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  إدراج المنظور: نوع الجنس والمرأة والصحة
  المتعلق بنوع الجنس في صلب سياسات

  منظمة الصحة العالميةوبرامج 
  
  

  ر من األمانةتقري
  
  
من حيث  يختلفان   المرأة والرجل    بأنيتوقف اإلنصاف في المجال الصحي على تسليم القطاع الصحي            -١

ففي حين يشير الجنس إلى الوظائف البيولوجية، فإن نوع الجـنس يـشير إلـى األدوار                الجنس ونوع الجنس،    
وتشير القرائن المتراكمـة    . رة إلى كل منهما   والمسؤوليات االجتماعية واالقتصادية التي يسندها المجتمع واألس      

عوامل االختطار الصحية التي يتعرضان لها وسلوكهما فـي الـسعي           إلى أن الجنس ونوع الجنس يؤثران في        
للتمتع بالصحة، والحصائل الصحية وعواقبها، وسبل استفادتهما من نُظم الرعاية الصحية وتجاوب هذه الـنظم               

  .مع كل ذلك
  
األمم المتحدة بشأن األلفية وعدة اتفاقات دولية أخرى بأهمية التساوي في التمتع بالحقوق             ويسلم إعالن     -٢

وحق جميع النساء والرجال في العيش دون أي تمييز في جميع ميادين الحياة، بما في ذلـك الحـصول علـى           
البلدان فإنها  ديد من    من جانب الع   ٢ ورغم القبول بهذه كلها وغيرها من االلتزامات المماثلة        ١.ةالرعاية الصحي 

  .لم تسفر بعد عن أية تغييرات ذات مغزى في القطاع الصحي
  
ـ (ويستعرض هذا التقرير، بمناسبة الذكرى العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة               -٣ ، غبيجين

 بغية إدراج   غيجين التقدم المحرز ويحدد التحديات المتبقية أمام بلوغ الغايات االستراتيجية لخطة عمل ب            ،)١٩٩٥
والهدف هنا هو ضمان مراعـاة      . منظور نوع الجنس في التشريعات، والسياسات العامة، والبرامج والمشاريع        

االحتياجات المختلفة للمرأة والرجل ومختلف التقييدات التي تواجهها في صوغ وتنفيذ السياسات واإلجـراءات              
  .الصحية

  

                                                           
األمـم   ، الـذي أصـدرته  ة واالجتماعية والثقافيةانظر، على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي   ١

 .والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمتحدة 
) ١٩٩٣(وإعالن القضاء على العنف ضـد المـرأة   ) ١٩٧٩(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    ٢

) ١٩٩٥(وإعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة       ) ١٩٩٤(وبرنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية        
 ةوإعالن االلتزام المتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه المعتمد في الدورة االسـتثنائي          ) ١٩٩٥ (غوإعالن وخطة عمل بيجين   

 ).٢٠٠١(للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه 
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  التقدم المحرز في المنظمة
  
منظور الجنس والمرأة ( بإيجاد مجال عمل بشأن صحة المرأة غبت المنظمة لخطة عمل بيجينلقد استجا  -٤

وثمة لجنة فرعية تابعة للجنـة اإلقليميـة        ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦والصحة في الميزانية البرمجية المقترحة للسنتين       
قليميـة ألفريقيـا    وأقـرت اللجنـة اإل    . ١٩٨٠لألمريكتين تعنى بالمرأة والصحة والتنمية تم إنشاؤها في عام          

كما سلّم بيان مدريد، في أعقاب حلقة دراسية عقدها المكتـب            ١.استراتيجية لصحة المرأة في اإلقليم األفريقي     
بضرورة التحول من مجرد االلتزامـات      ) ٢٠٠١سبتمبر  /  أيلول ١٤مدريد،  ( للمنظمة   اإلقليمي ألوروبا التابع  

نظمة سياستها بشأن نوع الجنس وهي تقتـضي قيـام جميـع             وأصدرت أمانة الم   ٢.الدولية إلى مرحلة تنفيذها   
البرامج التقنية والمكاتب بتصنيف البيانات حسب الجنس، وتحليل وتفسير النتائج مـن حيـث الفـوارق بـين                  

