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   :المرأة والصحة
 بيجين عامًا على إعالن ومنهاج عمل ٢٠

  
  

  تقرير من األمانة
  
 

  حـــــدد إعـــــالن ومنهـــــاج عمـــــل بيجـــــين، وهـــــو حصـــــيلة المـــــؤتمر العـــــالمي الرابـــــع المعنـــــي بـــــالمرأة (بيجـــــين،  -١
مجـاًال للعمـل مـن أجـل تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة، ويتمثـل  ١٢)، ١٩٩٥أيلول/ سـبتمبر  ١٥-٤

 أحد هذه المجاالت في المرأة والصحة.
 
، فـي سـياق تحسـين صـحة المـرأة في مجالواألولويات المستجدة المطروحة ويوضح هذا التقرير التحديات  -٢

عـد اتبـاع نهـج يُ  حيـث، ٢٠١٥لمسـتدامة لمـا بعـد عـام وبلـورة خطـة التنميـة ا ،استعراض إعالن ومنهاج عمل بيجـين
  همية.ألشامل للمرأة والصحة بالغ ا

 
اتخـذت الحكومــات خطــوات صــوب تنفيـذ االلتزامــات التــي ُقطعــت فــي وخـالل الســنوات العشــرين الماضــية،  -٣

معــدل وفيــات األمهــات، والحــد بدرجــة أكبــر مــن معــدلي وفيــات  الحــد مــنتقــدم عــام فــي  قــد أمكــن إحــرازبيجــين. و 
أســرعت خطــى التقــدم مــع اســتهالل االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن كمــا  ومراضــة الرضــع.

. وزاد استخدام الخدمات في بعـض البلـدان، والسـيما تلـك التـي تتعلـق بالصـحة ٢٠١٠مرأة والطفل في عام صحة ال
الجنسية واإلنجابية، وكان ذلك على وجه التحديد في مجاالت تنظيم األسرة، والفحص لتحري سـرطان عنـق الـرحم، 

الت التحــاق الفتيــات بالمــدارس حــول العــالم، والرعايــة الســابقة للــوالدة، والــوالدة فــي المرافــق الصــحية. وارتفعــت معــد
   في كثير من أنحاء العالم. -وهما مؤشران على صحة المرأة  -ومعدالت مشاركة المرأة في السياسة 

  
  البرنامج غير المكتمل

 
على الرغم من التقدم الُمحرز، مازالت المجتمعات تخذل المرأة فيمـا يتعلـق بالصـحة، وأسـوأ مـا يكـون ذلـك  -٤

ويــؤدي التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس إلــى  دان الفقيــرة وفــي صــفوف أشــد النســاء فقــرًا فــي جميــع البلــدان.فــي البلــ
برنامجــًا  تمثــل ومازالــت الرؤيــة الخاصــة بالمســاواة بــين الجنســين فــي الصــحة حرمــان المــرأة مــن الناحيــة الصــحية.

  مكتمل. غير
 
وتدل البيِّنات على البطء والتفاوت في التقدم الُمحرز في المجاالت الرئيسية لمنهـاج عمـل بيجـين المتعلقـة  -٥

بالمرأة والصحة، مثل التغذية، والصحة الجنسية واإلنجابية، واأليدز والعدوى بفيروسه وغيـره مـن األمـراض المنقولـة 
  عمل على النحو الذي توضحه البيانات التالية.وينبغي تنفيذ المزيد من ال جنسيًا، والعنف ضد المرأة.
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تمثل الحصائل الرديئة في مجال الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة ثلـث العـبء العـالمي اإلجمـالي للمـرض بـين  -٦
العالقــات الجنســية غيــر المأمونــة عــامًال رئيســيًا مــن  عــدعامــًا، وتُ  ٤٤و ١٥النســاء الالتــي تتــراوح أعمــارهن مــا بــين 

