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  دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس
  مسودة استراتيجية: في أنشطة المنظمة

  
  

  تقرير من األمانة
  

  معلومات أساسية
  
دة استراتيجية  و إلى المدير العام تقديم مس     ، في دورته السادسة عشرة بعد المائة      ،مجلس التنفيذي طلب ال   -١

وخطة عمل إلدراج نوع الجنس في عمل منظمة الصحة العالمية، استجابة لمنهاج عمل بيجين وللنتائج المتفق                
دة االستراتيجية هذه علـى     و مس وتؤسس ١٩٩٧/٢.١عليها في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة        

  . وجاءت استجابة للطلب سالف الذكر٣. وعلى االلتزامات اإلقليمية٢،وثيقة سابقة
  
 واسعة النطاق على جميع صعد المنظمة مع ممثلين مشاورةدة االستراتيجية بناء على ووقد صيغت مس  -٢

 بـين الجنـسين فـي       عن وزارات الصحة وخبراء خارجيين، أوصت بضرورة دمج المـساواة واإلنـصاف           
 بغية تحقيق تغييرات منهجية فـي مختلـف        ووضع الخطط التنفيذية  ة منظمة الصحة العالمية الشاملة      ياستراتيج

  ٤.قيد التطويردة االستراتيجية ووال تزال خطة العمل بشأن تنفيذ مس. مجاالت العمل
 
، المعنـي بـالمرأة    العالمي الرابع    ، والمؤتمر )١٩٩٤القاهرة،  (وقام المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،        -٣
 على أهمية المساواة بين الجنسين في جميع مجاالت التنميـة االجتماعيـة             األضواء، بتسليط   )١٩٩٥بيجين،  (

ودعا المؤتمران هيئات   ). ١٩٧٩(واالقتصادية، بناء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            
ة إلى ضمان مراعاة المساواة واإلنصاف بين الجنسين عند وضـع المرامـي             األمم المتحدة والحكومات الوطني   

مراعـاة  "وأرسى مؤتمر بيجين علـى وجـه التحديـد          . وتخصيص الموارد وتحديد األنشطة ونتائج البرامج     
  .بوصفها استراتيجية رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين" خصائص الجنسين

  
  
 

                                                      
 .، المحضر الموجز للجلسة الثانية١/سجالت/ ١١٦/٢٠٠٥ت مانظر الوثيقة     ١
 .٢٠٠٢منظمة الصحة العالمية، . إدماج المنظور القائم على الجنس في عمل منظمة الصحة العالمية    ٢
، كوبنهـاغن، منظمـة الـصحة    خطة العمل االستراتيجية بشأن صحة المرأة في أوروبا   انظر، على سبيل المثال،         ٣

 CD46-R16استراتيجية خاصة بمنطقة أفريقيا؛ والقـرار  :  بشأن صحة المرأةAFR/RC53/R4؛ والقرار   ٢٠٠١العالمية،  
 .بين الجنسينبشأن سياسات منظمة الصحة للبلدان األمريكية في مجال المساواة 

 .، وهي متاحة في قاعة المجلسWHO/FCH/GWH/07.1الوثيقة     ٤
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  :ماعي مراعاة خصائص الجنسين على النحو التالي المجلس االقتصادي واالجتوعرف  -٤
 

إن إدماج منظور يراعي خصائص الجنسين هو عملية تقييم ما ألية إجراءات يزمع اتخاذها من آثـار                 
على النساء والرجال، بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج، في أي مجال وعلـى جميـع                  

 اهتمامات النساء والرجال وتجاربهما جزءاً ال يتجزأ مـن          إنه استراتيجية تسعى إلى جعل    . المستويات
عملية وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية            

. واالجتماعية، حتى تعم المنفعة النساء والرجال على قدم المساواة ويوضع حد لعدم المساواة بينهمـا              
  ١. لمراعاة خصائص الجنسين في تحقيق المساواة بينهماويكمن المرمى النهائي

  
وتضم المرامي اإلنمائية المتفق عليها على الصعيد الدولي والواردة في إعالن األلفية تعزيز المساواة                -٥

 المرأة، بوصف هذين اإلجراءين وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والمجاعـة واألمـراض             وتمكينبين الجنسين   
 وتعمل األمم المتحدة على تعزيز مراعاة خصائص الجنسين من خالل استراتيجية            ٢.ية المستدامة وتحفيز التنم 

  .دة االستراتيجيةوتشمل نطاق المنظومة تتفق معها مس
  
على قدم المساواة إلـى فـرص تحقيـق كامـل           من جميع األعمار    ضمان وصول النساء والرجال     ول  -٦

 أن يقر باختالف الفئتـين مـن حيـث    يلقطاع الصحللصحي، ينبغي إمكاناتهم الصحية والمساواة في المجال ا 
الخصائص (والبيولوجي  ) نوع الجنس ( ألوجه االختالف االجتماعي     اًونظر. الخصائص الجنسية ونوع الجنس   

