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  المرأة والصحة:
  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠

  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
، التقريـر هـذا مـن سـابق بإصـدار ١.المائـة بعـد والثالثـين السادسـة دورتـه فـي علمـاً  التنفيـذي المجلس أحاط  -١

  بيانات إضافية.  لتتضمن ٩-٤تم التوسع في الفقرات واستجابة للتعليقات التي ُأدلي بها، 
 

   بيجـــين،( بـــالمرأة المعنـــي الرابـــع العـــالمي المـــؤتمر حصـــيلة وهـــو بيجـــين، عمـــل ومنهـــاج إعـــالن حـــددوقـــد   -٢
 ويتمثـل المـرأة، وتمكـين الجنسـين بـين المسـاواة تحقيـق أجـل مـن للعمـل مجـاالً  ١٢ ،)١٩٩٥ سـبتمبر/ أيلول ١٥-٤

 .والصحة المرأة في المجاالت هذه أحد
 
 سـياق فـي المـرأة، صـحة تحسـين مجال في المستجدة واألولويات المطروحة التحديات التقرير هذا ويوضح  -٣

 العالميـــة واالســـتراتيجية المســـتدامة التنميـــة غايـــات وبلـــورة)، ٢٠(بيجـــين + بيجـــين عمـــل ومنهـــاج إعـــالن اســـتعراض
 بـالغ والصـحة للمـرأة شـامل نهـج اتبـاع ُيعد حيث ،٢٠١٥ عام بعد لما والمراهق والطفل المرأة صحة بشأن ثةالمحدّ 

  .األهمية
 
 فــي ُقطعــت التــي االلتزامــات تنفيـذ صــوب خطــوات الحكومــات اتخـذت الماضــية، العشــرين الســنوات وخـالل  -٤

 وفيــات معــدلي مــن أكبــر بدرجــة والحــد األمهــات، وفيــات معــدل مــن الحــد فــي عــام تقــدم إحــراز أمكــن وقــد. بيجــين
وفيـات  الصعيد العـالمي، تراجـع معـدلوعلى ضمن غايات األهداف اإلنمائية لأللفية.  اللذين كانا، الرضع ومراضة

، وتســـــارعت خطـــــى التقـــــدم منـــــذ ٢٠١٣و ١٩٩٠بـــــين عـــــام  الواقعـــــة األمهـــــات بمقـــــدار النصـــــف تقريبـــــًا فـــــي الفتـــــرة
علـى  ، ويجسد هذا االنخفاض زيادة االهتمام الذي أواله المجتمع العالمي لتحسـين صـحة المـرأة والطفـل٢٠٠٥ عام

التـي اسـُتهلت  والطفـل المـرأة صـحة بشـأن المتحـدة ملألمـ العـام لألمـين العالميـة االسـتراتيجية في سـياق وجه التحديد
لكــل وفــاة  ٣٨٠يقــدر بنحــو  مــان وتراجــع عــدد النســاء اللــواتي يتــوفين ألســباب تتعلــق باألمومــة مــ. ٢٠١٠ عــام فــي

  .٢٠١٣ عاممولود حي في  ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل  ٢١٠إلى  ١٩٩٠مولود حي في عام  ١٠٠ ٠٠٠
  
 ١٩٩٠الواقعـــة بـــين عـــامي وعلـــى الصـــعيد العـــالمي، زاد العمـــر المتوقـــع للرجـــال والنســـاء معـــًا فـــي الفتـــرة   -٥
احتمــاالت وفــاة النســاء الناجمــة عــن تعــاطي  بلــغتعامــًا. و  ٧١عامــًا إلــى  ٦٤ســبعة أعــوام، مــن  بمقــدار ،٢٠١٣و

تمــاالت أن تكــون النســاء قــد قــل احتكمــا الكحــول علــى نحــو ضــار، نصــف هــذه االحتمــاالت بالنســبة إلــى الرجــال، 

                                                           
والمحضـــر المـــوجز للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة ، ١٣٦/١٨م تالوثيقـــة انظـــر    ١

 .١عشرة. الفرع   الحادية
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كمــا تقــل احتمــاالت وفــاة النســاء الناجمــة عــن مقارنــة بالرجــال.  مــن قبــل تعــاطين التبــغ والمنتجــات ذات الصــلة بــه
  اإلصابة في حوادث المرور أو االنتحار أو العنف بين األفراد.