وفضًال عـن ذلـك، فهنـاك  والعجز بين النساء والفتيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. عوامل خطر الوفاة
 لديها احتياجات غير ملباة من وسائل منع الحمل الحديثة. لممليون امرأة في العا ٢٢٢

 
 ١٩٩٠وعلــى الــرغم مــن أن معــدل وفيــات األمهــات انخفــض إلــى النصــف فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي  -٧
من األهداف اإلنمائية لأللفية والتي تتمثل في  ٥لبلوغ الغاية المدرجة في الهدف  يكفيفإن هذا التقدم ال  ،٢٠١٣و

ومازالــت معــدالت وفيــات األمهــات مرتفعــة علــى نحــو غيــر  .٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥خفــض هــذا المعــدل بنســبة 
 ٢٠٠٨الحمل والوالدة، وفي عام  امرأة نتيجة لمضاعفات ٢٨٩ ٠٠٠توفى ما ُيقدر بنحو  ٢٠١٣ففي عام  :مقبول

ــ ٢٢وقــع مــا يقــدر بنحــو  ذلــك التــي شــهدها  دمليــون حالــة إجهــاض غيــر مأمونــة (نصــف حــاالت اإلجهــاض المتعمَّ
مــن النســاء  ٪٣٠وعــالوة علــى ذلــك، فــإن  العــام)، وحــدثت كلهــا تقريبــًا فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل.

 مصابات بفقر الدم.
 
ــا ٪٦٠نحــو  ، حــدث٢٠١٣وفــي عــام  -٨ عي البشــري التــي مــن حــاالت العــدوى الجديــدة بفيــروس العــوز المن

ويـرتبط السـل  عامًا، في صـفوف الفتيـات والنسـاء الشـابات. ٢٤و ١٥تتراوح أعمارهم ما بين  ذينأصابت الشباب ال
ي البلــدان فــي كثيــر مــن األحيــان بالعــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وُيعــد ضــمن األســباب الرئيســية للوفــاة فــ

 عامًا. ٥٩و ٢٠المنخفضة الدخل لكل من النساء في سن اإلنجاب والنساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 
 
أمـــا حـــاالت العـــدوى المنقولـــة جنســـيًا، التـــي ُتعـــد العـــدوى بفيـــروس الـــورم الحليمـــي البشـــري أكثرهـــا شـــيوعًا،  -٩

ن األكثـر شـيوعًا مـن فيروسـات الـورم الحليمـي االنوعـ يتسـببو  فتصيب النساء والمراهقـات علـى نحـو غيـر متناسـب.
وُيعد الزهـري غيـر المعـاَلج مسـؤوًال عـن  من حاالت سرطان عنق الرحم في العالم. ٪٧٠نحو الُمْمرضة في البشري 

  حالة وفاة بين حديثي الوالدة. ٩٢ ٠٠٠حالة إمالص ووفاة مبكرة لألجنة ونحو  ٢١٢ ٠٠٠نحو 
 

عامــًا للعنــف البــدني و/ أو  ٤٩و ١٥نســاء تتــراوح أعمــارهن مــا بــين  امــرأة واحــدة مــن كــل ثــالث وتتعــرض -١٠
العديــد مــن العواقــب  ويترتــب علــى ذلــك ١الجنســي مــن جانــب العشــير أو العنــف الجنســي مــن جانــب غيــر العشــير،

 .على صحتها طويلة األجلالقصيرة األجل و ال
 

مليون امرأة وفتاة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتزوجـت فتـاة واحـدة مـن  ١٢٥أكثر من  وتعرضت  -١١
وتسـفر هاتـان الممارسـتان الضـارتان  كل ثالث فتيات في البلدان النامية (باستثناء الصين) قبـل سـن الثامنـة عشـرة.

   عن عواقب صحية سلبية بالنسبة إلى الفتيات والنساء ومواليدهن.
  

