 

ــهالعنايــة باإليــدز وعالجــه و/املــساواة ألغــراض الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة    ،املــصابني ب
صـم وغـريه مـن    تـشمل الو  يواجهن عقبات ثقافية خاصة يف احلصول على اخلدمات،         أهنن   كما

م املــشاركون بــأن حتقيــق وســلّ. العواقــب الــسلبية عنــد إفــشاء إصــابتهن بفــريوس نقــص املناعــة 
الرعاية يف جمـال الـصحة      بني   و ،عالجه وأالتكامل بني خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة         

نسية يشكل استراتيجية جيدة لتيسري احلـصول علـى منـافع هامـة يف جمـال الـصحة                  اإلجنابية واجل 
العامــة، منــها زيــادة تــوفري املــشورة والفحــص املــتعلقني بفــريوس نقــص املناعــة واســتخدامهما،  

 .واستخدام الرفال، فضال عن التصدي لظاهرة انتقال الفريوس من األم إىل الطفل
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صة للمهاجرات واحلاجة إىل استجابة جنسانية مـن طـرف   وأبرز املشاركون احلالة اخلا     - ١١
وأكدوا أن املهاجرات معرضات بصورة خاصة لالستغالل والعنـف، وقـد            .نظم الصحة العامة  

وقالوا إن املهاجرات، نتيجة لـذلك، كـثريا        . خيشني اإلبعاد بسبب وضعهن القانوين غري املنتظم      
 .أو الرعايـة قبـل الـوالدة    /فحـوص املنتظمـة و    ما يفتقرن إىل اخلدمات الصحية األساسـية مثـل ال         

وأكدوا ضرورة عدم حرمان املهاجرات من اخلدمات الـصحية األساسـية بـسبب وضـعهن مـن         
 .حيث اهلجرة

والحظ املشاركون أمهية مجـع بيانـات يف جمـال الـصحة العامـة تكـون متسلـسلة زمنيـا                      - ١٢
وأشــاروا إىل  .قتــصادياال - ومــصنفة حــسب اجلــنس واألصــل العرقــي والوضــع االجتمــاعي   

ضرورة حتليل تلك البيانات من وجهة النظـر اجلنـسانية، واسـتخدام العـرب والنتـائج املستخلـصة                  
مــن هــذا التحليــل اســتخداما كــامال يف صــنع الــسياسات والقــرارات يف جمــال الرعايــة الــصحية 

ن االنتبـاه  وكذلك وجه املـشاركو  .قطاع الصحة عموما، لكفالة استجابة جنسانية     يف  األولية و 
 .إىل توافر أدوات ومواد للتدريب يف اجملال اجلنساين تستهدف قطاع الصحة العامة

 .اتـصاديا وماليـا مـن أجـل حتـسني صـحته      م املـشاركون بأمهيـة الـتمكني للمـرأة اق         وسلّ  - ١٣
ووجه املشاركون االنتباه إىل الـصالت       .يف بلوغ هذه الغاية    دور النظام التعليمي  أيضا  وأبرزوا  

لفقـر الـيت يتطلبـها اهلـدف         األهداف اإلمنائية لأللفية، مـشريين إىل أن جهـود القـضاء علـى ا              بني
 املتعلـق باملـساواة   ٣، فـضال عـن اهلـدف رقـم     ٥ و ٤سهم أيضا يف حتقيق اهلدفني رقم    ت ١رقم  

 .بني اجلنسني والتمكني للمرأة

 للمنظـور   تابة التمـويال  زيادة متويل الصحة، وإىل زيادة استج     احلاجة إىل   وأشاروا إىل     - ١٤
ــة التكــافؤ يف ختــصيص املــوارد لالحتياجــات الــصحية اخلاصــة للمــرأة   ، ســعيااجلنــساين  . لكفال

ؤدي حتليــل التفــاوت يف أعبــاء املــرض الــيت تتحملــها املــرأة إىل ختــصيص مــوارد    ونــادوا بــأن يــ 
حلمايـة  وكذلك أبرزوا احلاجة إىل النظـر يف نطـاق خطـط التـأمني الـصحي وا               . ونفقات مكافئة 

