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� الشــبكة العالمية ع� نقاط 
� بالمرأة والحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية  �

� أعدها الفريق العامل المع��
حاطة ال�� تركز سلســلة أوراق ا�

� مجــال الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة. تعــرض هــذه ا �وراق تحديــات نُظميــة محــددة  
 المــرأة وقضايــا محــددة � التقاطــع القائمــة بــ��

� الممارســة, وتستكشــف مقاربــات تدريجيــة لتطبيق منظــور المســاواة الحقيقية. 
أمــام إعمــال حقــوق المــرأة ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة ��

بــ¢غ عنهــا وتحســينها عــن طريــق  � مختلــف المجــا ت، ويجــري ا £
وقــد صيغــت هــذه ا �وراق أساًســا با ســتناد إª عمــل أعضــاء الشــبكة العالميــة �

� لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة 
بــ¢غ عنهــا � � هــذا المجــال  أعــدت هــذه ا �وراق لتقديمهــا وا £

اء آخريــن � µ¶التحــاور مــع خــ
 ضــد المــرأة (ســيداو)، ولجنــة الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة  ا �مــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ¶�
وا جتماعيــة  ا قتصاديــة  والحقــوق  "النســاء  عنــوان  تحــت  وجــاء  جينيــف،   �

�  2015  µ¶نوفمــ/ �
الثا¼ يــن  ت¾½ مــن  الســابع   �

�  (CESCR)
حراز التقّدم". والثقافية: التحديات الحالية والفرص المتاحة  £

: �ªلمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع� تقرير ا جتماع يُرجى زيارة الرابط التا

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696 

� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة عــ� ا نتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــÈ عــ� 
Éيُشــجع الفريــق العامــل المعــ

ــ¢ت الخاصــة  ــة للتحلي ــق إعطــاء ا �ولوي ــن طري ــك ع ــة عــ� عمــل محــدد، وذل تب Ì¶ــار الم ــدرس ا Îث ــة أخــرى ت ــل إª مقارب ــة بالمث ــان المعامل ضم
 غــ¶� المبــاÑ½ المُمــارس بحــق  � التميــ¶�

وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة. بــادئ ذي بــدء، تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر � � م¾½
بالمقاربــة الحقيقيــة �

ــ¢ف  ــبب ا خت ــك بس ــة، وذل ــات متفاوت ــرأة بدرج � الم
ــلًبا � ــر س ــدة تؤث ــات المحاي ــات أو الممارس  أو السياس ــ�� ــح أن القوان ــث يتض ــرأة، حي الم

� العالــم عــ¶µ الفروقــات الجنســانية المحــددة اجتماعًيــا وثقافًيــا. عموًمــا، يتطلــب 
� تتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا �

ÌÉالبيولوجــي و/أو المكانــة الــ
(القائــم  الضعــف  موطــن  تُعالــج  ا �وجــه  متعــددة  مقاربــة  اتبــاع  الممارســة   �

� الحقيقيــة  المســاواة  تطبيــق 
نســان وتؤثر فيهــا)؛ وتتصــدى للصّور  � التمتــع بحقــوق ا £

� تحــدد قــدرات المــرأة �
ÌÉعــ� الهيــاكل ا جتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات القــوة الــ

� نظــرة المــرأة إª نفســها ونظــرة ا Îخريــن إليهــا وطريقــة تعامــل ا Îخرين معهــا)؛ وتحّول 
� �Ýوالعنــف (مــع تغيــ¶� أســا � ّ النمطيــة والوصــم والتحــ��

 عنهــا)؛ وتيــّ� ا�ندمــاج ا�جتماعــي Þات النســاء أو تتغــا µ¶غالًبــا مــا تكــون ذكوريــة التوّجــه وتتجاهــل خــ �
ÌÉالهيــاكل والممارســات المؤسســية (الــ

� عمليات صناعة السياسات كافة الرسمية وغ¶� الرسمية).٢ 
والمشاركة السياسية (�

سلسلة أوراق إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اعتماد منظور المساواة الموضوعية

نجابية (دولًيا)؛  � صياغة هذه الدراسة ومراجعتها ومن بينهم: مركز الحقوق ا £
� بالمرأة والحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع� دورهم الريادي �

Éعراب عن بالغ تقديرنا  �عضاء الفريق العامل  المع ١ -نوّد  ا £

كية)؛ ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ  نسان، جامعة هارفرد ( الو يات المتحدة ا �م¶� مركز الحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية (هاكيجامي تراست)؛ ونزديك (الهند)؛ ومركز فرانسوا كزافييه باغوند للصحة وحقوق ا £

هم من ا �عضاء الذين قدموا إسهامات قّيمة. � بالمرأة والقانون والتنمية (منطقة آسيا)؛ وغ¶�
Éالمع

طار، انظر: ٢ -لمزيد من المعلومات حول هذا ا £

Sandra Fredman and Beth Goldblatt Gender Equality and Human Rights (2015) UN Women Discussion Paper No. 4, 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights.
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مقدمة

ــال  عم ــط ا £ � تعــّوق أو تحب
ÌÉــ ــدة ال ــات الفري ــن العقب ــدًدا م تواجــه النســاء ع

� التمتــع بأعــ� مســتوى يُمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة 
التــام لحــق المــرأة �

� تعتمدها الدولة 
ÌÉوالعقليــة ٣.  ونذكــر من هذه العقبات المعاملــة التفضيلية ال

هــا  � تلبيــة ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة، فضــ¢ عــن العقبــات القانونيــة وغ¶�
�

� تمنــع المــرأة مــن الوصــول إª خدمــات الرعايــة الصحيــة العاليــة 
ÌÉالــ

� تمنــع 
ÌÉالجــودة، ومجموعــة متنوعــة مــن العقبــات الرســمية وغــ¶� الرســمية الــ

المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بصحتها. 

� الصحــة عــ�£ عدســة المســاواة الحقيقيــة: عامــل 
تفســ�� حقــوق المــرأة ��

هام لتخطي هذه العقبات

تختلــف ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة عــن تلــك الخاصــة بالرجــل، وهــذا 

 ªــة. يُضــاف إ نجابي ــل قــدرات المــرأة ا £ ــة، مث بنتيجــة ا خت¢فــات البيولوجي

  ــك¢ الجنســ�� ــل ا �دوار المتجــذرة المنوطــة ب ــة مث ــل ا جتماعي ــك العوام ذل

 �
� تمتــع المــرأة بحقهــا �

� تؤثــر ســلًبا �
ÌÉوالّصــور النمطيــة الجنســانية الــ

نجابيــة، يُ¢حــظ أنــه غالًبــا مــا  الصحــة ٤.  ففــي مــا يخــص القــدرات ا £

ــن  ــا م ــا أو تحرمه � تمنعه
ÌÉــ ــة ال ي   التمي¶� ــ�� ــة القوان ــرأة إª مواجه تُضطــر الم

 المقّيدة  نجابية ا �ساســية ٥،  ومن بينها القوان�� الوصــول إª خدمــات الصحة ا £

جهــاض والحظــر المفــروض عــ� اســتخدام أشــكال معنيــة ٦ من وســائل منع  ل¢£

� تســتهدف خدمــات صحيــة معينــة.  كذلــك، 
ÌÉالحمــل، والقيــود التمويليــة الــ

ــة  لزامي ــار ا £ ات ا نتظ Ì¶ــ ــل ف ــة، مث ــة المختلف جرائي ــات ا £ ــظ أن العقب يُ¢ح

ة، غالَبــا مــا تمنــع المــرأة مــن الوصــول إª خدمــات الصحــة  
ّ والمشــورة المتحــ¶�

نجابيــة. عــ¢وة عــ� ذلــك، تُعــّد الوصمــة الملتصقــة بحيــاة المــرأة الجنســية  ا £

� أنحــاء العالــم عائًقــا يحــول دون حصولهــا عــ� الخدمــات 
ة � والمنتــ¾½

� هذا الشأن.
نجابية وع� المعلومات � الصحية الجنسية وا £

 �
ــان و� نس ــوق ا £ ــدو�ª لحق ــون ال � القان

ــرس � ــٌق مك ــة ح � الصح
ــق � إن الح

العديــد مــن ا �طــر القانونيــة، غــ¶� أن المعايــ¶� القانونيــة والثقافيــة المتعلقــة 

� الصحــة. 
بقــدرة المــرأة عــ� اتخــاذ قــرارات مســتقلة،   تــزال تقــوض حقهــا �

فعــ� ســبيل المثــال، قــد تُضطــر المــرأة إª الحصــول عــ� إذن أحــد ا �فــراد 

� أÑتهــا أو عــ� موافقــة زوجهــا قبــل الحصــول عــ� أي مــن 
الذكــور �

الخدمات الصحية ٧. 

 القائــم عــ� أســاس الــدور  ك الســلوك الســلطوي ا �بــوي والتميــ¶� Ì¶كذلــك يــ 

 والصــور النمطيــة الجنســانية آثــاًرا ســلبية عــ� إعمــال  المنــوط بــك¢ الجنســ��

� الصحــة وتمتعهــا بهــذا الحــق.  و يُمكــن أن تُمنــح المــرأة، عــ� 
حــق المــرأة �

ليــة، ونتيجــة   � النفقــات الم¶
ســبيل المثــال، ص¢حيــات أقــل بشــأن التحكــم �

لذلــك، قــد يتعــذر عليهــا تخصيــص مــوارد ماليــة  حتياجاتهــا الصحيــة. 