 الصحية، كما   النُظم، يواجه كل من النساء والرجال مخاطر صحية مختلفة ويتلقون إجابات متباينة من              )الجنسية
  .التمتع بالصحة والحصائلهم عن بعض من حيث السعي إلى يتميز بعض

 
ويقل معدل حصول النساء على المعلومات والرعاية والخدمات الصحية والموارد لحماية صحتهن في               -٧

 تعـزز   تحمـيلهم أدواراً  كما تؤثر القواعد القائمة على نوع الجنس على صحة الرجال من خالل             . بلدان عديدة 
 وغيره من   والعنصروعالوة على ذلك، يتفاعل نوع الجنس       . ؤول بهم إلى إهمال صحتهم     المجازفة وت  سلوكيات

الفوارق الطبقية االجتماعية، مما يؤدي إلى عدم المساواة في المنفعة بين مختلف الفئات االجتماعية وبين النساء        
  .والرجال

 
عضاء من اتخاذ إجراءات لتنميـة       الدول األ  يمكّنوينبغي للدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية أن           -٨

الصحة تستجيب لالحتياجات الخاصة للنساء والرجال والبنات والبنين وتنفعهم وتساعدهم على تحقيق الـصحة              
ولذلك ينبغي أن يكون كل من تحليل دور نوع الجنس والخصائص الجنسية في الصحة واإلجـراءات                . الكاملة

وقد يستتبع هـذا    . ل منظمة الصحة العالمية على جميع مستوياتها       ال يتجزأ من عم    اًالمراعية لنوع الجنس جزء   
 بـذلك   وتمكّـن  بالعدل واإلنصاف األمر تكييف السياسات والبرامج القائمة بحيث تستجيب الحتياجات خاصة          

. الجميع من المشاركة في الجهود المبذولة واالستفادة منها لتحقيق الصحة وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين                
 على أوجه القصور التي تعاني منها والتي تنجم عن التمييز القائم            للتغلب المرأة تركز الجهود على     وينبغي أن 

  . من أجل تحسين صحة المرأة على نحو يمكن قياسهعلى أساس نوع الجنس
  
  
  
 

                                                      
 .١٩٩٧/٢االستنتاجات المتفق عليها للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة     ١
 .٥٥/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢
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  المرامي واألغراض
 
تحليل دور نـوع    تهدف التوجهات االستراتيجية الواردة أدناه إلى تعزيز وتوسيع قدرات األمانة على              -٩

حاالت الغبن الناجمة عن النُظم القائمة والتـي يمكـن          الصحة ورصد   مجال  الجنس والخصائص الجنسية في     
بوضوح على حـاالت   البرامج التقنية   تركزوبينما  . القائمة على أساس الجنس في الصحة والنظر فيها       و تفاديها

 تطوير الدعم المقدم إلى الـدول       تمكّنها من لناتجة   السياسات واألدوات ا   فإن الغبن تلك على أساس نوع الجنس،     
وينبغي اتباع التوجهـات    . األعضاء من أجل صياغة وتنفيذ استراتيجيات تراعي نوع الجنس في مجال الصحة           

  .االستراتيجية بشكل تدريجي ورصدها وتقييمها بانتظام
 

  المبادئ اإلرشادية
 
 على تحليل دور نـوع الجـنس والخـصائص          تماماًء  ضمان اشتمال الدعم المقدم إلى الدول األعضا      ل  -١٠

  :الجنسية في الصحة، وقيامه بتحديد اإلجراءات المناسبة التي ينبغي اتخاذها، ستسترشد األمانة بالمبادئ التالية
  

  يمجال الصحالالنظر في التمييز القائم على أساس نوع الجنس شرط أساسي لإلنصاف في أن   •
 
 المـستويات   منوطتان بـأعلى  لنهائية بشأن مراعاة خصائص الجنسين      الزعامة والمسؤولية ا  أن    •

  السياسية والتقنية في المنظمة
 
 البرامج بمسؤولية تحليل دور نوع الجنس والخصائص الجنسية في مجـاالت عملهـا              اضطالع  •

  وبمسؤولية استنباط أجوبة مناسبة تراعي الجنسين بشكل مستمر في جميع األغراض المتوخاة
 
 على قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات المنظمة أمـر           المرأة والرجل ة  مشارك  •

   المتنوعةاضروري من أجل مراعاة احتياجاتهم
 
  .ينبغي أن تشمل إدارة األداء رصد وتقييم عملية مراعاة خصائص الجنسين  •

 
  التوجهات االستراتيجية

  
 للمساعدة على   .تحليل والتخطيط على أساس نوع الجنس     بناء قدرات منظمة الصحة العالمية على ال        -١١