االجتماعيــة، إذ ال تغطــي هــذه اخلطــط يف العــادة القطــاع غــري النظــامي الــذي يغلــب فيــه عــدد 
واقترحوا اتباع هنج يف امليزنـة يـستجيب للمنظـور اجلنـساين، باعتبـار ذلـك اسـتراتيجية                   .النساء

بة وأضـافوا أن هـذه امليزنـة املـستجي     .فعالة لتحديد األولويات يف جمال ختصيص املوارد الـصحية   
 . ال سيما يف فترات األزمة املالية واالقتصادية،للمنظور اجلنساين تتسم بأمهية حامسة

وناقش املشاركون أثر األزمة املالية الراهنة علـى الـصحة العامـة عمومـا، وعلـى صـحة          - ١٥
ض األزمـة املاليـة     وتوقعـوا، اسـتنادا إىل التجـارب الـسابقة، أن ُتَعـرِّ            .املرأة والفتاة بـصفة خاصـة     

وأعربـوا عـن     . للمـرأة بـصفة خاصـة      عانـاة  وأن تـسبب امل    ،الراهنة األسر املعيشية ملزيد من الفقر     
 القطاعـات االجتماعيـة، فـضال عـن          يف القلق إزاء التخفيضات يف النفقات العامـة، مبـا يف ذلـك           
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وأوضحوا أن هـذه التخفيـضات سـتؤدي إىل         .التخفيضات املماثلة يف النفقات الصحية اخلاصة     
عبئــا لطلـب علـى خـدمات الـصحة العامـة، ممـا يـؤدي إىل حتميـل قطـاع الـصحة العامـة            زيـادة ا 

ومن احملتمل أيضا أن تـتقلص املـساعدات املقدمـة مـن املـاحنني، ممـا سـيؤثر بـصفة                     .فوق طاقته ي
وأشــار  .خاصــة علــى تلــك البلــدان الــيت تعتمــد خــدماهتا الــصحية علــى املــساعدات اخلارجيــة   

جح أن تؤخر النساء طلب خدمات الرعاية الصحية ألنفـسهن أو أن            املشاركون إىل أن من املر    
وتوقعـــوا أن تـــؤدي اآلثـــار الـــسلبية  .يـــستغنني عنـــها بـــسبب تقلـــص الـــدخل املتـــاح لإلنفـــاق

للتخفيضات يف قطاع الصحة والقطـاع االجتمـاعي إىل تفـاقم سـوء التغذيـة، وتـدهور الـصحة            
 تزايـد األمـراض املعديـة مثـل فـريوس نقـص             العقلية، وزيادة معدالت وفيات الرُّضع، فضال عن      

وأكدوا األمهية احلامسـة للعمـل احلكـومي يف تفـادي مثـل هـذه                .اإليدز والسل /املناعة املكتسب 
 .النتائج أو التخفيف من وقعها

وبالتــايل فقــد شــددوا علــى أمهيــة قيــام احلكومــات ومجيــع أصــحاب املــصلحة اآلخــرين     - ١٦
تفــادي اآلثــار هــذه اجلهــات وأضــافوا أن بوســع  .ة املاليــة بعنايــةبتحليــل األبعــاد اجلنــسانية لألزمــ

 مبا حيقـق أكـرب      ،السلبية احملتملة لألزمة واختاذ تدابري لتحديد أولويات اإلنفاق على الصحة العامة          
 الـيت تقـدمها     ةإلملام بقيمة الرعايـة غـري املـأجور       اوأبرزوا احلاجة إىل     .أثر على صحة املرأة والفتاة    

زيــز شــبكات األمــان االجتمــاعي، وأكــدوا ضــرورة تع .دي تعــاظم هــذه املــسؤولياتاملــرأة وتفــا
فيهــا تلــك اخلاصــة بــاملرأة يف القطــاع غــري النظــامي، وتيــسري حــصوهلا علــى العمــل واملــوارد     مبــا

ودعوا إىل تعزيز استخدام أسلوب امليزنة الـذي يـستجيب           .االقتصادية، مثل التمويالت الصغرى   
 . إجناز األهداف اإلمنائية لأللفيةهاعم تنفيذ االلتزامات الدولية، مبا فيللمنظور اجلنساين، ود

  