  لويات المستجدة في مجال المرأة والصحةاألو 
 
وعادة ما تكون معدالت  نسبة كبيرة من السكان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. المراهقونيمثل  -١٢

 مليــون فتــاة ١٣البــالغ عــددهن مــن الفتيــات  ٪٩٥ التــي تعــيش فيهــا نســبةحمــل المراهقــات مرتفعــة فــي هــذه البلــدان 
وفي هذه البلدان ُتعـد مضـاعفات  .سنويًا في العالميلدن  اللواتيمن عامًا  ١٩و ١٥ما بين  نتتراوح أعمارهوالالتي 

، كـــان هنـــاك مـــا ُيقـــدر بنحـــو ٢٠٠٨وفـــي عـــام  ن األســـباب الرئيســـية للوفـــاة بـــين هـــؤالء الفتيـــات.مـــالحمـــل والـــوالدة 

                                                           
  بشأن تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة. ١٣٦/١٢م تانظر الوثيقة المصاحبة    ١
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وتمتـد اآلثـار  عامـًا. ١٩و ١٥لالتـي تتـراوح أعمـارهم مـا بـين ماليين حالة إجهاض غير مأمونة بين الفتيـات ا ثالثة
حيث تزيد معـدالت الوفيـات التـي تحـدث فـي الفتـرة المحيطـة بـالوالدة  الضارة إلنجاب المراهقات إلى صحة الرضع،

عامًا مقارنة باألطفال المولودين ألمهات تتراوح  ٢٠ عنبين األطفال المولودين ألمهات تقل أعمارهن  ٪٥٠بنسبة 
كمـا أن الرضـع المولـودين ألمهـات مراهقـات أكثـر تعرضـًا النخفـاض الـوزن عنـد  عامـًا. ٢٩و ٢٠بـين  أعمارهن ما
   قد ينجم عن ارتفاع معدالت المخاطر الصحية الطويلة األجل التي يتعرض لها هؤالء الرضع. الميالد، ما

 
ــر الســارية، حــدثت معظــم وفيــات اإلنــاث المبكــرة الناجمــة عــن ٢٠١٢وفــي عــام  -١٣ أو  ٪٨٢( األمــراض غي
عامًا، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وزادت المعدالت في  ٧٠-٣٠ماليين وفاة) في الفئة العمرية  ٤,٧

  عامًا عنها في البلدان المرتفعة الدخل. ٥٩و ١٥النساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 
 

فالفتيــات والنســاء عــادة  وتتــأثر المــرأة علــى نحــو مختلــف بعــدد مــن عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية. -١٤
يمارســن قــدر أقــل مــن النشــاط البــدني مقارنــة بالرجــال، ويتعلــق العديــد مــن العوامــل التــي تســهم فــي ذلــك بالــدخل  مــا

وفـــي بعـــض األقـــاليم التابعـــة  لمعيشـــية.والقـــدرة المحـــدودة علـــى الحركـــة والتسلســـل الهرمـــي واألدوار داخـــل األســـرة ا
 ١.٪٥٠للمنظمة، مثل اإلقليم األوروبي وٕاقليم األمريكتين، تزيد نسبة النساء المصابات بفرط الوزن على 

 
مــن جميــع وفيــات اإلنــاث الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية علــى صــعيد  ٪٩وُيعــد التبــغ مســؤوًال عــن  -١٥

ويـــرتبط تـــدخين األمهـــات  مخـــاطر اآلثـــار الضـــارة للتـــدخين علـــى الصـــحة.والنســـاء الفقيـــرات أكثـــر تعرضـــًا ل العـــالم.
 بمخاطر الحمل، بما في ذلك الحمل الُمنتبذ واالبتسار ومشكالت المشيمة واإلجهاض واإلمالص.