  
 الجنســـية بالصـــحة تتعلــق التـــي تلــك والســـيما البلــدان، بعـــض فــي الصـــحية خــدماتنســـاء للال اســتخدام وزاد  -٦

 والرعايـة الـرحم، عنـق سـرطان لتحري والفحص األسرة، تنظيم مجاالت في التحديد وجه على ذلك وكان واإلنجابية،
مـــــن الـــــوالدات فـــــي  ٪٦٩العـــــاملون الصـــــحيون المهـــــرة وحضـــــر  .الصـــــحية المرافـــــق فـــــي والـــــوالدة للـــــوالدة، الســـــابقة

بالترتيـب،  ٢٠٠٠و ١٩٩٠التـي شـهدهما عامـا  ٪٥٨ونسـبة  ٪٥٧، وهـي نسـبة أعلـى بكثيـر مـن نسـبة ٢٠١٢ عام
 ٢٠١٢فـــي عــــام  ٪٥٢إلـــى  ١٩٩٠فــــي عـــام  ٪٣٧حيـــث زاد مـــن  ن معـــدل إتاحـــة الرعايـــة الســــابقة للـــوالدةوتحسَّـــ
وفــي الفتــرة الواقعــة بــين  ١األقــاليم المصــنفة كأقــاليم ناميــة ألغــراض األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. نســاءصــفوف  فــي

وتراجـع عـدد الـوالدات  ٪٥٨إلـى  ٪٤٨، زاد معدل استخدام وسائل منـع الحمـل الحديثـة مـن ٢٠١٥و ١٩٩٠عامي 
فـي تراجـع أعـداد المراهقـات  أيضـاً  شـوهدت تحسـنات تجسـدتجنـوب آسـيا  فـيالعـالم. و  علـى صـعيدبين المراهقات 

 وهمـا - السياسـة فـي المرأة مشاركة ومعدالت العالم، حول بالمدارس الفتيات التحاق معدالت وارتفعت المتزوجات.
 .العالم أنحاء من كثير في - المرأة صحة على مؤشران

  
  البرنامج غير المكتمل

 
 ذلـك يكـون مـا وأسـوأ بالصـحة، يتعلـق فيمـا المرأة تخذل المجتمعات مازالت الُمحرز، التقدم من الرغم على  -٧
 إلــى الجــنس نــوع أســاس علــى التمييــز ويــؤدي .البلــدان جميــع فــي فقــراً  النســاء أشــد صــفوف وفــي الفقيــرة البلــدان فــي

مســألة رئيســية  تمثــل الصــحةب يمــا يتعلــقف الجنســين بــين االختالفــات ومازالــت .الصــحية الناحيــة مــن المــرأة حرمــان
   .يتعّين تتبعها

 
 عامــًا) وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا ٦٠( اإلقلــيم األفريقــيكــان العمــر المتوقــع للنســاء فــي  ،٢٠١٣فــي عــام و   -٨

، مقارنة بالعمر المتوقع في أقاليم المنظمة األخـرى حيـث مازال متأخرًا عن الركب عامًا) ٧٠المتوسط (وٕاقليم شرق 
مليــون وفــاة الناجمــة عــن  ٦,٢مــن الوفيــات البــالغ عــددها  ٪٤٨، حــدث ٢٠١٢وفــي عــام  ٢عامــًا. ٨٠-٧٨بلــغ 

التغذيـة، والنسـبة نفسـها مـن الوفيـات و دة والدة والفتـرة المحيطـة بـالوالاألمراض السارية والحاالت الصحية المتعلقة بال
فمقارنة بالرجال مليون وفاة الناجمة عن األمراض غير السارية، في صفوف النساء. ومع ذلك  ١٨,١البالغ عددها 

مــا  وفيــات النسـاء تمثـل علـى نحــو غيـر متناسـب، حيــث تـزداد وفيـات النســاء الناجمـة عــن بعـض الحـاالت الصــحية
. وتمثـل الصماء الغدد ضطراباتقص التغذية وداء السكري وسائر ايزيد على نصف الوفيات الناجمة عن حاالت ن

وفيات النساء نصف جميع الوفيات الناجمة عن األمراض القلبية الوعائية وأكثر من نصف هذه الوفيات في اإلقليم 
نصــف الوفيــات  أكثــر مــن حــدثيوفــي اإلقلــيم األفريقــي، األفريقــي واإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. 

  الناجمة عن األورام الخبيثة في صفوف النساء.
  