  .الخاصة بنوع الجنس في استراتيجياتها وبرامجهاالجنسين، وإدراج االعتبارات 
  
وتم توزيع قـرائن    . بنوع الجنس في السياسات والبرامج    وقد أحرز تقدم في دمج االعتبارات الخاصة          -٥

تتعلق بأوجه الالمساواة في المجال الصحي بين الجنسين بسبب أمور منها، على سبيل المثال، العنف المنزلـي             
 واإلصـابات، واإلنجـاب،     ،والجنسي، وتعاطي التبغ، واألمراض النفسية، والتشيخ، والسل، وظروف العمـل         

  .يروسهواأليدز والعدوى بف
  
ويشمل العمل التقييسي، مثالً، وضع مبادئ إرشادية لدمج قضايا نوع الجـنس فـي بـرامج األيـدز                    -٦

وتتوفر األدوات الالزمة لبناء القدرة على إدماج منظور الجنس في هذا العمل، مـن قبيـل        . والعدوى بفيروسه 
ة اإلنجابية الذي مازال يـدرس فـي        المنهج الدراسي المعد للمديرين الصحيين والمتعلق بنوع الجنس والصح        
ويقوم فريق استشاري خارجي معني     . العديد من المناطق، ويجري تطوير وسائل ومناهج دراسية أخرى حالياً         

  .بنوع الجنس برصد عمل أحد البرامج
  
التوازن بين الجنسين في مجال الموارد البـشرية حققـت     بشأن   ١٧-٥٦ج ص ع  وعمالً بأحكام القرار      -٧

  . تقدماً نحو بلوغ هدف المساواة في توزع الجنسين بين الموظفين المهنييناألمانة
  

  التحديات المطروحة على القطاع الصحي
  
  .عادل في ميادين الوقاية والعالج والخدماتيتعين تلبية االحتياجات المتباينة للرجل والمرأة على نحو   -٨
  
ستجابة استجابة كافية لالحتياجات والهواجس المحددة وغالباً ما تعجز الرعاية والخدمات الطبية عن اال        -٩

حيث تنزع الخدمات الصحية للمرأة إلى التركيز على وظائفها اإلنجابية، وتهمل االحتياجـات             . للنساء والرجال 
وعلى النقيض من ذلك فإن احتياجات الرجال في مجال         . األخرى بما فيها تلك السابقة أو الالحقة لسن اإلنجاب        

  .نجابية غالباً ما تعجز السياسات والخدمات في ميدان الرعاية الصحية عن تلبيتها على النحو الوافيالصحة اإل
  
 وهناك  .إن ُسبل مساعدة المهنيين في ميدان الصحة العمومية على مراعاة قضايا نوع الجنس محدودة               -١٠

ات المتعلقة بنوع الجنس فـي      حاجة ألدوات وإرشادات ووسائل تدريب محددة لتمكينهم من فهم ودمج االعتبار          

                                                           
  .AFR/RC53/R4القرار    ١
 ,Mainstreaming gender equity in health: the need to move forward. World Health Organization. يدبيان مدر   ٢

Regional Office for Europe, 2001.  
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ويقتضي اإلثبات بأن منظور نوع الجنس يسفر عن تحسين صـحة المـرأة والرجـل، تـوفر                 . صلب عملهم 
  .المعلومات المتصلة بالممارسات الجيدة على نطاق واسع للعاملين في مجال الصحة العمومية

  
 المتصلة بنوع الجنس في القوى العاملة في مجال الرعاية الـصحية أمـراً              الغبنويعتبر تدارك أوجه      -١١

وعلى وجه العموم، فإن المرأة رغم أنها تشكل أكثر من نـصف            . حاسم األهمية بالنسبة لنُظم الصحة العمومية     
خـاذ  وال تتمتـع بـسلطة ات     القوى العاملة في إطار الرعاية الصحية الرسمية، فإنها ال تكسب ما فيه الكفايـة               

 زد على ذلك أن النساء والفتيات بوصفهن جزءاً من القوى العاملة في الرعاية الصحية غير الرسمية .القرارات
والتي ال تتقاضى أجوراً يتحملن أيضاً عبئاً يفوق طاقتهن من حيث الرعاية في البيت والمجتمع، مما يعود في                  

  .الغالب بآثار سلبية على صحتهن وعافيتهن
  
جة للمزيد من البحوث فيما يخص أبعاد نوع الجنس في مجال الصحة العمومية بغية توفير               وهناك حا   -١٢