وتتفاقــم هــذه الظاهــرة جــراء المعايــ¶� والّصــور النمطيــة الجنســانية الســائدة 

ــاء  ــح النســـــ ــ� مصالـــــــ ــان ع ــال والفتيـــــ ــات الرج ــ�� احتياج � تُع
ÌÉــ وال

أو  العازبــات  ا �مهــات  يخــص  مــا   �
� أمــا   .٨ والفتيــات 

ة، فيبــدو أن الــدور ا جتماعــي للمــرأة بصفتهــا الراعــي ا �ول قــد  ا �Ñ الفقــ¶�

� التضحيــة بإنفــاق المــال المخصــص  حتياجــات أطفالهــا 
يجعلهــا غــ¶� راغبــة �

مقابل الحصول ع� الخدمات الصحية الخاصة بها. 

 أو  � دولــة أو إقليــم معــ��
ة، ســواء أكانــت � � ظــل النظــم الصحيــة المتعــ¶½

�

ــتوى،  ــة المس ات متفاوت ــ¶� ــة لتأث ــاء عرض ــون النس ــا تك ــا م ــا، غالب ــة م منطق

وذلــك بســبب احتياجاتهــن الصحيــة الخاصــة وأوضاعهــن ا جتماعيــة المتدنيــة 

عــ� حــد ســواء. فعــ� ســبيل المثــال، عندمــا تكــون المــوارد الصحيــة 

شــحيحة، قــد تعطــي المستشــفيات والعيــادات ا �ولويــة لمــا تــراه احتياجــات 

� تهــدد 
ÌÉــ ــه المخاطــر ا ســتثنائية ال � الوقــت عين

ــًة � ــة"، متجاهل ــة "عام صحي

صحــة النســاء، كالحاجــة إª مخــزون مــن ا �دويــة ا �ساســية والمعــدات الطبيــة 

ــج  ــر إª النتائ ــا يُنظ ــا م ــك، غالب ــ� ذل ــ¢وة ع ــو دة. ع ــل وال ــة بالحم المتعلق

� البلــدان 
ديــة مثــل اعتــ¢ل صحــة ا �مهــات والوفيــات النفاســية � Ì¶الصحيــة الم

ــا.  ــن تفاديه ــروف يُمك ــا ظ ــن كونه ــا ع ــة عوض ــج قدري ــا نتائ ــ� أنه ــة ع النامي

ك هــذا ا �مــر آثــاًرا مضاعفــة عــ� النســاء مــن الفئــات المهمشــة، فعــ�  Ì¶فيــ

 �
Ì¼ســبيل المثــال، يُ¢حــظ أن نســاء الداليــت أو نســاء الشــعوب ا �صليــة اللــوا

ــان  � أحي
ــن � ــة، يواجه ــن الصحي ــال احتياجاته هم ــدي  £ ــن التص  عليه ــ�� يتع

 �
ÌÉــ ــة ال ــة الصحي ــق الرعاي � مراف

�  ــ¶� ــكال التمي ــن أش ــرى م ــكاً  أخ ة أش ــ¶� كث

� العديــد 
� الرعايــة الجيــدة. كذلــك، غالًبــا مــا تواجــه النســاء �

تقــّوض حقهــن �

ــة  ــات الصح ــهن خدم ــدى التماس ــن ل ة لحقوقه ــ¶� ــاكات خط ــدان انته ــن البل م

ــاكات  ــة والخاصــة. وتشــمل هــذه ا نته ــة العام ــق الصحي � المراف
ــة � نجابي ا £

همــال، وســوء المعاملــة أثنــاء الــو دة وبعدهــا، وا عتــداء الجســدي  ا £

هانــة اللفظيــة، وا حتجــاز داخــل المنشــآت الصحيــة لعــدم قدرتهــن عــ�  وا £

تسديد تكاليف الخدمات، فض¢ عن تشويه ا �عضاء التناسلية ا �نثوية.

ــددات  ــن المح ــدر) ضم ــي (الجن ــوع ا جتماع ــف الن ــك، يُصّن ــ� ذل ــ¢وة ع ع

ا جتماعيــة للصحــة ا �شــد أهميــة. إذ تعــّرف منظمــة الصحــة العالميــة 

ــو  ــرد وينم ــد الف � يول
ÌÉــ ــاع ال ــا "ا �وض ــة بأنه ــة للصح ــددات ا جتماعي المح

ــة  ــن مجموع ــروف م ــذه الظ ــّون ه ــا، وتتك � ظله
ــرم � ــش ويه ــل ويعي ويعم

� تُحــدد ظــروف الحيــاة اليوميــة." ٩ 
ÌÉواســعة مــن الســلطات والنظــم الــ

ــدر) بوصفــه ُمحــِدًدا  �ن  ــوع ا جتماعــي (الجن ــّد مــن معالجــة الن ــه،   ب وعلي

ه يطــال العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة، مثــل الوصــول إª المعلومــات  تأثــ¶�

والتعليــم، والفقــر الــذي يعانيــه ا �شــخاص، وإمكانيــة الحصــول عــ� التغذيــة 

وجودتهــا والســكن والميــاه والــÈف الصحــي، إª جانــب مجموعــة مــن 

ــددات  ــة المح ــن معالج ــّد م ــذا،   ب ــرد. ل ــة الف � صح
ــر � � تؤث

ÌÉــ ــل ال العوام

المحتمــل  الجوانــب  المتعــدد    بالتميــ¶� اف  Ì¶وا عــ للصحــة  ا جتماعيــة 

� الصحــة. 
 النتائــج الصحيــة وإعمــال الحــق � والتصــدي لــه مــن أجــل تحســ��

 المتعــدد الجوانــب إª نشــوء قضايــا معينــة تتعلــق بالحــق  وقــد يــؤدي التميــ¶�

ــعوب  ــاء الش ــة ونس عاق ــن ذوات ا £ ــاء م ــات والنس ــا الفتي ــة تواجهه � الصح
�

 ªإ ضافــة  با £ والمســّنات،  وال¢جئــات  المهاجــرات  والعامــ¢ت  ا �صليــة 

المثليــات ومزدوجــات الميــل الجنــ÷� ومغايــرات الهويــة الجنســانية وحامــ¢ت 

.  صفات الجنس��

ا، تملــك ديناميــات الســلطة، ســواء أكانــت داخــل مرافــق الرعايــة الصحــة  ً أخــ¶�

� الصحــة. إذ يتعــذر عــ� المــرأة 
أم خارجهــا، نفــوًذا قويًــا عــ� حــق المــرأة �

ــبل  ــب بس ــا، أن تطال ــا وإثباته ــد حقوقه ــا تأكي ــب عليه � يصع
ÌÉــ ــن ال � ا �ماك

�

نســان المرتكبــة بحقهــا، كتعرضهــا لســوء  ا نتصــاف جــراء انتهــاكات حقــوق ا £

ــة  � الموافق
ــا � ــاك حقوقه ــة، أو انته ــق الصحي � المراف

ــداء � ــة وا عت المعامل

 �
ــداء � ــرض ل¢عت ــن التع ــرأة م ــوف الم ــك، إن خ ــ� ذل ــ¢وة ع ــبقة. ع المس

مرافــق الرعايــة الصحيــة، يردعهــا مــن الوصــول إª خدمــات الرعايــة الصحيــة. 

 �
� تؤثــر �

ÌÉكذلــك، إن طريقــة تغلغــل ديناميــات الســلطة داخــل المجتمعــات الــ

ــوض  ــدر) وتق ــي (الجن ــوع ا جتماع ــاس الن ــ� أس ــارس ع ــف الُمم ــاط العن أنم

ــة عــ� نحــو  ــة الصحي ــات الرعاي  خدم ــ¶� ــم تجه ًة، تُحت ½Ñــا ــرأة مب صحــة الم

يُمكنها من ا ستجابة بفعالية وع� نحو م¢ئم
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� عــدد 
ف بــه � Ì¶التمتــع بأعــ� مســتوى يُمكــن بلوغــه مــن الصحــة العقليــة والبدنيــة ُمعــ �

٣-   إن الحــق �
مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة ومــن بينهــا : المــادة ١٢ مــن العهــد الــدو�ª الخــاص بالحقــوق ا قتصاديــة 
وا جتماعيــة والثقافيــة؛ وديباجة دســتور منظمة الصحة العالمية ؛ والمادة ١٢ مــن اتفاقية القضاء ع� جميع 
   ضد المرأة (ســيداو)، والمادة ٥ (هـ)(٤) من ا تفاقية الدولية للقضاء ع� جميع أشــكال التمي¶� أشــكال التمي¶�

العنÈي؛ والمادة ٢٤ من ا تفاقية الدولية لحقوق الطفل.
   ومنهــاج العمل (١٩٩٥)انظــر ا �مم المتحدة ، إعــ¢ن بيج�� ٤-  هيئــة ا �مــم المتحــدة للمــرأة ، إعــ¢ن بيجــ��
� هيئة 

ومنهــاج العمــل (١٩٩٥) ، الفقــرة ٩٠ . انظــر أيًضــا هيئــة ا �مــم المتحــدة للمــرأة ، المــرأة والصحــة ، �
ة (٢٠٠٥)، ص. ٧، وهــو متوفــر باللغــة  ½Ñســنته العــا �

�   + ١٠ بيجــ�� ا �مــم المتحــدة للمــرأة، إعــ¢ن بيكــ��
: �ªية ع� الرابط التا  نجل¶� ا £

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/. ــ¢ل صحــة النســاء ــس  عت ــة الســبب الرئي نجابي ــة بالصحــة ا £ ــت المشــاكل المتعلق ــام ٢٠٠٥، كان � ع
� -٥ 

ــم  ــة ا �م � هيئ
ــة" � ــرأة والصح ــرأة، " الم ــدة للم ــم المتح ــة ا �م ــر هيئ ــم . انظ ــاء العال � أنح

ــن � ووفاته
 + ١٠ (٢٠٠٥)، ص. ٥.  ةبيك�� ½Ñسنته العا �

�  المتحدة للمرأة،  إع¢ن بيج��
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/. 