وتدل البيِّنات على البطء والتفاوت في التقدم الُمحرز في المجاالت الرئيسية لمنهـاج عمـل بيجـين المتعلقـة   -٩

 حــاالت العــدوىوالعــدوى بفيروســه وغيــره مــن  بــالمرأة والصــحة، مثــل التغذيــة، والصــحة الجنســية واإلنجابيــة، واأليــدز
االتفاقـات الدوليـة  عـدد مـنولم تتحقـق االلتزامـات المقطوعـة التـي يـنص عليهـا  المنقولة جنسيًا، والعنف ضد المرأة.

، فيمـا يتعلـق بالتغطيـة بالخـدمات األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـةو ) ١٩٩٤( والتنمية للسكان الدولي لمؤتمربما في ذلك ا
فـي حضـور  ُتجـرىحـرز، تشـير التقـديرات األخيـرة إلـى أن نسـبة الـوالدات التـي . وعلـى الـرغم مـن التقـدم المُ الصحية
، ٪١٠، وأن نســـبة الحاجـــات غيـــر الملبـــاة مـــن وســـائل تنظـــيم األســـرة تزيـــد علـــى ٪٧٥المهـــرة تقـــل عـــن  المشـــرفين

                                                           
١   http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pf.  
 .٢٠١٥. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٥ العالمية الصحية اإلحصاءات   ٢
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. وهناك تفاوتات بـين البلـدان، ففـي البلـدان المرتفعـة الـدخل ٪٦٥معدل انتشار استخدام وسائل الحمل يقل عن  وأن
الــدخل؛  نخفضــةفــي حضــور المشــرفين المهــرة مقارنــة بنصــف الــوالدات فــي البيئــات المتجــري جميــع الــوالدات تقريبــًا 

الضــعف فــي البلــدان المنخفضـة الــدخل مقارنــة بالبلــدان  بمقـداروالحاجـات غيــر الملبــاة مــن وسـائل منــع الحمــل تزيــد 
 ٪٦٩في البلدان المنخفضة الدخل في حين يبلغ  ٪٤١معدل انتشار استخدام وسائل الحمل ويبلغ لمرتفعة الدخل؛ ا

يطـرح  الُمحـرز في البلدان المرتفعـة الـدخل. ويظـل تـوافر البيانـات العاليـة الجـودة الالزمـة لفهـم أسـباب تفـاوت التقـدم
جيــدًا بغــرض إرشــاد السياســات والبــرامج، تظــل توثيقــًا لوفــاة تحــديًا. ونســبة وفيــات األمهــات التــي توثــق فيهــا أســباب ا

هـــذه  األمهـــات، وتتمثـــل وفيـــاتتبـــين البيانـــات المتاحـــة المســـاهمة المتزايـــدة لألســـباب غيـــر المباشـــرة فـــي صـــغيرة؛ و 
ضرورة التوسـع فـي  ويستتبع ذلكفي مضاعفات الحمل والوالدة بما في ذلك تأثير األمراض غير السارية.  األسباب

المجـاالت األساسـية لمنهـاج تجـاوز مـا يغطية بالخدمات الصحية التي تلبي احتياجات النساء في سن اإلنجاب، بالت
  التالية. الواردة في الفقرات وينبغي تنفيذ المزيد من العمل على النحو الذي توضحه البيانات .بيجين عمل

 
تمثل الحصائل الرديئة في مجال الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة ثلـث العـبء العـالمي اإلجمـالي للمـرض بـين   -١٠

العالقــات الجنســية غيــر المأمونــة عــامًال رئيســيًا مــن  عــدعامــًا، وتُ  ٤٩و ١٥النســاء الالتــي تتــراوح أعمــارهن مــا بــين 
وفضـــًال عـــن ذلـــك،  ضـــة والمتوســـطة الـــدخل.عوامـــل خطـــر الوفـــاة والعجـــز بـــين النســـاء والفتيـــات فـــي البلـــدان المنخف

 لديها احتياجات غير ملباة من وسائل منع الحمل الحديثة. ٢٠١٢لم في عام مليون امرأة في العا ٢٢٢ فهناك
 

فــي الفتــرة الواقعــة بــين  تقريبــاً إلــى النصــف  انخفــض العــالمي وعلــى الــرغم مــن أن معــدل وفيــات األمهــات  -١١
مــن األهــداف اإلنمائيــة  ٥لبلــوغ الغايــة المدرجــة فــي الهــدف  تكفــيالتقــدم ال  هــذا نســبة ، فــإن٢٠١٣و ١٩٩٠عــامي 