وال مفر مـن جمـع البيانـات        . قاعدة القرائن الالزمة لالستجابة الفعالة من جانب القطاع الصحي لمقتضياتها         
  .المصنفة حسب الجنس وتحليلها واإلبالغ عنها في إطار نُظم المعلومات الصحية

  
 أن هناك قصوراً في البحوث التي تتعلق بكيفية تأثير الفوارق بين المرأة والرجل علـى ظهـور                  كما  -١٣

ذلك أن البحوث بشأن الظروف التي تؤثر علـى         . األمراض واعتالل الصحة وتشخيصها ومعالجتها وحصائلها     
حية للرجل معيـاراً    المرأة والرجل سواء بسواء تركز، في الغالب األعم، على الذكور متخذة االحتياجات الص            

والبد من تدارك ما ينجم عن ذلك من فجوات في المعلومات المتوفرة، مما قد يسفر عن قصور في تدريب       . لها
ومن . وتوجيه المهنيين الصحيين وما يترتب على ذلك من إخفاق في تشخيص أمراض بعينها تشخيصاً صحيحاً  

  .األمثلة على ذلك أمراض القلب التي تصيب المرأة
  
  تحديات التي تواجه المنظمةال
  
تدعو الضرورة إلى وجود آليات تضمن تنفيذ أي سياسة تتعلق بنوع الجنس، بما في ذلك تقييم التقـدم                    -١٤

ولعل أكثر السبل فعالية في هذا اإلطار يتمثل في         . لجنس في برامج المنظمة وسياساتها    المحرز في إدماج نوع ا    
في وضع برنامج العمل العام الحادي عـشر والميزانيـات البرمجيـة            اشتراط إيالء االعتبار لمنظور الجنس      

  .المقترحة في المستقبل
  
وغيره من وثـائق    " التقرير الخاص بالصحة في العالم    "ويتعين أن تشدد المطبوعات الرسمية من مثل          -١٥

ن الحـصائل   السياسات الرئيسية بانتظام على نوع الجنس بوصفه أحد العوامل المحددة للصحة والتفريـق بـي              
  .الصحية للمرأة والرجل

  
ويتعين استعراض الخبرات المكتسبة في حل قضايا نوع الجنس في المجال الصحي على المـستوى                 -١٦

القطري والعقبات التي تواجهها وإدراج نتائج ذلك على نحو منتظم في عمل المنظمة واستخدامها كأساس لهذا                
  .العمل

  
يين من الرجال رغم القرارات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية          إن معظم شركاء المنظمة الخارج      -١٧

ومن األمثلة على ذلك أن المرأة ال تشغل         ١.والجمعية العامة لألمم المتحدة التي تدعو إلى زيادة مشاركة المرأة         

                                                           
  .٥٥/٦٩، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ١٦-٥٠ج ص ع و٩-٤٩ج ص عالقراران    ١
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ن المدرجة أسماؤهم في سجالت أفرقـة الخبـراء االستـشاريين           ي٪ من أصل الخبراء الخارجي    ٢٠سوى نسبة   
  . خبيرا٨٨٠ًظمة البالغ عددهم للمن
  

  العمل في المستقبل
  
يتيح تزايد الوعي في كافة أرجاء المنظمة الفرصة الالزمة لزيادة إدماج موضوع نوع الجـنس فـي                   -١٨

وباإلضافة إلى ذلك يتعين ترجمة االلتزامات التي قطعتها على نفـسها الـدول             . التيار الرئيسي لعمل المنظمة   
، وإعالن األلفية، وقرارات األمـم المتحـدة، إلـى          غفاقات الدولية مثل خطة عمل بيجين     األعضاء في شتى االت   

  .إجراءات ملموسة ضمن القطاع الصحي وإلى والية واضحة للمنظمة فيما يتعلق بالعمل المتصل بنوع الجنس
  
المساءلة، علـى   ومن هنا، فإنه يتم حالياً إعداد استراتيجية عالمية تتضمن خطة عمل، وآليات للتنفيذ و               -١٩

  .مع األقاليم والبلدان بغية تقديمها إلى األجهزة الرئاسيةأساس المشاورات 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٢٠
  
  
  

=     =     =  