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/.


دراسة حالة: المرأة والصحة في سياق انتقال السلطة
وتخصيص الموارد في كينيا

� عــام 2010. وكان الهــدف 
� كينيــا مــع اعتمــاد الدســتور �

� ªاف بالصحــة بصفتهــا حــق مــن الحقــوق للمــرة ا �و Ì¶جــرى ا عــ

، مــع إيــ¢ء اهتمــام  �
Éالرعايــة الصحيــة الم¢ئمــة عــ� المســتوى الوطــ ªالوصــول إ �

مــن هــذا التطــّور معالجــة التفاوتــات �

� مرفــق صحــي 
� يلــدن �

Ì¼كينيــا مثــل ا �جــزاء الشــمالية (حيــث   تتعــدى نســبة النســاء اللــوا �
خــاص للمناطــق المهمشــة �

 �
� تعا¼

ÌÉتلك المرافــق 11.3 من المئة)، والمناطــق ال �
8.2 مــن المئــة، وحيــث   تتعــدى نســبة الفرق الطبية المؤهلــة العاملة �

تنمية اجتماعية واقتصادية متدنية كالمستوطنات العشوائية.

نفــاق عــ�  مــع ذلــك، عقــب اعتمــاد الدســتور الجديــد ومــا رافقــه مــن نقــل للص¢حيــات، أقدمــت كينيــا عــ� تخيفــض ا £

ــا  ــت به م  Ì¶ال �
ÌÉــ ــة ال ــن المئ ــبة الـــ15 م ــن نس ــل م ــذا أق ــة، وه ــة الوطني اني  ــن الم¶� ــة م ــن المئ ــن 6 إª 3.5 م ــة م الصح

ة إª أن دفــع  اجــع ، ُمشــ¶� Ì¶إعــ¢ن أبوجــا. وتتــذرع الحكومــة الكينيــة بــأن انتقــال الســلطة هــو الُمســبب لهــذا ال �
ــا � كيني

� شــهر حزيــران/ يونيــو 2013، بــدأت كينيــا 
� ُمكلــف جــًدا. و�

Éعــ� الصعيديــن الُقطــري والوطــ  رواتــب العاملــ��

� شــهر تموز/يوليو ُســجل ارتفاع بنســبة 10 من 
� المرافــق الصحية الرســمية، و�

بتقديــم الرعايــة الصحيــة المجانيــة ل¢�مهــات �

 �
ÌÉوع الــذي كان ضمــن الوعــود الــ � أرجــاء البــ¢د. غــ¶� أن تنفيــذ هــذا المــ¾½

� المستشــفيات �
� معــد ت الــو دات �

المئــة �

، لــم  يــرق إª المســتوى المطلــوب. فعــ� ســبيل المثــال،  �
� إطــار قانــو¼

طرحهــا بيــان الحملــة ا نتخابيــة بــدً  مــن إدراجــه �

احُتِجــز عــدد مــن النســاء لعــدم قدرتهــن عــ� تســديد الفواتــ¶� مســتحقة الدفــع عــ� الرغــم مــن المليــارات الُمخصصــة 

الناحيــة  مــن  با ســتدامة  يتســم  وع  المــ¾½ يعــد  لــم   ،2014 عــام  وبحلــول  الصحيــة.  لرعايتهــن 

� تحقيــق 
� أنحــاء البــ¢د. لقــد أخفقــت كينيــا �

اب عــام � ýتنفيــذ إ ªالقطــاع الصحــي إ �
�  العمليــة، وهــذا مــا دفــع بالعاملــ��

يُقــّدر عــدد الوفيــات  الــدول ا �خــرى حيــث  نمائيــة ل¢�لفيــة، ومــا زالــت متخلفــة عــن  حصتهــا مــن ا �هــداف ا £

بـ448 حالة من أصل 1000 حالة و دة.

ــدا  ــجل تزاي ــاد يُس ــفافية، وكان الفس ــر إª الش ــا تفتق � كيني
ــات � اني  ــت الم¶� ــلطة، كان ــال الس ــبقت انتق � س

ÌÉــ ــة ال � الحقب
�

انيــة المخصصــة للصحــة. فعــ� ســبيل المثــال، توفيــت   ملحوًظــا، ولــم يكــن النــاس العاديــون يســتفيدون عملًيــا مــن الم¶�

 µ¶أكــ مــن  واحــدة   �
� Ñيــر  عــ�  للحصــول  ا نتظــار  مــن  ســاعة   18 بعــد  ا ســعاف  ســيارة   �

� مؤخــرا  ســيدة 

 �
ــص � ــراء النق ــل ج ــن العم ــاعة م ــد 14 س ــرى بع ــيدة أخ ــت س ــك، توفي ــرار ذل ــ� غ ــ¢د. وع � الب

ــة � حال ــفيات ا £ مستش

الطواقم الطبية المختصة، ع� الرغم من الموارد المالية الُمسّخرة للمستشفى المذكور. 

 �ªأعدتهــا اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة بشــأن امتثــال كينيــا للعهــد الــدو �
ÌÉإن المراجعــة الــ

اير 2016، أتاحت الفرصة لمساءلة كينيا بشأن مبدأ الشفافية  µ¶شهر شباط/ف �
الخاص بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية �

ــة  ــح ا �ولوي ــام 2014 يمن ــّدم ع ــي مق ــون صح وع قان ــ¾½ ــرار م ــي، وإق ــاع الصح ــوارد للقط ــص الم ــة، وتخصي اني  � الم¶�
�

لصحة المرأة عموًما، وينص بوجه خاص ع� أنه   يجوز حرمان أي فرد من الرعاية الطبية العاجلة.
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٦-   المرجع السابق، ص. ٥
٧-   المرجع السابق، ص. ٧ . 

٨-  المرجع السابق، ص. ٧ .
٩-   لمعلومات إضافية عن المحددات ا جتماعية للصحة ، انظر " المفاهيم ا �ساسية لمنظمة 

ية ع�:  الصحة العالمية (٢٠٠٨) ، وهي متاحة باللغة ا نجل¶�
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts
/en/.

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts/en/.


| 4

التطورات ا�يجابية

 ضــد المــرأة (ســيداو)  رفعــت كّل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ¶�

ــن ــدًدا م ــة ع ــة والثقافي ــة وا جتماعي ــوق ا قتصادي ــة بالحق ــة المعني  واللجن

 التوصيــات العامــة والتعليقــات العامــة الصارمــة، وأصدرتــا توجيهــات هامــة

� الصحة
.للدول بشأن المرأة والحق �

إذ أصــدرت لجنــة ســيداو عــدًدا مــن التوصيــات العامــة المرتبطــة بحــق المــرأة 

ها شــموً  التوصية العامــة رقم  ٢٤.  ١٠بينما تناولت التوصيات  � الصحــة، وأك¶½
�

ــة  ــا التوصي ــر منه � الصحــة، نذك
ــرأة � ــة لحــق الم ــب المختلف ا �خــرى الجوان

العامــة رقــم ١٨،  ١١والتوصيــة العامة رقــم ١٤، ١٢ والتوصية العامة رقم ١٥. ١٣ أما 

اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة فكانــت ســباقة 

  بــ�� والمســاواة  بالصحــة  المتعلقــة  نســان  ا £ حقــوق  معايــ¶�  تطويــر   �
�

ــة  � الصح
ــق � ــأن الح ــم ١٤ بش ــام رق ــة الع ــق اللجن ــد تعلي . إذ يُؤك  ــ�� الجنس

� القضــاء الحقيقــي 
ام جــاد �  Ì¶ويعــرب عــن الــ ،  مبــدأ المســاواة وعــدم التميــ¶�

� للمــرأة  ــكا� � مــا يتعلــق بالتمتــع غــ¶� المت
عــ� انعــدام المســاواة،   ســيما �

� الصحة. ١٤  
بحقها �

� م¢حظاتهمــا الختاميــة المتعلقــة بتقاريــر الــدول 
�  كذلــك ضمّنــت ك¢ اللجنتــ��

ــرأة   الم ــ�� ــع ب ــه التقاط ــ¶� إª أوج ــة تُش ــة خاص ــاٍت إضافي ــراف توجيه ا �ط

� الصحــة عموًمــا. وقــد أُدرجــت 
� الصحــة، فضــ¢ عــن الحــق �

والحــق �

� المحلــق المرفــق بهــذه 
�  التعليقــات ا �ساســية الصــادرة عــن اللجنتــ��

الدراسة.