 
أمــا تعــاطي الفتيــات والنســاء للكحــول واألدويــة والمــواد األخــرى النفســانية التــأثير علــى نحــو ضــار، بمــا فــي  -١٦

كبيــر علــى الصــحة العموميــة وصــحة  أثــر، فيــزداد فــي أنحــاء عديــدة مــن العــالم مــا يترتــب عليــه ذلــك أثنــاء الحمــل
فــــي  ٪٤وتشــــير التقــــديرات إلــــى أن نســــبة وفيــــات النســــاء التــــي ُتعــــزى فقــــط إلــــى تعــــاطي الكحــــول بلغــــت  األفــــراد.

 .٢٠١٢ عام
 

ات، بـين النسـاء المسـنّ  اتلإلصابة باألمراض ووقوع الوفيـاالنسداد الرئوي المزمن سببًا رئيسيًا مرض وُيعد  -١٧
وفــي البلــدان المنخفضــة الــدخل، يتمثــل عامــل الخطــر األول  ويحــدث فــي كثيــر مــن األحيــان نتيجــة لتعــاطي التبــغ.

هـذه األمـاكن  داخـلاألمـاكن المغلقـة نتيجـة لحـرق الوقـود الصـلب  فـيبالنسبة إلى النساء في التعرض لتلوث الهواء 
 ألغراض التدفئة والطهي.

 
ابات الناجمـة عـن حـوادث الطـرق مـن بـين األسـباب الخمسـة الرئيسـية لوفـاة المراهقـات والنسـاء وُتعد اإلصـ -١٨

 في سن اإلنجاب في معظم أقاليم المنظمة.
 

وُتسفر السرطانات التي تصيب النساء عن ارتفاع معدالت الوفاة والمراضة والسيما في البلدان المنخفضـة  -١٩
ارخة الســـائدة فـــي مجـــال إتاحـــة الكشـــف المبكـــر والفحـــص لتحـــري ؤدي عـــدم المســـاواة الصـــيـــو  والمتوســـطة الـــدخل.

وفــي البلــدان  المــرض، إلــى تفاوتــات كبيــرة فــي الحصــائل الســريرية ومعــدالت البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد العــالج.
المنخفضة والمتوسطة الدخل عادة ما ُيشخَّص سرطان الثدي الـذي ُيعـد السـبب األول للوفـاة الناجمـة عـن السـرطان 

)، في مراحله المتقدمة عندما تصبح الرعاية ٢٠١٢مليون وفاة في عام  ٠,٥مليون حالة جديدة و ١,٧النساء ( بين
أما سرطان عنق الرحم فهو رابع أنواع السرطان التي تصيب النساء شيوعًا في العالم،  الملطِّفة هي الخيار األوحد.

                                                           
 ).١٣٦/١٠ت  م  األطفال (الوثيقة منةسلجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالقضاء على  حدث المعلومات عنأانظر    ١
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وفــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة  ذا المــرض.حالــة جديــدة لهــ ٥٢٨ ٠٠٠مــا ُيقــدر بنحــو  ٢٠١٢حيــث شــهد عــام 
الــدخل، ُيعــد ســرطان عنـــق الــرحم الســبب الثالـــث للوفــاة الناجمــة عـــن الســرطان بــين النســـاء، وفــي معظــم الحـــاالت 

لفحــص لتحــري اآلفــات الســابقة للســرطان وعالجهــا، مــا أســفر عــن اكتشــاف افتقــرت النســاء إلــى إمكانيــة الخضــوع ل
 المرض في مراحل متأخرة.

 
مــن عــبء المــرض العــالمي لكــال الجنســين وربــع حــاالت العجــز  ٪٧وُتســبب االضــطرابات النفســية نحــو  -٢٠

عامـــًا علـــى الصـــعيد  ٥٩و ٢٠ويمثـــل االنتحـــار ســـببًا رئيســـيًا لوفــاة النســـاء الالتـــي تتـــراوح أعمـــارهن مــا بـــين  تقريبــًا.
مشــكالت الصــحة النفســية لــدى  نمــاطوتختلــف أ وُتعــد النســاء أشــد تعرضــًا لالكتئــاب والقلــق مــن الرجــال. العــالمي.