 مرتفعـاً وفيـات األمهـات  عـبء ومـازال .٢٠١٥بحلـول عـام  ٪٧٥لأللفية والتي تتمثل في خفض هذا المعـدل بنسـبة 
ل الحمــ للمضــاعفات خــاللامــرأة نتيجــة  ٢٨٩ ٠٠٠تــوفى مــا ُيقــدر بنحــو  ٢٠١٣ففــي عــام  :علــى نحــو غيــر مقبــول

مليــون حالــة إجهــاض غيــر مأمونــة (نصــف حــاالت اإلجهــاض  ٢٢وقــع مــا يقــدر بنحــو  ٢٠٠٨والــوالدة، وفــي عــام 
وعـالوة علـى ذلـك،  ذلك العام)، وحـدثت كلهـا تقريبـًا فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل.التي شهدها  دالمتعمَّ 
 من النساء مصابات بفقر الدم. ٪٣٠فإن 

 
ــا ٪٦٠نحــو ، حــدث ٢٠١٣وفــي عــام   -١٢ 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
البلــدان  فــي كثيــر مــن األحيــان بالعــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وُيعــد ضــمن األســباب الرئيســية للوفــاة فــي

 عامًا. ٥٩و ٢٠المنخفضة الدخل لكل من النساء في سن اإلنجاب والنساء الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 
 

فتصــــيب النســــاء  الــــورم الحليمــــي البشــــري بفيــــروس األكثــــر شــــيوعاً  أمــــا حــــاالت العــــدوى المنقولــــة جنســــياً   -١٣
الُمْمرضـة ن األكثر شيوعًا من فيروسات الورم الحليمـي البشـري االنوع يتسببو  والمراهقات على نحو غير متناسب.

ــــي العــــالم. ٪٧٠نحــــو فــــي  ــــرحم ف ــــر المعــــاَلج مســــؤوًال عــــن نحــــو  مــــن حــــاالت ســــرطان عنــــق ال وُيعــــد الزهــــري غي
   حالة وفاة بين حديثي الوالدة. ٩٢ ٠٠٠حالة إمالص ووفاة مبكرة لألجنة ونحو  ٢١٢ ٠٠٠

 
عامــًا للعنــف البــدني و/ أو  ٤٩و ١٥ثــالث نســاء تتــراوح أعمــارهن مــا بــين امــرأة واحــدة مــن كــل  وتتعــرض  -١٤

العديــد مــن العواقــب  ويترتــب علــى ذلــك ١الجنســي مــن جانــب العشــير أو العنــف الجنســي مــن جانــب غيــر العشــير،
  .على صحتها طويلة األجلالقصيرة األجل و ال
 

                                                           
ـــة العـــالمي عـــن العنـــف والصـــحة ١٣٦/١٢م تانظـــر الوثيقـــة المصـــاحبة    ١ ، التـــي أحـــاط بهـــا المجلـــس بشـــأن تقريـــر الحال

  ).١انظر المحضر الموجز للجلسة الحادية عشرة، الفرع التنفيذي علمًا في دورته السادسة والثالثين بعد المائة (
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ناسـلية األنثويـة، وتزوجـت فتـاة واحـدة مـن مليون امرأة وفتاة لتشويه األعضـاء الت ١٢٥وتعرضت أكثر من   -١٥
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.
  

  األولويات المستجدة في مجال المرأة والصحة
 
وعادة ما تكون معدالت  نسبة كبيرة من السكان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. المراهقونيمثل   -١٦

 مليــون فتــاة ١٣البــالغ عــددهن مــن الفتيــات  ٪٩٥ التــي تعــيش فيهــا نســبةحمــل المراهقــات مرتفعــة فــي هــذه البلــدان 
مضـاعفات الحمـل والـوالدة فيهـا ُتعـد لتـي وا .سـنوياً يلـدن  من اللواتيعامًا  ١٩و ١٥ما بين  نتتراوح أعمارهوالالتي 

ماليــين حالــة  ، كــان هنــاك مــا ُيقــدر بنحــو ثالثــة٢٠٠٨وفــي عــام  ن األســباب الرئيســية للوفــاة بــين هــؤالء الفتيــات.مــ
وتمتــد اآلثــار الضــارة إلنجــاب  عامــًا. ١٩و ١٥إجهــاض غيــر مأمونــة بــين الفتيــات الالتــي تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