 ضــد المــرأة (ســيداو) طــوال  ــ¶� ــة بالقضــاء عــ� التمي ــة المعني عمــدت اللجن

 �
الســنوات القليلــة الماضيــة إª اتبــاع مقاربــة متعــددة الجوانــب لــدى النظــر �

 دا ســيلفا بيمنتيــل  � قضيــة ألــ��
� الصحــة. فعــ� ســبيل المثــال، �

حــق المــرأة �

ة مــن أصــل أفريقــي أثنــاء  ازيــل،١٥  حــول وفــاة ســيدة برازيليــة فقــ¶� µ¶ضــد ال

الــو دة عــ� الرغــم مــن إمكانيــة تفــادي هــذه الوفــاة، أقــرت لجنــة ســيداو أن 

 بحــق الســيدة المتوفــاة عــ� أســاس جنســها ووضعهــا  الدولــة مارســت التميــ¶�

اف  Ì¶ا عــ هــذا  إن  لــذا،   ١٦ ســواء.  حــد  عــ�  ا جتماعــي  و  ا قتصــادي 

نســان متجاهلــًة التدابــ¶� الصحيــة  اماتهــا بحقــوق ا £  Ì¶بعــدم امتثــال الدولــة  ل

� ذلــك الفئــات ا �كــ¶½ 
� الوصــول إª قطاعــات المجتمــع كافــة، بمــا �

أو فشــلها �

تهميًشــا، يُعــّد عنــÈًا أساســًيا لتحقيــق المســاواة الفعليــة. كمــا اعتمــدت لجنــة 

عــام   �
� الصــادر    بالفلبــ�� الخــاص  التحقيــق   �

� المقاربــة  هــذه  ســيداو 

 �
٢٠١٥، والــذي أقــرت فيــه بــأن الحظــر الفعــ�� لوســائل منــع الحمــل الحديثــة  �

 ضــد المــرأة  مدينــة مانيــ¢ انتهــك اتفاقيــة القضــاء عــ� جميــع أشــكال التميــ¶�

ــاء  ــن النس ــا فيه ــة، بم ــات المحروم � الفئ
ــاء � ــ� النس ــاوت ع ــر متف ــا أث مخلًف

� ع¢قات انتهاكية.  ١٧
ات والمراهقات والنساء المتورطات � الفق¶�

الدولــة   ضــد  ألــ�� � قضيــة 
� الُمحــرز  المســبوق  غــ¶�  نجــاز  ا £ أن  يُذكــر 

ــًرا  ــا مؤخ ــهدتها كيني ــة ش ــة محلي � قضي
ــا � � عليه

Éــ ــابقة بُ ــد س ــة، يُع ازيلي µ¶ال

ــ�  ــن ع ــدم قدرته ــو دة لع ــد ال ــفيات بع � المستش
ــاء � ــاز نس ــق باحتج تتعل

� حددتهــا اللجنــة 
ÌÉتســديد الفواتــ¶� الطبيــة. واســتناًدا عــ� المعايــ¶� الــ

� تعليقهــا العــام رقــم 
المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة �

� أن الدولــة 
Þكرســتها لجنــة ســيداو، وجــد القــا �

ÌÉ١٤، والســابقة القضائيــة الــ

� عــدم 
� الصحــة والحــق �

انتهكــت، مــن جملــة حقــوق أخــرى، الحــق �

نجابيــة بكلفــة  � توفــ¶� الرعايــة الصحيــة ا £
خفاقهــا � £  ،  التعــرض للتميــ¶�

 ضــد النســاء عــ� أســاس جنســهن ووضعهــن  ــ¶� ــة، ولممارســتها التمي معقول

� الهنــد كيــف يؤثــر 
ا قتصــادي. ١٨ وعــ� نحــو مماثــل، كشــفت قضيــة محليــة �

� الوصــول إª الحــق 
الوضــع ا قتصــادي والنــوع ا جتماعــي (الجنــدر) ســلًبا �

ــة ا �م  ــكار صح � أن إن
Þــا ــد الق ــث وج ــة، حي ــة العملي ــن الناح ــة م � الصح

�

نســان  ــد انتهــاًكا لحقــوق ا £ ــة والخدمــات يُع ــات الغذائي عان وحرمانهــا مــن ا £

ات ١٩.   الدستورية والدولية الخاصة بالنساء الحوامل الفق¶�

� قضية أرتافيا 
نســان � كية لحقوق ا £ � القــرار الصــادر عن محكمة البلدان ا �م¶�

�

موريللــو وآخــرون ضــد كوســتاريكا،٢٠  بإلغــاء الحظــر المفــروض من كوســتا ريكا 

تتتســم  مقاربــًة  المحكمــة  اعتمــدت   ، � µ¼ا �نبــو خصــاب  ا £ عمليــات  عــ� 

بالمســاواة الحقيقيــة لدراســة ا �ثــر المتفــاوت المســتوى للحظــر الــذي ُفــرض 

عاقــة والوضــع ا قتصــادي. لــذا  عــ� أســاس النــوع ا جتماعــي (الجنــدر) وا £

ــة  � ضمــن نظــم الرعاي µ¼ــو خصــاب ا �نب أمــرت المحكمــة كوســتاريكا بإتاحــة ا £

ــدأ عــدم  ــع مب ــك انســجاًما م ــا لحــا ت العقــم، وذل ــه ع¢ًج ــة بوصف الصحي

 .  التمي¶�

رشــادات التقنيــة المتعلقــة بتوّخــي نهــج قائــم عــ� أســاس حقــوق  إن ا £

امــج الراميــة إª الحــد مــن الوفيــات  µ¶تنفيــذ السياســات وال �
نســان � ا £

ــر الســنوي  � التقري
ــواردة � ــة منهــا، ال � يمكــن الوقاي

ÌÉــ وا �مــراض النفاســية ال

ــ¶� ملموســة تعــزز  ــدول بتداب ــزّود ال نســان، ت ــة الســامية لحقــوق ا £ للمفوضي

الوثيقــة  أن  ومــع   ٢١ الواقــع.  أرض  عــ�  نســان  ا £ حقــوق  إعمــال 

تســتهدف قضايــا ا �مومــة، إ  أن المنفعــة المتأتيــة عــن الوثيقــة تغطــي 

ــّدم إرشــادات هامــة لضمــان المســاءلة، عــن  ــا، إذ تُق القطــاع الصحــي عموًم

اف عليهــا. كمــا توفــر  ½Ñ طريــق رصــد ســبل ا نتصــاف ومراجعتهــا وا £

إرشــادات بشــأن المقاربــة القائمــة عــ� النــوع ا جتماعــي (الجنــدر) وحقــوق 

� ينبغــي اعتمادهــا لــدى وضــع الخطــط الخاصــة بالقطــاع الصحــي 
ÌÉنســان الــ ا £

انيات.  ورصد الم¶�

١٠-   لجنة سيداو ، التوصية العامة رقم ٢٤ : المادة ١٢ من ا تفاقية (المرأة والصحة) (١٩٩٩)
عاقةالمعوقات (١٩٩١) ١١-  لجنة سيداو ، التوصية العامة رقم ١٨: النساء من ذوات ا £

ناث (١٩٩٠) ١٢-  لجنة سيداو ، التوصية العامة رقم ١٤: ختان ا £
 �

 ضــد المــرأة � ١٣-   لجنــة ســيداو ، التوصيــة العامــة رقــم ١٥: المــرأة وا �يــدز  تجنــب التميــ¶�
يــدز)  اتيجيات الوطنيــة للوقايــة مــن مــرض مت¢زمــة نقــص المناعــة المكتســب (ا £ Ì¶ا ســ

ومكافحته (١٩٩٠)

١٤-   اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيــة، التعليق العام رقم ١٤ : الحق 
.٢٢ ªالتمتع بأع� مستوى من الصحة يمكن بلوغه (٢٠٠٠) الفقرات ١٨ إ �

�
ازيــل ، لجنــة ســيداو ، قضيــة رقــم١٧/٢٠٠٨ (٢٠١١) ،  µ¶ا ضــد ال  دا ســيلفا بيمنتيــل تيكســ¶� ١٥-  ألــ��
ــد مــن المعلومــات عــن  وثيقــة ا �مــم  المتحــدة CEDAW/C/٤٩/D/٢٠٠٨/١٧,، الفقــرة ٣٫٤. لمزي
القضيــة وتداعياتهــا ، انظــر  ملخــص الشــبكة العالميــة للحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة 

�ªية ع� الرابط التا  نجل¶� والثقافية باللغة ا £
https://www.escr-net.org/docs/i/1623066.