 نوع الجنس والخـصائص      لدور تحليلعلى   عمل منظمة الصحة العالمية على جميع مستوياتها         اشتمال ضمان
وستوضع آليات  . للموضوع أساسي   فهم  المالئم، ينبغي أن يكون لدى الموظفين      والتخطيطالجنسية في الصحة    

عنى بقضايا الجنـسين ذات     تُ لالتصالمراكز  إقامة   المنظمة، بما في ذلك      ستوياتمالدعم والرصد على مختلف     
قدراتهم على تحليل قضايا    ل مسؤولين ومساءلين عن ضمان تطوير الموظفين        اإلداريونخبرة مناسبة، وسيكون    

  .نوع الجنس والصحة والنظر فيها
 
، التي تـضم مـوظفين مـن مـستويات          والصحة التابعة لألمانة   والمرأةقامت شبكة نوع الجنس     قد  و  -١٢

 المنظمـة   مستوياتالمنظمة الثالثة بوضع أدوات للتدريب الفردي والتعليم التلقائي سيتم إدراجها على مختلف             
 البرامج والحلقات التعليمية الشاملة     وسيتسع نطاق هذا العمل ليشمل    . قصد تطوير مهارات الموظفين وتعزيزها    

وعالوة على ذلك، سيشمل التدريب في مجال اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج وحدات نموذجية              . أو الخاصة 
  .بشأن تحليل خصائص الجنسين والتخطيط لها ورصدها وتقييمها
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دماج االعتبارات الجنسوية إن إ. تعميم مراعاة المنظور الجنسوي في أعمال منظمة الصحة العالميـة      -١٣
ضمن عناصر اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، والتخطيط ووضع الميزانيات، والرصد والتقييم، من شأنه أن               

  .ينعكس بشكل فعال، على أعمال المنظمة
  
وكما أن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان العدالة في الحصول على الخدمات الصحية هو مـن                  -١٤

ف الشاملة ألعمال منظمة الصحة العالمية، فينبغي كذلك مراعاة هذا األمر عنـد وضـع اسـتراتيجيات                 األهدا
وينبغي أن تعكس الميزانية . التعاون القطرية، واألغراض االستراتيجية المتوسطة األجل، والميزانيات البرمجية  

ويجب، أيـضاً،   . ة في هذا الشأن   الخاصة بكل غرض استراتيجي تكامل التحليل الجنسوي واالستجابات المالئم        
أن تتضمن أنشطة رصد األداء وتقييمه المؤشرات التي تراعي خصائص الجنسين، كما يتعين أن تشمل تقارير                
التقييم الدورية معلومات عن التقدم المحرز في مجال إدماج المنظور الجنسوي في أعمال المنظمة، والـدروس            

أن تتضمن البرامج التقنية واإلدارية ذات الـصلة، األدوات والقـدرات           كذلك، ينبغي   . المستفادة في هذا الشأن   
  .المطلوبة لضمان تحقيق هذا الدمج، وذلك على كافة مستويات المنظمة

  
تمشياً مع االلتزام الذي تم بموجب برنامج       . النهوض باستخدام المعطيات المصنفة حسب نوع الجنس        -١٥

ة إلى استخدام معطيات مصنفة حسب نوع الجـنس فـي تخطـيط              ستعمد المنظم  ١العمل العام الحادي عشر،   
البرامج الخاصة بها، ورصدها، وتقديم الدعم للدول األعضاء بهدف تحسين جمع المعطيـات الكميـة بـشأن                 
الصحة، وتصنيفها بحسب الجنس والسن وغيرها من التقسيمات االجتماعية الهامة، وتحليل هـذه المعطيـات               

وث الكمية والنوعية بغرض تحليل التأثيرات المركبة للعوامل االجتماعية والثقافيـة           واستخدامها، وتعزيز البح  
  .على الصحة والحد من أوجه التحيز القائمة على أساس نوع الجنس في مجال المعلومات والبحوث الصحية

  
من واقع  ويتعين على الموظفين التقصي عن أية فوارق تتم مالحظتها في ما يتعلق بالرجال والنساء،                 -١٦

المعطيات المصنفة حسب نوع الجنس، مع تحديد المواقف في مجال السياسات العامـة، وإسـداء المـشورة،                 
وإرساء القواعد والمعايير، ويعينوا األدوات والمبادئ اإلرشادية بغية التصدي للفـوارق المجحفـة والممكـن               

تحديد الفوارق الموجودة ومعرفة أسـباب      ومن الضروري أن يتم، استناداً إلى معطيات غير منحازة،          . تفاديها
وجودها، وتقرير ما إذا كانت مجحفة أم ال، أو يمكن تجنبها أو تداركها أو عالجها، وتحديد نوعية التـدخالت                   