 ٪٥٠حيــث تزيــد معــدالت الوفيــات التــي تحــدث فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة بنســبة  لرضــع،المراهقــات إلــى صــحة ا
عامـًا مقارنـة باألطفـال المولـودين ألمهـات تتـراوح أعمـارهن  ٢٠ عـناألطفـال المولـودين ألمهـات تقـل أعمـارهن  بـين
الــوزن عنــد المــيالد،  كمــا أن الرضــع المولــودين ألمهــات مراهقــات أكثــر تعرضــًا النخفــاض عامــًا. ٢٩و ٢٠بــين  مــا
  ١.قد ينجم عن ارتفاع معدالت المخاطر الصحية الطويلة األجل التي يتعرض لها هؤالء الرضع ما
 

ــر الســارية، حــدثت معظــم وفيــات اإلنــاث المبكــرة الناجمــة عــن ٢٠١٢وفــي عــام   -١٧ أو  ٪٨٢( األمــراض غي
المعــدالت وكانــت عامــًا، فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل،  ٧٠-٣٠ماليــين وفــاة) فــي الفئــة العمريــة  ٤,٧

البلـدان المعـدالت فـي  مـن أكثـر ارتفاعـًا فـي هـذه البلـدانعامـًا  ٥٩و ١٥في النساء الالتي تتـراوح أعمـارهن مـا بـين 
  المرتفعة الدخل.

 
فالفتيـات والنسـاء يمارسـن  عوامـل خطـر األمـراض غيـر السـارية. وتتأثر المرأة على نحو مختلف بعدد مـن  -١٨

أقــل مــن النشــاط البــدني مقارنــة بالرجــال، ويتعلــق العديــد مــن العوامــل التــي تســهم فــي ذلــك  فــي غالبيــة البلــدان قــدراً 
 عيشــية.والتسلســل الهرمــي واألدوار داخــل األســرة الم وٕاتاحــة الرعايــة الصــحية بالــدخل والقــدرة المحــدودة علــى الحركــة

وفــي بعــض األقــاليم التابعــة للمنظمــة، مثــل اإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم األمــريكتين، تزيــد نســبة النســاء المصــابات بفــرط 
 ٢.٪٥٠الوزن على 

 
مــن جميــع وفيــات اإلنــاث الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية علــى صــعيد  ٪٩وُيعــد التبــغ مســؤوًال عــن   -١٩

ويـــرتبط تـــدخين األمهـــات  .صـــحتهن مـــع زيـــادة فقـــرهنعلـــى  دخين النســـاءلتـــاآلثـــار الضـــارة  وتزيـــد مخـــاطر 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   -٢٠

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

 .٢٠١٢ عام
  

                                                           
 تسـريعلمزيد من المعلومـات بشـأن صـحة المـراهقين ووصـف اإلطـار الـذي يقتـرح وضـعه بهـدف  ٦٨/١٥انظر الوثيقة ج   ١

 عمومًا. المراهقين صحة أجل من العمل

 ســـمنةلجنـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى  بشـــأن أحـــدث المعلومـــات عـــن ٦٨/١٠الوثيقـــة جانظـــر    ٢
  .األطفال
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ات، بـين النسـاء المسـنّ  ووقوع الوفيـاتلإلصابة باألمراض االنسداد الرئوي المزمن سببًا رئيسيًا مرض وُيعد   -٢١
ويتســـّبب تلـــوث الهـــواء المحـــيط علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي  ويحـــدث فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان نتيجـــة لتعـــاطي التبـــغ.

فــــــي وفــــــاة نتيجــــــة داء االنســــــداد الرئــــــوي المــــــزمن، كمــــــا يتســــــّبب تلــــــوث هــــــواء المســــــاكن  امــــــرأة ١٧٣ ٠٠٠ وفــــــاة
الــدخل، يتمثــل عامــل الخطــر األول بالنســبة إلــى النســاء فــي التعــرض وفــي البلــدان المنخفضــة  ١.امــرأة ٤٥٣ ٠٠٠

  هذه األماكن ألغراض التدفئة والطهي. داخلاألماكن المغلقة نتيجة لحرق الوقود الصلب  فيلتلوث الهواء 
 