١٦-   المرجع السابق ، الفقرة ٧٫٧ . 
١٧-    إجــراءات التحقيــق CEDAW/C/OP.8/PHL/1 (نســخة متقدمة غ¶� منقحة، ٢٢ نيســان/أبريل 
٢٠١٥). لمزيــد مــن المعلومــات عــن القضيــة وتداعياتهــا، انظــر  ملخــص الشــبكة العالميــة 

 : �ªية ع� الرابط التا  نجل¶� للحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية باللغة ا £
 https://www.escr-net.org/node/365940

١٨-   قضيــة أويــور و أوليــ�� ضــد المدعي العام وآخرين ، رقم ٥٦٢ لعــام ٢٠١٢ (٢٠١٥) ، المحكمة 
ية :  نجل¶� � كينيا. لمعلومات إضافية، انظر باللغة ا £

العليا �

 ١٩-  قضيــة  كشــمي مانــدال ضــد مستشــفى ديــن دايــال هاريناغــار وآخريــن ، رقــم ٢٠٠٨/٨٨٥٣ 
� دلهــي. لمعلومــات إضافيــة عــن القضيــة وتداعياتهــا،  انظــر باللغــة 

المحكمــة العليــا �
ية :   نجل¶� ا £

 ٢٠-  قضيــة أرتافيــا موريللــو وآخريــن ضــد كوســتاريكا ، الحكــم الصــادر عــن محكمــة البلــدان 
 : �ª٢٠١٢ ، متوفرة ع� الرابط التا µ¶نوفم/ �

ين الثا¼ نسان، ٢٨ ت¾½ كية لحقوق ا £ ا �م¶�

ــم  ــي نهــج قائ ــة بتوّخ ــة المتعلق رشــادات التقني نســان، ا £ ــوق ا £ ــة الســامية لحق ٢١   المفضوي
ــات  ــن الوفي ــد م ــة إª الح ــج الرامي ام µ¶ــات وال ــذ السياس � تنفي

ــان � نس ــوق ا £ ــاس حق ــ� أس ع
المتحــدة  ا �مــم  وثيقــة   ،  (٢٠١٢) منهــا  الوقايــة  يمكــن   �

ÌÉالــ النفاســية  وا �مــراض 
 : �ª22 متوفرة ع� الرابط التا/A/HRC/21

http://www.reproductiverights.org/press-room/kenyan-high-court-maternity-hospit
al-illegally-imprisoned-women-violated-human-rights.

https://www.escr-net.org/docs/i/1370523.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_ing.pdf.

http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/A.HRC.21.22_en.pdf. 

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
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ه آليــًة لتقديــم الشــكاوى  وتوكــول ا ختيــاري مؤخــًرا، وتوفــ¶� µ¶ال �
Éويُعــد تبــ

الفرديــة المتعلقــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة، تطــوًرا هامــا 

بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  كان  � الصحــة، حيــث 
المــرأة � � مجــال حــق 

�

نســان  � تعزيــز معايــ¶� حقــوق ا £
ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة الســبق �

ــة  ــة فرص ــذه ا Îلي ــل ه . وتمث  ــ��  الجنس ــ�� ــاواة ب ــة والمس ــة بالصح المتعلق

ــا  � قضاي
ــكام إª القضــاء � ــة وا حت ــز فــرص الوصــول إª العدال ة لتعزي ــ¶� كب

� القطــاع الصحــي، كمــا توفــر توضيحــا إضافيــا بشــأن 
انتهــاك حقــوق المــرأة �

� الصحة.
النوع ا جتماعي (الجندر) والحق �

� شهر أيلول/سبتم¶µ ٢٢،2015 تدعم 
� أٌعتمدت �

ÌÉإن أهداف التنمية المستدامة ال

نســان للنســاء والفتيــات،   وإعمــال حقــوق ا £  الجنســ�� بÈاحــة المســاواة بــ��

� الصحة للجميع. ٢٣ مع ذلك، تُرّوج هــذه ا �جندات لتحرير 
� ذلــك الحــق �

بمــا �

  بــ�� اكــة  وال¾½  �ªالــدو الخــاص  التمويــل  ســياق   �
� وا ســتثمار  التجــارة 

ــذه  ــل ه ــية لتموي اتيجيات أساس Ì¶ــ ــا اس ــاص بوصفه ــام والخ  الع ــ�� القطاع

ا �هداف. 

ــا  ا م ً ــ¶� ــاص كث ــام والخ  الع ــ��  القطاع ــ�� اكات ب ــ¾½ ــارة إª أن ال ش ــدر ا £ تج

والتعليــم،  الصحــة  ســيما     ا جتماعيــة  الخدمــات  لتوفــ¶�  اُســتخدمت 

 العــام والخــاص   القطاعــ�� اكات عموًمــا بأنهــا تعــاون بــ�� وتّوصــف هــذه الــ¾½

 �
ÌÉكات الخاصــة الــ مــن أجــل تحقيــق أهــداف السياســة العامــة، وتشــمل الــ¾½

كان  لقــد   ٢٤ تشــّغلها.  أو  تبنيهــا  أو  العامــة  المرافــق  أو  الدوائــر  تمــّول 

 �
� الخدمــات  تقديــم   �

� الخــاص  القطــاع  انخــراط  تشــجيع  مــن  الهــدف 

م  Ì¶وعــات "مربحــة ومزدهــرة   تحــ إنشــاء م¾½ المجــا ت ا جتماعيــة، 

نســان." ٢٥ وغالًبا مــا أدى ذلك إª تفاقم انعدام  امــات المتعلقــة بحقوق ا £  Ì¶ا ل

� الحصول ع� الخدمات، وإª تعميق الفوارق ا جتماعية. 
المساواة �

� فــرص الحصــول 
أدت خصخصــة الخدمــات الصحيــة إª تفاقــم ال¢مســاواة �

نفــاق من ا �موال الخاصــة ٢٦.   ففي  � ذلك زيادة ا £
عــ� الرعايــة الصحيــة، بمــا �

، عــ� ســبيل المثــال، ربطــت الحكومــة عمليــة خصخصــة المستشــفيات   الفلبــ��

� يضعهــا مــÈف التنميــة 
ÌÉالعامــة المختلفــة (بمــوازاة الوصفــات السياســية الــ

ا Îســيوي والبنــك الــدو�ª منــذ عقــود) بارتفــاع معــدل وفيــات ا �مهــات ٢٧.  إذ 

غالًبــا مــا كان يُتخــذ القــرار الخــاص بالحصــول عــ� ا �دويــة وتحديــد أولويــات 

الخدمــات  تخفيــض   ªإ أدى  مــا  التمويــل،  مبــادئ   ªإ اســتناًدا  ا ســتثمار 

الصحيــة ا �ساســية للمــرأة أو إلغائهــا بعــد أن ثبــت أنهــا مرتفعــة الكلفــة وغــ¶� 
مربحة. ٢٨

� ا نفــاق العــام وا ســتعانة بمصــادر خارجيــة لتوفــ¶� 
إن التخفيضــات �

� حقــوق المــرأة بطرائــق مختلفــة 
ة � ½Ñالخدمــات ا �ساســية العامــة يؤثــر مبــا

ــات  ــة والتأمين ــات العام ــ� الخدم ــن ع ــاء يعّول : أوً ،  �ن النس  ــ��  اثن ــبب�� لس

� يوفرهــا الضمــان ا جتماعــي، وثانيــا،  �ن النســاء يتحملــن مســؤولية ســد 
ÌÉالــ

� تنشأ لدى تخفيض هذه الخدمات. 
ÌÉتوف¶� الخدمات ال �

الفجوات �

ليســت النســاء مجموعــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد، وعليــه تختلــف 

ــل  ــة مث ــات البيولوجي ــك بســبب ا خت¢ف ــة ســواء أكان ذل ــن الصحي احتياجاته

 والصــور  نجابيــة، أو بســبب ا �دوار المنوطــة بــك¢ الجنســ�� القــدرات ا £

� تهــدد حيــاة المــرأة 
ÌÉالمخاطــر الصحيــة الــ �

� تؤثــر �
ÌÉالنمطيــة الجنســانية الــ

 عليهــا التعامــل معهــا. وعــ� هــذا النحــو،   تســعى هــذه  � يتعــ��
ÌÉوالــ

ــك عــ�  ــا عــن ذل ــل تركــز عوًض ــة عــ� حــدة، ب الدراســة إª معالجــة كل حال

ــارب  ات والتج µ¶ــ ــتندًة إª الخ ــية مس ــات ا �ساس ــا والتوصي ــن القضاي ــدد م ع

ة.  � ا Îونة ا �خ¶�
� اكتسبها أعضاء الفريق العامل �

ÌÉال

ــق بصحــة  ــة تتعل ــات صارم  أو سياس ــ�� ــدول قوان ــن ال ــد م •  وضعــت العدي

ــا  ــة لتنفيذه ــة الكافي ــوارد المالي ــص الم � تخصي
ــت � ــا أخفق ــد أنه ــرأة، بي الم

امــج  µ¶التمويــل الكامــل لهــذه ال   عــ� الــدول تأمــ�� تنفيــًذا كامــً¢. لــذا، يتعــ��

 �
� تعهــدت بهــا �

ÌÉامــات الــ  Ì¶وتنفيذهــا عــ� نحــو م¢ئــم، وذلــك امتثــا  ل¢ل

ــج  ــة رصــد للنتائ ــر إجــراء عملي نســان. ويســتلزم هــذا ا �م ــوق ا £ مجــال حق

مصنّفــة عــ� ا �قــل عــ� أســاس الجنــس، والعــرق، ووضــع الشــعوب 

الجنســية،  والهويــة  الجنــ÷�  والميــل  والجغرافيــا،  والعمــر،  ا �صليــة، 

 ªــول إ � الوص
ــفافية � ــز الش ــة لتعزي ــة حاج ــك، ثم ــ� ذل ــ¢وة ع ــة. ع عاق وا £

ــتعمال،  ــه ا س ــات وأوج ــات والنفق ــد المخصص ــل تحدي ــن أج ــات م اني  الم¶�

  � المعلومــات لتمكــ��
 متينــة تتنــاول الحــق � ويشــمل ذلــك وضــع قوانــ��

� مــن الوصــول إª المعلومــات الخاصــة 
المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــد¼

ثــار  Î¢انيــة. و   بــّد أيًضــا مــن تحديــد ضمانــات المســاءلة بغيــة التصــدي ل  بالم¶�

السلبية الناجمة عن نقل السلطة وخصخصة الخدمات الصحية العامة. 