ومن شأن هذا التحليل أن ُيحسن من سبل تفهم الفوارق في المخاطر الصحية وعوامل الحماية وإتاحـة                 . الفعالة
وتمظهر األمراض، ووخامتها، والنتائج الصحية المترتبة عليها، والسلوك الرامي إلى          الموارد لحماية الصحة،    

وعالوة على ذلك، فإن    . التمتع بالصحة، والعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية العتالل الصحة، والمرض        
والخـدمات الـصحية،    من شأن هذا أن يساعد على تحقيق االستجابة العادلة والمناسبة من قبل النظام الصحي               

وعلى االعتراف بالنساء والرجال على قدم المساواة بوصفهم مقدمي الرعاية الصحية الرسمية وغير الرسـمية               
  .وعلى تلقيهم الدعم دون حيف

  
 تقع مهام المساءلة من أجل ضمان الدمج الفعال للمنظور الجنسوي في برامج             .إرساء أسس المساءلة    -١٧

ويتوقف تنفيذ هذه االسـتراتيجية     . لمقام األول، على كاهل كبار الموظفين بالمنظمة      وخطط عمل المنظمة، في ا    
وسيتم تقييم  . المستويات العليا، وعلى الموظفين المتمرسين بمسائل نوع الجنس        بنجاح على القيادة وخاصة على    

ظـام إدارة وتطـوير     تنفيذ االستراتيجية من جانب الموظفين باللجوء إلى المؤشرات المناسبة وذلك من خالل ن            
ويتم اطالع األجهزة الرئاسية، بشكل منتظم، على التقدم المحرز في مجال دمج التحليالت واإلجراءات              . األداء

  .الجنسوية في أعمال المنظمة
  

                                                      
 .١١٦، الفقرة ٥٩/٢٥الوثيقة ج    ١
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سوف يقتضي تنفيذ التوجهات االسـتراتيجية االضـطالع      . دور شبكة نوع الجنس، والمرأة والصحة       -١٨
وسوف تُسهم شبكة نوع الجنس والمرأة والصحة،       . والدعم التقني واإلرشاد للعاملين   بالدعوة وتوفير المعطيات    

تحت قيادة كبار الموظفين اإلداريين، في تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل تعزيز المعرفة حول نـوع الجـنس               
ـ               ا الرجـال أو    والصحة، ودعم األنشطة الرامية إلى معالجة أوجه انعدام المساواة والحرمان التي قـد يواجهه

النساء، سواء كانوا مستهلكين أو مقدمين لخدمات الرعاية الصحية، كما ستولي الشبكة اهتماماً خاصاً للقـضايا                
لخطة الصحية ذات الصلة بانعدام المساواة بين الجنسين ولألغراض االستراتيجية من أجل صحة المرأة استناداً              

 ٢٠٠٥.١مل بيجين، وحصائل مؤتمر القمـة العـالمي لعـام           عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج ع      
وجميع هذه األمور تشمل زيادة فرص المرأة في الحصول بيسر على الرعاية الصحية العالية الجودة، وتلبيـة                 
احتياجاتها في مجالي الصحة الجنسية واإلنجابية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة العنف الممارس ضـدها              

وستتولى الشبكة أمر بحث الكيفية التي تؤثر بها القواعد واألدوار          . الرعاية الواقع على عاتقها   والحد من عبء    
  .المتصلة بنوع الجنس في صحة الرجل

  
  بما في ذلك سائر وكاالت األمم المتحدة،،وستعمل الشبكة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين    -١٩

ات والتدخالت الناجعة، ووضع القواعد والمعايير والدالئل اإلرشـادية         على حفز وتوليد المعارف بشأن السياس     
لدمج المشاغل الجنسوية في النُظم الصحية، والعمل في مجال الصحة العموميـة، وتقـديم المـشورة التقنيـة                  
لوزارات الصحة، وغيرها من الشركاء في الدول األعضاء، والدعوة، وأخذ موقعها الطليعي في مجال إقامـة                

  .اكات بهدف إذكاء الوعي وتعزيز اإلجراءات المتعلقة بإرساء أسس العدالة الصحيةالشر
  
، في  ٢٠٠٧يناير  / وقد نظر المجلس التنفيذي، إبان انعقاد دورته العشرين بعد المائة في كانون الثاني              -٢٠

  ٦.٢ق١٢٠ت ممسودة االستراتيجية واعتمد القرار 
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .٦ق١٢٠ت مجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٢١

 
  
  

=     =     =  

                                                      
 .٦٠/١ مم المتحدةقرار الجمعية العامة لأل    ١
، المحضر الموجز للجلسة السادسة من دورة المجلس ٢/سجالت/ ٢٠٠٧/ ١٢٠م ت -١١٩/٢٠٠٦م ت انظر الوثيقة       ٢

 .)النص اإلنكليزي(، ٢التنفيذي العشرين بعد المائة، والمحضر الموجز للجلسة التاسعة، الفرع 