وُتعد اإلصـابات الناجمـة عـن حـوادث الطـرق مـن بـين األسـباب الخمسـة الرئيسـية لوفـاة المراهقـات والنسـاء   -٢٢
 سن اإلنجاب في معظم أقاليم المنظمة.في 

 
وُتسفر السرطانات التي تصيب النساء عن ارتفاع معدالت الوفاة والمراضة والسيما في البلدان المنخفضـة   -٢٣

ؤدي عـــدم المســـاواة الصـــارخة الســـائدة فـــي مجـــال إتاحـــة الكشـــف المبكـــر والفحـــص لتحـــري يـــو  والمتوســـطة الـــدخل.
وفــي البلــدان  الحصــائل الســريرية ومعــدالت البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد العــالج.المــرض، إلــى تفاوتــات كبيــرة فــي 

المنخفضة والمتوسطة الدخل عادة ما ُيشخَّص سرطان الثدي الـذي ُيعـد السـبب األول للوفـاة الناجمـة عـن السـرطان 
دما تصبح الرعاية )، في مراحله المتقدمة عن٢٠١٢مليون وفاة في عام  ٠,٥مليون حالة جديدة و ١,٧بين النساء (

أما سرطان عنق الرحم فهو رابع أنواع السرطان التي تصيب النساء شيوعًا في العالم،  الملطِّفة هي الخيار األوحد.
وفـي البلـدان  .وفـاة حالـة ٢٧٠ ٠٠٠و حالـة جديـدة لهـذا المـرض ٥٢٨ ٠٠٠مـا ُيقـدر بنحـو  ٢٠١٢حيث شـهد عـام 

الرحم السبب الثالث للوفاة الناجمة عن السرطان بين النساء، وفـي  المنخفضة والمتوسطة الدخل، ُيعد سرطان عنق
لفحـص لتحـري اآلفـات السـابقة للسـرطان وعالجهـا، مـا أسـفر افتقـرت النسـاء إلـى إمكانيـة الخضـوع لمعظم الحاالت 

 عن اكتشاف المرض في مراحل متأخرة.
 

حـــاالت مـــن  ٪٢٥الجنســـين و مـــن عـــبء المـــرض العـــالمي لكـــال ٪٧وُتســـبب االضـــطرابات النفســـية نحـــو   -٢٤
عامـًا  ٥٩و ٢٠لوفـاة النسـاء الالتـي تتـراوح أعمـارهن مـا بـين  السـبب الرئيسـي الثـانيويمثـل االنتحـار  العجز تقريبًا.

مشــكالت الصــحة  وتختلــف أنمــاط وُتعــد النســاء أشــد تعرضــًا لالكتئــاب والقلــق مــن الرجــال. علــى الصــعيد العــالمي.
 النفسية لدى الرجال والنساء نتيجة الختالف األدوار والمسؤوليات التي ُتسند إلى الجنسـين، واالختالفـات البيولوجيـة

وفي البلدان المنخفضة الدخل تقل استفادة النساء من خدمات الصـحة النفسـية  ، وتنوع السياقات االجتماعية.بينهما
 عن استفادة الرجال بقدر كبير.

 
وعـــادة مـــا تقـــدم المـــرأة معظـــم الرعايـــة غيـــر  علـــى صـــعيد العـــالم. ينالمســـنّ وتمثـــل النســـاء نســـبة أكبـــر مـــن   -٢٥

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

  
  
  

                                                           
  تلوث هواء المساكن:بيانات بشأن    ١

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/HAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1;  

 .http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1وتلوث الهواء المحيط:  
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  استجابة الُنظم الصحية
 
، بيجـينإعـالن ومنهـاج عمـل تشمل العقبات المستمرة في الُنظم الصحية والتي تحـول دون تحقيـق أهـداف   -٢٦

، مثــل غيــاب البيانــات المصــنفة وفقــًا لنــوع الجــنس وتحليــل حســبانعــدم أخــذ االعتبــارات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي ال
عــدم مراعــاة الخــدمات الصــحية لالحتياجــات والمحــددات  وغالبــًا مــا يــنجم عــن ذلــكالمســائل المتعلقــة بنــوع الجــنس، 

 .يلزم معالجة المسائل الشاملة التالية ومن أجل التخلص من هذه العقبات الخاصة بصحة المرأة.
 