قليمــي  نســان عــ� الصعيديــن ا £ ــا حقــوق ا £ •  مــع إقــرار العديــد مــن قضاي

ــت  � الوق
ــرأة، �  للم ــ¶� ــات تج ــع آلي ــدول وض ــ� ال ــا ع ــح لزاًم ، أصب �ªــدو وال

ــات  ــول إª الخدم � الوص
ــا � ــا حقه ــر عليه ــرار ينك � أي ق

ــن � ــب، الطع المناس

الصحــة  خدمــات  ســيما  و   العامــة،  أو  الخاصــة  المرافــق   �
� الصحيــة، 

نجابيــة. و  بــّد أن تمّكــن هــذه ا Îليــات المــرأة مــن إســماع صوتهــا، واتخــاذ  ا £

 �
 لهــا الوصــول إª الخدمــات، وتقديــم الطعــون � � يجــ¶�

Éإطــار زمــ �
القــرار �

امــج  µ¶حــال حرمانهــا مــن هــذه الخدمــات. كذلــك ينبغــي للــدول أن تســتجيب ل

� المحافــل المعنيــة بتســوية شــكاوى 
الرصــد المجتمعيــة ســيما وأنهــا تصــب �

 وغ¶� ذلك من ا Îليات.  المواطن��

٢٢-  انظر ا �مم المتحدة ، تحويل عالمنا : جدول أعمال ٢٠٣٠  للتنمية المســتدامة  (٢٠١٥) . لمزيد من 
المعلومات عن أهداف التنمية المستدامة، انظر:

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
٢٣-   انظر أهداف التنمية المستدامة   سيما ا �هداف ٣ و ٥ و ٦ و ١٦ . 

٢٤-   انظر:
 Asia Pacific Forum on Women, Law and Development Delivering Development Justice? 
Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015),
ــة؟   نمائي ــة ا £ ــق العدال ــة، تحقي ــون والتنمي ــرأة والقان � بالم

Éــادئ المعــ ــط اله ــدى آســيا والمحي منت
� خ¢ل اجتماع 

تمويل جدول أعمال ٢٠٣٠ للتنمية المســتدامة (٢٠١٥) ، ورقة معلومات أساســية ُقدمت �
� نيويــورك مــن 

 المــرأة والطريــق إª التنميــة المســتدامة" الــذي ُعقــد � اء حــول "تمكــ�� µ¶فريــق الخــ
 .٢٠١٥ µ¶نوفم �

ين الثا¼ ٢ إª ٤ ت¾½
� التعليــم : حمايــة 

� بالحــق �
É٢٥-   الجمعيــة العامــة ل¢�مــم المتحــدة ، تقريــر المقــرر الخــاص المعــ

  30/A/HRC/29 مواجهةمن ا ستغ¢ل التجاري (٢٠١٥) ، وثيقة ا �مم المتحدة �
� التعليم �

الحق �
 �

ــرد � � بحــق كل ف
Éــرر الخــاص المعــ ــده المق ــر أع ــم المتحــدة، تقري ــة ل¢�م ــة العام ٢٦-   الجمعي

التمتــع بأعــ� مســتوى مــن الصحيــة البدنيــة والعقليــة يُمكــن بلوغــه (2012) وثيقــة ا �مــم المتحــدة 
 ومنهاج العمل (1995) ، الفقرة 91. Add2//15/A/HRC/20 . انظر أيًضا إع¢ن بيج��

٢٧-   انظر أهداف التنمية المستدامة   سيما ا �هداف ٣ و ٥ و ٦ و ١٦ .

 ومنهاج العمل (١٩٩٥) ، الفقرة ٩١. ٢٨-    ا �مم المتحدة ، إع¢ن بيج��
٢٩-   إن هــذا الملحــق قائمــة غــ¶� شــاملة للمســائل الُمشــار إليهــا المتعلقــة بالمــرأة والصحــة. ُحللــت 
يــا، مــا وي،  Ì¶أعدتهــا لجنــة ســيداو لهــذا الجــدول: الكونغــو، إري �

ÌÉالم¢حظــات الختاميــة أدنــاه الــ
ــا  ــن، أوروغــواي (٢٠٠٨)؛ غيني ــق (٢٠٠٧)؛ البحري ــا، إندونيســيا، موزمبي ، هنغاري  ــ¶� المكســيك (٢٠٠٦)؛ بل
بيســاو (٢٠٠٩)؛ بنغــ¢دش، كينيــا، ليســوتو، باراغــواي (٢٠١١)؛ أفغانســتان، كمبوديا، كولومبيــا، مولدوفا، 
ýبيا، سيشــيل، طاجكســتان (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤) ؛ اســبانيا ، أوزباكســتان (٢٠١٥) . ُحللت الم¢حظات 
ــذا  ــة له ــة والثقافي ــة وا جتماعي ــوق ا قتصادي ــة بالحق ــة المعني ــا اللجن � أعدته

ÌÉــ ــاه ال ــة أدن الختامي
، إندونيســيا، أوكرانيا، أوزباكســتان (٢٠١٤)؛ غامبيــا، باراغواي،   الجــدول: ألبانيــا، الكويــت (٢٠١٣)؛ الص��

طاجكستان (٢٠١٥).
ــا بيســاو (٢٠٠٩)؛ باراغــواي (٢٠١١)؛ أفغانســتان،  ٣٠-  مــا وي، المكســيك (٢٠٠٦)؛ موزمبيــق (٢٠٠٧)؛ غيني

طاجكستان (٢٠١٣).

جدول أعمال 2030

قضايا رئيسة للبحث

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
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https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
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ــع ا �رض  ــد تقاط ــة عن ــازات الهام ــن ا نج ــدد م ــراز ع ــل إح  يتواص ــ�� � ح
�

القضايــا  تعكــس  للمــرأة،  والثقافيــة  وا جتماعيــة  ا قتصاديــة  والحقــوق 

� توافــر 
� ½Ñوغــ¶� المبــا ½Ñالمبــا  الُمشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة التميــ¶�

الرعايــة الصحيــة الجيــدة، وتيســ¶� ســبل الوصــول إليهــا. لذلــك، وحــÌÉ نتمكــن 

ــا  ــع المــرأة بحقوقه ــة إزاء تمت ــة تتســم بالمســاواة الحقيقي ــاد مقارب مــن اعتم

المتعلقــة بالصحــة، علينــا إجــراء دراســة متأنيــة تتنــاول مظاهــر هــذه القضايــا 

اتيجيات المعتمدة.  Ì¶ابطة وا س Ì¶الم

 ، �
� تجــّرم المــرأة اســتناًدا إª وضعهــا القانــو¼

ÌÉوالسياســات الــ  •   إن القوانــ��

يــدز، أو  ية/ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½ أو مجــال عملهــا، أو إصابتهــا بفــ¶�

هويتهــا وميولهــا الجنســية، ضمــن جملــة مــن العوامــل ا �خــرى، تقــّوض حقهــا 

� الصحــة بردعهــا أو حرمانهــا مــن الحصــول عــ� الرعايــة ا �ساســية. عــ¢وة 
�

 �
 والسياســات التقييديــة تقــّوض فــرص المــرأة � عــ� ذلــك،   تــزال القوانــ��

الوصــول إª الخدمــات الصحيــة، وتُرســخ الوصمــة والصــّور النمطيــة القائمــة 

ــ�  ــك ع ــا، وذل ه ــن تغي¶� ــّد م �   ب
ÌÉــ ــدر) وال ــي (الجن ــوع ا جتماع ــ� الن ع

 ªتحــول دون وصــول المــرأة إ �
ÌÉالــ  اف بــأن القوانــ�� Ì¶الرغــم مــن ا عــ

� تحتــاج إليهــا النســاء  تُجســد شــك¢ مــن أشــكال 
ÌÉالخدمــات الصحيــة الــ

.  التمي¶�

ــات  ــة المتعلقــة بصحتهــا، ب  المــرأة مــن اتخــاذ القــرارات المجدي •   ولتمكــ��

ــة المــرأة، وتشــمل  ــة ترفــع مــن مكان ــ¶� إيجابي ــدول اتخــاذ تداب ــا عــ� ال  زًم

ــة الجنســانية الضــارة،  ــ¶� والصــّور النمطي ــ¶� القضــاء عــ� المعاي هــذه التداب

وضمــان وصــول المــرأة إª المعلومــات والمــوارد ال¢زمــة لتفعيــل هــذه 

.  بية الجنسية للمراهق�� Ì¶القرارات، وتيس¶� ال

ــيما  ــة،   س ــات متفاوت ــاء بدرج � النس
ة � ــ¶½ ــة المتع ــة الصحي ــر ا �نظم •   تؤث

ــل  ــكان أن تكف ــة بم ــن ا �همي ــذا م ــات المهمشــة. ل ــات إª الفئ النســاء المنتمي

 وتملــك   مؤهلــ�� الدولــة وصــول كل فــرد إª مرافــق صحيــة تضــم موظفــ��

موارد كافية، ما يمكنها من توف¶� الرعاية الجيدة. 