، بينهمـــا الرجـــال والنســـاء نتيجـــة الخـــتالف األدوار والمســـؤوليات التـــي ُتســـند إلـــى الجنســـين، واالختالفـــات البيولوجيـــة
وفــي البلــدان المنخفضــة الــدخل تقــل اســتفادة النســاء مــن خــدمات الصــحة النفســية عــن  وتنــوع الســياقات االجتماعيــة.

 ر.استفادة الرجال بقدر كبي
 

وعـــادة مـــا تقـــدم المـــرأة معظـــم الرعايـــة غيـــر  علـــى صـــعيد العـــالم. ينالمســـنّ وتمثـــل النســـاء نســـبة أكبـــر مـــن  -٢١
المدفوعة األجر داخل األسرة، حيث ترعى األطفـال وكبـار السـن، وغالبـًا مـا يكـون ذلـك علـى حسـاب مشـاركتها فـي 

نــد بلـوغ الكبــر، زيــادة مخـاطر الوقــوع فــي وتشــمل العواقـب التــي تترتــب علـى ذلــك ع القـوى العاملــة المدفوعـة األجــر.
، وزيـادة مخـاطر الجيـدة النوعيـةبراثن الفقر، وضعف إمكانية الحصول على خـدمات الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة 

وفضًال عن ذلـك،  التعرض لسوء المعاملة، وتردي الحالة الصحية، وضعف إمكانية الحصول على معاش التقاعد.
ة الوخيمــة التــي تصــيب كبــار الســن، بمــا فــي ذلــك الخــرف، تكــون أكثــر شــيوعًا بــين فــإن عــدد مــن الحــاالت الطبيــ

 .النساء، ومع ذلك تواجه النساء صعوبات أكبر في الحصول على العالج الالزم
  

  استجابة الُنظم الصحية
 
، إعـالن ومنهـاج عمـل بيجـينتشمل العقبات المستمرة في الُنظم الصحية والتي تحـول دون تحقيـق أهـداف  -٢٢
، مثــل غيــاب البيانــات المصــنفة وفقــًا لنــوع الجــنس وتحليــل حســبانم أخــذ االعتبــارات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي العــد

لالحتياجــات والمحــددات عــدم مراعــاة الخــدمات الصــحية  وغالبــًا مــا يــنجم عــن ذلــكالمســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس، 
 .معالجة المسائل الشاملة التاليةومن أجل التخلص من هذه العقبات يلزم  الخاصة بصحة المرأة.

 
تتفاعـل العوامـل البيولوجيـة القائمـة علـى نـوع الجـنس مـع عـدم المسـاواة . المحددات الهيكلية لصحة المـرأة -٢٣

على أساس نوع الجـنس والسـن والعنصـر والعـرق والطبقـة، فـي تشـكيل تعـرض المـرأة للمخـاطر الصـحية، ومعاناتهـا 
ويــرتبط  .الخاصــة بهــا صــول علــى الخــدمات الصــحية، والحصــائل الصــحيةمــن اعــتالل الصــحة، وقــدرتها علــى الح

عــدم المســاواة بــين الجنســين فــي تخصــيص المــوارد مثــل الــدخل والتعلــيم والرعايــة الصــحية والتغذيــة، ارتباطــًا قويــًا 
 بتردي حالة الصحة والعافية.

 
خدمات الرعاية الصحية الجيدة النوعية غير متاحة على نحو منصف  مازالت .عدم المساواة في اإلتاحة -٢٤

بـالُنظم الصـحية، والخـدمات فـي  المتدنيـة مستويات التغطيـة للخفجوات تتوهناك  أمام المرأة في العديد من البلدان.
عوب ونســـاء الشـــ .ذات جـــودة منخفضـــةعـــادة مـــا تكـــون فـــي المنـــاطق الحضـــرية المنـــاطق الريفيـــة واألحيـــاء الفقيـــرة 

األصـــلية والنســـاء المصـــابات بـــالعجز والالتـــي يعـــانين مـــن جوانـــب الضـــعف األخـــرى، يفتقـــرن أيضـــًا إلـــى الخـــدمات 
وتتفاقم مشكلة تدني مستويات التغطية بالخدمات الصحية بسبب الحواجز المتعلقة بنوع الجنس التي تحـول  الجيدة.