تتفاعـل العوامـل البيولوجيـة القائمـة علـى نـوع الجـنس مـع عـدم المسـاواة . المحددات الهيكلية لصحة المـرأة  -٢٧
على أساس نوع الجـنس والسـن والعنصـر والعـرق والطبقـة، فـي تشـكيل تعـرض المـرأة للمخـاطر الصـحية، ومعاناتهـا 

ويــرتبط  .الخاصــة بهــا وقــدرتها علــى الحصــول علــى الخــدمات الصــحية، والحصــائل الصــحيةمــن اعــتالل الصــحة، 
 والمشاركة االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية عدم المساواة بين الجنسين في تخصيص الموارد مثل الدخل والتعليم
 والرعاية الصحية والتغذية، ارتباطًا قويًا بتردي حالة الصحة والعافية.

 
مازالـت خـدمات الرعايـة الصـحية الجيـدة النوعيـة غيـر متاحـة  .إتاحـة الرعايـة الصـحية لمسـاواة فـيعدم ا  -٢٨

بــالُنظم  المتدنيــة مســتويات التغطيــة فجــوات تتخلــلوهنــاك  علــى نحــو منصــف أمــام المــرأة فــي العديــد مــن البلــدان.
ذات جــــودة عــــادة مــــا تكــــون فــــي المنــــاطق الحضــــرية الصــــحية، والخــــدمات فــــي المنــــاطق الريفيــــة واألحيــــاء الفقيــــرة 

ونساء الشعوب األصلية والنساء المصابات بالعجز والالتي يعانين من جوانب الضعف األخرى، يفتقـرن  .منخفضة
وتتفــاقم مشــكلة تــدني مســتويات التغطيــة بالخــدمات الصــحية بســبب الحــواجز المتعلقــة  أيضــًا إلــى الخــدمات الجيــدة.

فـاألمراض القلبيـة الوعائيـة،  دمات الوقاية والعالج والرعاية الصحية.بنوع الجنس التي تحول دون الحصول على خ
علــى ســبيل المثــال، تــرتبط بعوامــل الخطــر نفســها بالنســبة إلــى الرجــال والنســاء ومــع ذلــك فهــي ســبب الوفــاة األكثــر 

لبحــوث وعــادة مــا يعنــي االنحيــاز ألحــد الجنســين (مــن جانــب مقــدمي الخــدمات وفــي ا ات.شــيوعًا بــين النســاء المســنّ 
أن تشخيص المرض لدى النساء يتأخر، وأن النساء يخضعن لعدد أقل من االختبارات  ،المتعلقة بالرعاية الصحية)

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

لـك خـدمات تعزيـز الصـحة (بمـا فـي ذ الضـرورية قدرة النساء على الحصول على الخـدمات الصـحية وعدم  -٢٩
ضــعف فــي الــُنظم الصــحية ال يمكــن معالجتهــا عــن طريــق اســتهداف  مــواطنوالوقايــة مــن األمــراض) تجســد أيضــًا 

زين والـذين يتمتعـون بالمهـارات المالئمـة ويعملـون فـي ندرة العاملين الصحيين المحفَّـ وتؤدي النساء بالتدخالت فقط.
أن عـــدم إتاحـــة األدويـــة  كمـــا لخـــدمات وجودتهـــا فـــي العديـــد مـــن البلـــدان.األمـــاكن المناســـبة، إلـــى الحـــد مـــن تـــوافر ا

والمنتجــات الطبيــة الجيــدة النوعيــة، وُنظــم تمويــل الصــحة التــي تتطلــب الــدفع المســبق نقــدًا، وُنظــم المعلومــات التــي 
شـأن  نومـ تعجز عن توفير معلومات مالئمة التوقيت أو دقيقة، تسفر جميعها عن تقويض عمليـة تقـديم الخـدمات.

ن صـحة المـرأة تـؤدي إلـى تحسـيمعالجة هذه المشكالت على نحو متكامل على صعيد األمراض والبرامج كافة، أن 
 وعافيتها.