� ســياق تنامــي ا ســتثمار الخــاص والفعاليــات ا قتصاديــة الخاصــة، 
�   •

ــم،  ــماع صوته  بإس ــ�� ــة المعني ــاب المصلح ــات  �صح ــمح ا Îلي ــي أن تس ينبغ

ك أثــاًرا متفاوتــة عــ�  Ì¶تــ �
ÌÉوأن توفــر الحمايــة مــن نفــوذ المصالــح الخاصــة الــ

نسان ا �خرى. � الصحة وحقوق ا £
حق المرأة �

ــ¢ل صحــة النســاء  ــس  عت ــة الســبب الرئي نجابي ــة بالصحــة ا £ ــت المشــاكل المتعلق ــام ٢٠٠٥، كان � ع
� -٥ 

ــم  ــة ا �م � هيئ
ــة" � ــرأة والصح ــرأة، " الم ــدة للم ــم المتح ــة ا �م ــر هيئ ــم . انظ ــاء العال � أنح

ــن � ووفاته
 + ١٠ (٢٠٠٥)، ص. ٥.  ةبيك�� ½Ñسنته العا �

�  المتحدة للمرأة،  إع¢ن بيج��
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/. 
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ــن   م ــ¶� ــدم التمي ــاواة وع ــدة المس ــل عق ــون، ح ــان ماتكنوت جيلي  •

ــة  ــة الصح ــع (٢٠١٥) ١١(٢) مجل ــة للجمي ــة الصحي � الرعاي
ــق � ــز الح ــل تعزي أج

ية)  نجل¶� نسان ٤٧. (باللغة ا £ وحقوق ا £

اتيجية  Ì¶ا ســ  �
� نســان  ا £ حقــوق  وآخــرون،  ا  ســانغ¶�  �

Ì¼جيــو  •

ية)  نجل¶� يطانية ٣٥١. (باللغة ا £ µ¶العالمية الجديدة (٢٠١٥) ، المجلة الطبية ال

ــن  ــتخلصة م ــدروس المس ــكان، ال ــدة للس ــم المتح ــدوق ا �م صن  •

ــية  ــوق الجنس ــة والحق ــامل: الصح ــدوري الش ــتعراض ال ــدورة ا �وª ل¢س ال

ية)  نجل¶� ام إª العمل (٢٠١٤). (باللغة ا £  Ì¶نجابية من ا ل وا £

الجمعيــة العامــة ل¢�مــم المتحــدة، التقريــر المؤقــت للمقــرر   •

� التمتــع بأعــ� مســتوى مــن الصحــة البدنيــة 
� بحــق كل فــرد �

Éالخــاص المعــ

نجابيــة)  وا £ الجنســية  الصحــة  تجريــم  (حــول  بلوغــه  يمكــن  والعقليــة 

.(٢٠١١)

الخــاص  المقــرر  المتحــدة،  تقريــر  العامــة ل¢�مــم  الجمعيــة   •

� التمتــع بأعــ� مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة 
� بحــق كل فــرد �

Éالمعــ

ــدز)  ي ــة/ ا £ ي وس نقــص المناعــة الب¾½ يمكــن بلوغــه (حــول تجريــم نقــل فــ¶�

.(٢٠١٠)

� غضــون جيــل واحــد: 
منظمــة الصحــة العالميــة، ســد الفجــوة �  •

� المجــال الصحــي بفضــل اتخــاذ إجــراءات حــول 
نصــاف � العدالــة وا £

� للجنــة المعنيــة بالمحــددات 
المحــددات ا جتماعيــة للصحــة، التقريــر النهــا¼�

ية)  نجل¶� ) (٢٠٠٨) . (باللغة ا £  ا جتماعية للصحة (الفصل ١٣: إنصاف الجنس��

 �
، ظــ¢ل الكرامــة : بلــورة متطلبــات المســاواة �  أليشــيا إيــ�� يامــ��  •

ــة  ــة الصح ــة (٢٠٠٩) ١١(٢) مجل ــال الصح � مج
ــان � نس ــوق ا £ ــر حق ــق أط تطبي

ية)  نجل¶� نسان ١. (باللغة ا £ وحقوق ا £

ــيداو)،  ــرأة (س ــد الم  ض ــ¶� ــ� التمي ــاء ع ــة بالقض ــة المعني اللجن  •

التوصيــات العامــة رقــم ٢٤ (المرأة والصحة)، ورقم ٢٧ (المســّنات)، ورقم ٢٦ 

(العام¢ت المهاجرات).

 ضــد المــرأة (ســيداو)  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ� التميــ¶�  •

ــة  ــادران بصف ــام الص ــق الع ــة العامة/التعلي ــل، التوصي ــوق الطف ــة حق ولجن

كة بشأن الممارسات الضارة (٢٠١٤). Ì¶مش

ــد   ض ــ¶� ــة التمي ــاءلة إزاء ممارس ــة، المس نجابي ــوق ا £ ــز الحق مرك  •

: النتائــج والتوصيــات الرئيســة المنبثقــة عــن التحقيــق   � الفلبــ��
المــرأة �

نجابيــة الــذي أجرتــه لجنــة ســيداو (٢٠١٥). (باللغــة  الخــاص بشــأن الحقــوق ا £

ية)  نجل¶� ا £

نجابيــة، آفــاق جديــدة لعــام ٢٠١٥: هيئــات رصد  مركــز الحقــوق ا £  •

ية).  نجل¶� نجابية (٢٠١٥). (باللغة ا £ معاهدات الحقوق ا £

لزاميــة ومتطلبــات  ات ا نتظــار ا £ Ì¶نجابيــة، فــ مركــز الحقــوق ا £  •

قيــة (٢٠١٥). (باللغــة  � أوروبــا الوســطى وأوروبــا ال¾½
ة �  المشــورة المتحــ¶�

ية)  نجل¶� ا £

والحقــوق  الحقيقيــة  المســاواة  نجابيــة،  ا £ الحقــوق  مركــز   •

ــات  ام  Ì¶ــة وال ــداف التنمي  أه ــ�� ــة ب ــأن الموائم ــة بش ــة إحاط ــة: ورق نجابي ا £

ية)  نجل¶� نسان (٢٠١٤). (باللغة ا £ حقوق ا £

أودري تشــابمان، تأثــ¶� ا عتمــاد عــ� الخدمــات الصحيــة الخاصــة   •

نســان ١٢٢. (باللغة  � الصحــة (٢٠١٤) ١٦ (١)مجلــة الصحــة وحقــوق ا £
عــ� الحــق �

ية)   نجل¶� ا £

أودري تشــابمان، "المحــددات ا جتماعيــة للصحــة، والعدالــة   •

نسان ١٧. (باللغة  نسان" (٢٠١٠) ١٢ (٢) مجلة الصحة وحقوق ا £ الصحية، وحقوق ا £

ية)  نجل¶� ا £

ــة  ــة المتعلق ــادات التقني رش ــق ا £ ــان، تطبي نس ــوق ا £ ــس حق مجل  •

امــج  µ¶تنفيــذ السياســات وال �
نســان � بتوّخــي نهــج قائــم عــ� أســاس حقــوق ا £

� يمكــن الوقايــة منهــا، 
ÌÉالحــد مــن الوفيــات وا �مــراض النفاســية الــ ªالراميــة إ

نسان (٢٠١٢). تقرير المفوضية السامية لحقوق ا £

بــول هانــت وآخــرون، بنــاء القضيــة: مــا هــو الدليــل عــ� ا �ثــر   •

نســان عــ�  تــب عــن تطبيــق مقاربــات قائمــة عــ� أســاس حقــوق ا £ Ì¶الم

ية)  نجل¶� نسان ١. (باللغة ا £ الصحة؟ (٢٠١٥) ١٧ (٢) مجلة الصحة وحقوق ا £

ــرأة  � بالم
Éــادئ المعــ ــط اله ــدى آســيا والمحي تيســال خــان، ومنت  •

نمائية؟ تمويل جدول أعمال ٢٠٣٠ للتنمية  والقانــون والتنمية،  تحقيــق العدالة ا £

� خــ¢ل اجتمــاع فريــق 
المســتدامة (٢٠١٥)، ورقــة معلومــات أساســية ُقدمــت �

ــة   للجن ــت�� ــدورة الس ا لل ــ¶� ــرأة تحض ــدة للم ــم المتح ــة ا �م � هيئ
اء � µ¶ــ الخ

 �
ÌÉــ ــتدامة" ال ــة المس ــق إª التنمي ــرأة والطري  الم ــ�� ــول "تمك ــرأة ح ــع الم وض