األمراض القلبيــة الوعائيــة، علــى ســبيل المثــال، فــ دون الحصــول علــى خــدمات الوقايــة والعــالج والرعايــة الصــحية.
تــرتبط بعوامــل الخطــر نفســها بالنســبة إلــى الرجــال والنســاء ومــع ذلــك فهــي ســبب الوفــاة األكثــر شــيوعًا بــين النســاء 
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وعــادة مــا يعنــي االنحيــاز ألحــد الجنســين (مــن جانــب مقــدمي الخــدمات وفــي البحــوث المتعلقــة بالرعايــة  ات.المســنّ 
يص المــرض لــدى النســاء يتــأخر، وأن النســاء يخضــعن لعــدد أقــل مــن االختبــارات التشخيصــية أن تشــخ ،الصــحية)

 ١للكشف عن األمراض القلبية الوعائية، وأنهن ال يحصلن على العالج الكافي.
 

قدرة النساء على الحصول على الخدمات الصحية (بما في ذلك خدمات تعزيز الصحة والوقايـة مـن  وعدم -٢٥
ضـــعف فـــي الـــُنظم الصـــحية ال يمكـــن معالجتهـــا عـــن طريـــق  مـــواطنإليهـــا، تجســـد أيضـــًا  األمـــراض) التـــي يحـــتجن

زين والــذين يتمتعــون بالمهــارات المالئمــة نــدرة العــاملين الصــحيين المحفَّــ وتــؤدي اســتهداف النســاء بالتــدخالت فقــط.
أن عـدم إتاحـة  كمـا  ن.ويعملون في األماكن المناسبة، إلى الحد مـن تـوافر الخـدمات وجودتهـا فـي العديـد مـن البلـدا

األدوية والمنتجات الطبية الجيـدة النوعيـة، وُنظـم تمويـل الصـحة التـي تتطلـب الـدفع المسـبق نقـدًا، وُنظـم المعلومـات 
 ومـن التي تعجز عن توفير معلومات مالئمة التوقيت أو دقيقة، تسفر جميعها عن تقـويض عمليـة تقـديم الخـدمات.

ن صـحة تـؤدي إلـى تحسـيمتكامل على صـعيد األمـراض والبـرامج كافـة، أن  شأن معالجة هذه المشكالت على نحو
 المرأة وعافيتها.

 
الــرغم مــن جوانــب التقــدم الطبــي واالبتكــارات فــي مجــال الرعايــة الصــحية  علــى .الرعايــة الصــحية جــودة -٢٦
صـحة خاصـة بوالرعايـة ال عادة ما تتدنى جودة الرعاية بصفة عامـةالمسبوقة والتي استمرت على مدى عقود،  غير

دراســة أجرتهــا مــؤخرًا منظمــة الصــحة العالميــة عــن صــحة األمهــات وحــديثي الــوالدة،  وأشــارت .بصــفة خاصــةالمــرأة 
خفــض معــدل وفيــات األمهــات بقــدر كبيــر سيســتدعي اتبــاع نهــج شــامل فــي رعايــة الطــوارئ، وٕادخــال تحســينات  أن

  ٢عامة على نوعية الرعاية الصحية لألمهات.
 

ضمان النهوض بهاتين الوظيفتين يمثل األساس الالزم لتعزيز وحماية صحة المرأة  إن .والمساءلة الرصد -٢٧
اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة والطفـل، التـي ُأسسـت لضـمان  وصتأ وقد وحقوق اإلنسان.