  
الــرغم مــن جوانــب التقــدم الطبــي واالبتكــارات فــي مجــال الرعايــة الصــحية  علــى .الرعايــة الصــحية جــودة  -٣٠
صـحة والرعايـة الخاصـة ب تتدنى جودة الرعاية بصفة عامـةعادة ما المسبوقة والتي استمرت على مدى عقود،  غير

دراســة أجرتهــا مــؤخرًا منظمــة الصــحة العالميــة عــن صــحة األمهــات وحــديثي الــوالدة،  وأشــارت .بصــفة خاصــةالمــرأة 

                                                           
 .٢٠١٣موجزة عالمية عن ارتفاع ضغط الدم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ منظمة الصحة العالمية. مذكرة    ١
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خفــض معــدل وفيــات األمهــات بقــدر كبيــر سيســتدعي اتبــاع نهــج شــامل فــي رعايــة الطــوارئ، وٕادخــال تحســينات  أن
   ١رعاية الصحية لألمهات.عامة على نوعية ال

  
ضمان النهوض بهاتين الوظيفتين يمثل األساس الالزم لتعزيز وحماية صحة المرأة  إن .والمساءلة الرصد  -٣١

اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة والطفـل، التـي ُأسسـت لضـمان  وصتأ وقد وحقوق اإلنسان.
بأنـه يلـزم لمية لألمين العام لألمم المتحـدة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل للقيـاس، إخضاع نتائج تنفيذ االستراتيجية العا

 عمــال؛أصــحاب المصــلحة عــن األ ةإلــى بعــض المبــادئ األساســية، أال وهــي: توضــيح مســؤوليالمســاءلة أن تســتند 
والشـفافية  االسـتعراض علـى نحـو مـن الحيـادٕاجـراء و  ؛التحقق من جانب جهـة مسـتقلةٕاجراء و  ؛القياس الدقيقٕاجراء و 

وستشــكل المســاءلة كــذلك جــزءًا مــن إطــار الرصــد  وٕاصــدار توصــيات واضــحة بشــأن العمــل المســتقبلي. ؛والمشــاركة
   .والمراهق بشأن صحة المرأة والطفلثة المحدّ االستراتيجية العالمية ب الخاص

 
اقتراب التاريخ المحدد لبلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، تكونـت رؤيـة جديـدة لـدى أصـحاب المصـلحة  ومع  -٣٢

 وهــــذه ٢إلحــــراز التقــــدم فــــي مجــــال صــــحة ونمــــاء المــــرأة والطفــــل والمراهــــق مــــن خــــالل اســــتراتيجية عالميــــة جديــــدة.
في نطاقه، ستبلور اإلجراءات الالزمة  االستراتيجية التي تستند إلى برنامج األهداف اإلنمائية غير المكتمل وتتوسع

وضـــع حـــد لوفيـــات األمهـــات والمواليـــد واألطفـــال والمـــراهقين التـــي يمكـــن تالفيهـــا، وبتعزيـــز صـــحة وعافيـــة النســـاء ل
ستؤكد هذه االستراتيجية أهمية االسـتثمار فـي اإلتاحـة الشـاملة لخـدمات الصـحة الجنسـية  كما واألطفال والمراهقين.
حقـــوق اإلنســـان، وتحـــدد أهـــداف مشـــتركة مـــع القطاعـــات المعنيـــة بتحســـين الصـــحة، ٕاعمـــال لـــة و واإلنجابيـــة المتكام

االسـتراتيجية إلـى  ). وسـتهدففي ذلك قطاع التعليم والتغذية والميـاه واإلصـحاح (علـى سـبيل المثـال ال الحصـر بما
واحــد، حتــى ال تتعــرض تحقيــق التالقــي بــين البلــدان المرتفعــة الــدخل والبلــدان المنخفضــة الــدخل فــي غضــون جيــل 

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 األطفــ ســتولي االســتراتيجية اهتمامــًا خاصــًا  كمــا ال والمــراهقين.النســاء جــزءًا مــن خطــة أوســع نطاق
 لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان واألوضاع في الدول الهشة.

    
  جمعية الصحة المطلوب من  اإلجراء

 
إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر وتقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن تــولي منظمــة  مــدعوة جمعيــة الصــحة  -٣٣

فـي إطــار  المـرأةصــحة  فـي مجـالواألولويـات المســتجدة المطروحـة  للتحــدياتالتصـدي الصـحة العالميـة القيــادة فـي 
  استراتيجية أوسع نطاقًا بشأن صحة المرأة والطفل.

  
  

=     =     =  

                                                           
١   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).                                                                                                                                                           

في مبادرة "كل امرأة، كل طفل" بشأن المساءلة عن  على النحو الُمعرب عنه مؤخرًا في مشاورة أصحاب المصلحة   ٢
 ).٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧و ٦(جنيف،  ٢٠١٥صحة المرأة والطفل: وضع األساس لمرحلة ما بعد عام 