بأنـه يلـزم رأة والطفـل للقيـاس، إخضاع نتائج تنفيذ االستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحـدة بشـأن صـحة المـ
 عمــال؛أصــحاب المصــلحة عــن األ ةإلــى بعــض المبــادئ األساســية، أال وهــي: توضــيح مســؤوليالمســاءلة أن تســتند 

االسـتعراض علـى نحـو مـن الحيـاد والشـفافية ٕاجـراء و  ؛التحقق من جانب جهـة مسـتقلةٕاجراء و  ؛القياس الدقيقٕاجراء و 
  أن العمل المستقبلي.وٕاصدار توصيات واضحة بش ؛والمشاركة

 
اقتراب التاريخ المحدد لبلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، تكونـت رؤيـة جديـدة لـدى أصـحاب المصـلحة  ومع -٢٨

 وهــــذه ٣إلحــــراز التقــــدم فــــي مجــــال صــــحة ونمــــاء المــــرأة والطفــــل والمراهــــق مــــن خــــالل اســــتراتيجية عالميــــة جديــــدة.
نمائية غير المكتمل وتتوسع في نطاقه، ستبلور اإلجراءات الالزمة االستراتيجية التي تستند إلى برنامج األهداف اإل

وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات والمواليـــد واألطفـــال والمـــراهقين التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وبتعزيـــز صـــحة وعافيـــة النســـاء ل
لجنسـية ستؤكد هذه االستراتيجية أهمية االسـتثمار فـي اإلتاحـة الشـاملة لخـدمات الصـحة ا كما واألطفال والمراهقين.

حقـــوق اإلنســـان، وتحـــدد أهـــداف مشـــتركة مـــع القطاعـــات المعنيـــة بتحســـين الصـــحة، ٕاعمـــال واإلنجابيـــة المتكاملـــة و 
االسـتراتيجية إلـى  ). وسـتهدففي ذلك قطاع التعليم والتغذية والميـاه واإلصـحاح (علـى سـبيل المثـال ال الحصـر بما

                                                           
 .٢٠١٣الصحة العالمية. مذكرة موجزة عالمية عن ارتفاع ضغط الدم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  منظمة   ١
٢         World Health Organization multi-country survey on maternal and newborn health 2010–2012. See   

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/nearmiss/en/and links therein (accessed 2 
December 2014). 

أصحاب المصلحة في مبادرة "كل امرأة، كل طفل" بشأن المساءلة عن على النحو الُمعرب عنه مؤخرًا في مشاورة    ٣
 ).٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧و ٦(جنيف،  ٢٠١٥صحة المرأة والطفل: وضع األساس لمرحلة ما بعد عام 
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منخفضــة الــدخل فــي غضــون جيــل واحــد، حتــى ال تتعــرض تحقيــق التالقــي بــين البلــدان المرتفعــة الــدخل والبلــدان ال
ـــدخل  ـــدان المنخفضـــة ال ـــال والمراهقـــون فـــي البل مخـــاطر الوفـــاة الناجمـــة عـــن أســـباب يمكـــن تالفيهـــا لالنســـاء واألطف

الــدخل، وضــمان اعتبــار صــحة  تفعــةالمر  بمســتويات أعلــى ممــا يتعــرض لــه النســاء واألطفــال والمراهقــون فــي تلــك
ــًا تشــمل صــحة األطفــال والمــراهقين.النســاء جــزءًا مــن خطــة أ ســتولي االســتراتيجية اهتمامــًا خاصــًا  كمــا وســع نطاق

 لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان واألوضاع في الدول الهشة.
    

  المطلوب من المجلس التنفيذي اإلجراء
 
مـدعو إلـى اإلحاطـة علمـًا بهـذا التقريـر وتقـديم المزيـد مـن اإلرشـادات بشـأن تـولي منظمـة الصـحة  المجلس -٢٩

فـي إطـار اسـتراتيجية  المـرأةصـحة  فـي مجـالواألولويات المستجدة المطروحة التحديات  معالجةالعالمية القيادة في 
  أوسع نطاقًا بشأن صحة المرأة والطفل.
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