.(٢٠١٥) ٢٠١٥ µ¶نوفم / �
ين الثا¼ � نيويورك من ٢ إª ٤ ت¾½

ُعقدت �
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http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?SymbolNo=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?SymbolNo=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18
http://www.reproductiverights.org/document/accountability-for-discrimination-against-women-in-the-philippines-key-findings-and-recomme
http://www.reproductiverights.org/document/accountability-for-discrimination-against-women-in-the-philippines-key-findings-and-recomme
http://www.reproductiverights.org/document/accountability-for-discrimination-against-women-in-the-philippines-key-findings-and-recomme
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GLP_TMB_Booklet_Final_Web.pdf
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GLP_TMB_Booklet_Final_Web.pdf
http://www.reproductiverights.org/document/mandatory-waiting-periods-and-biased-counseling-requirements-in-central-and-eastern-europe-
http://www.reproductiverights.org/document/mandatory-waiting-periods-and-biased-counseling-requirements-in-central-and-eastern-europe-
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Equality_Guide_Reduced_size.pdf
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Equality_Guide_Reduced_size.pdf
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Equality_Guide_Reduced_size.pdf
https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/Chapman1.pdf
https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2014/06/Chapman1.pdf
https://www.hhrjournal.org/2013/08/the-social-determinants-of-health-health-equity-and-human-rights/
https://www.hhrjournal.org/2013/08/the-social-determinants-of-health-health-equity-and-human-rights/
https://www.hhrjournal.org/2015/11/editorial-making-the-case-what-is-the-evidence-of-impact-of-applying-human-rights-based-approaches-to-health/
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� تحــول دون 
ÌÉأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مجموعــة مــن العقبــات الهيكليــة الــ

حصــول النســاء والفتيــات عــ� الرعايــة والخدمــات الصحيــة الم¢ئمــة، بمــا فيهــا 

ا فتقــار إª البنيــة التحتيــة الماديــة الم¢ئمــة والقيــود المفروضــة عــ� القــدرات 
المالية.  ٣٠

:ªودعت الدول إ

•   اتخــاذ تدابــ¶� ملموســة لتعزيــز وصــول المــرأة إª مجموعــة واســعة مــن 

� ذلــك خدمــات الرعايــة 
المرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة، بمــا �

نجابية ٣١ الصحية الجنسية وا £

 التحتيــة الصحيــة بغيــة ضمــان Éالبــ  •   اتخــاذ الخطــوات ا Îيلــة إª تحســ��
حصول المرأة ع� الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة ٣٢

انيات. ٣٣  � الم¶�
•   زيادة مخصصات قطاع الرعاية الصحية �

� تحــول 
ÌÉأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مجموعــة مــن العقبــات الهيكليــة الــ

ــة الم¢ئمــة،  ــة والخدمــات الصحي دون حصــول النســاء والفتيــات عــ� الرعاي

ــة الم¢ئمــة، والقيــود المفروضــة  ــة المادي ــة التحتي بمــا فيهــا ا فتقــار إª البني
انية.٣٤  � الم¶�

ع� القدرات المالية، ومخصصات القطاع الصحي �

:ªودعت الدول إ

ــز وصــول المــرأة إª مجموعــة واســعة مــن  ــ¶� ملموســة لتعزي •    اتخــاذ تداب

� ذلــك خدمــات 
المرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة، بمــا �

نجابية ٣٥ الرعاية الصحية ا �ساسية، وخدمات الرعاية الصحية الجنسية وا £

 �
� الصحــي  القطــاع  مخصصــات  زيــادة   ªإ الراميــة  التدابــ¶�  تكثيــف    •

انيات. ٣٦  الم¶�

  

ــة  ــات الرعاي ــن خدم ــرأة م ــتفادة الم ــة اس ــا إزاء قل ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

نجابيــة؛٥١ والتقاريــر الواردة عــن إجراء عمليــات التعقيم  الصحيــة الجنســية وا £

 الذكور  � النســب ب��
القــ¾ي. ٥٢ كذلــك أعربــت عن قلقهــا إزاء الخلل الحاصل �

 �
ــا¼� ــاض ا نتق جه ــل باللجــوء إª ا £ ــط هــذا الخل ــو دة، ورب ــد ال ــاث عن ن وا £

اث  � قضايــا المــ¶�
 ضــد المــرأة،  ســيما �  والتميــ¶� بســبب جنــس الجنــ��

وتفضيل ا �بناء الذكور.٥٣ 

ودعت اللجنة الدول إ©: 

نجابيــة وتعزيــز   توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا £ •  تحســ��
إمكانية وصول المرأة إليها، بما فيها تنظيم ا �Ñة ٥٤

•  تكثيــف الجهــود المبذولــة لتعزيــز فــرص وصــول المــرأة إª مجموعــة شــاملة 

مــن وســائل منــع الحمــل ا Îمنــة بتكلفــة معقولــة، واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــ¶� 

ــع  جهــاض بوصفهمــا مــن وســائل من ــم وا £ ــات التعقي ــع اللجــوء إª عملي لمن
الحمل.  ٥٥

جهــاض غــ¶�  ــة وتنفيذهــا مــن أجــل تفــادي عمليــات ا £ ــ¶� فّعال •  اعتمــاد تداب

ــول  ــن والحص ــال وا Îم ــاض الفّع جه ــول إª ا £ ــرص الوص ــز ف ــة، وتعزي ا Îمن
جهاض ٥٦ � مرحلة ما بعد ا £

ع� خدمات الرعاية الصحية �

، وتعزيــز حمــ¢ت التوعيــة، وتوفــ¶�  •  تطويــر برامــج التثقيــف الجنــ÷�
نجابية ٥٧ المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الجنسية وا £

 (٢٠٠٨)؛ بنغ¢دش، ليســوتو  يا ، ما وي، المكســيك (٢٠٠٦)؛ هنغاريا، إندونيســيا، موزمبيق (٢٠٠٧)؛ بل¶� Ì¶٣١-   الكونغو، إري
(٢٠١١)؛ أفغانستان، ýبيا، طاجكستان (٢٠١٣).

٣٢-   غينيا بيساو (٢٠٠٩).
٣٣-   أفغانستان (٢٠١٣).

 (٢٠١٤)؛ غامبيا ، طاجكستان (٢٠١٥). ٣٤-   ألبانيا (٢٠١٣) ؛ الص��
٣٥-   إندونيسيا، أوكرانيا (٢٠١٤)؛ غامبيا (٢٠١٥).

 ، أوكرانيا (٢٠١٤)؛ غامبيا ، طاجكستان (٢٠١٥). ٣٦-   ألبانيا (٢٠١٣) ؛ الص��
 (٢٠٠٨)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)؛ كينيا ، ليسوتو، باراغواي (٢٠١١)، كمبوديا (٢٠١٣) ؛ Ñي¢نكا  يا، المكسيك (٢٠٠٦)؛ بل¶� Ì¶٣٧-   إري

.(٢٠١٤)
٣٨-   البحرين(٢٠٠٨)؛ أفغانستان (٢٠١٣).

٣٩-   ليسوتو (٢٠١١)؛ أفغانستان، سيشيل (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا(٢٠١٤).

٤٠-   كولومبيا ، مولدوفا، ýبيا (٢٠١٣)؛ أوزباكستان (٢٠١٥).
 (٢٠٠٨)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)؛ كينيا ، باراغواي (٢٠١١)؛ كولومبيا  يا، ما وي، المكسيك (٢٠٠٦)؛ إندونيسيا (٢٠٠٧)؛ بل¶� Ì¶٤١-   إري

(٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤).
 (٢٠٠٨)؛ بنغ¢دش، كينيا، ليسوتو، باراغواي (٢٠١١)؛ مولدوفا، سيشيل  ٤٢-   ما وي، المكسيك (٢٠٠٦)؛ هنغاريا (٢٠٠٧)؛ بل¶�

(٢٠١٣)؛ أوزباكستان (٢٠١٥).
٤٣-   كولومبيا، ýبيا (٢٠١٣)؛ أوزباكستان (٢٠١٥).

، أوروغواي (٢٠٠٨)؛ بنغ¢دش، كينيا، باراغواي(٢٠١١)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤).  ٤٤-   المكسيك (٢٠٠٦)؛ بل¶�
٤٥-   المكسيك (٢٠٠٦)؛ باراغواي(٢٠١١)؛ كولومبيا ، مولدوفا (٢٠١٣).

٤٦-   كولومبيا (٢٠١٣).
، أوروغــواي(٢٠٠٨)؛ كينيــا، ليســوتو، باراغــواي (٢٠١١)؛ مولدوفــا   ٤٧-   المكســيك (٢٠٠٦)؛ هنغاريــا، موزامبيــق (٢٠٠٧)، بلــ¶�

.(٢٠١٣)
٤٨-   البحرين (٢٠٠٨)؛ كولومبيا ، مولدوفا (٢٠١٣)؛ أوزباكستان (٢٠١٥).

٤٩-   ليسوتو (٢٠١١).
٥٠-   أفغانستان ، سيشيل (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤).

ملحق :مسائل تتعلق بالمرأة والصحة أشارت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة 
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مالحظاتهما الختامية ٢٩ 

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا: إزاء قلــة اســتفادة المــرأة مــن خدمــات الرعايــة 

 ªإ والوصــول  ا �Ñة،  تنظيــم  ذلــك   �
� بمــا  نجابيــة،  وا £ الجنســية  الصحيــة 

مجموعــة واســعة مــن وســائل منــع الحمــل؛ ٣٧ واضطــرار المــرأة إª الحصــول عــ� 

ــة أو الحصــول عــ�  ــة معين جــراءات طبي ــن أجــل الخضــوع  £ ــا م ــة زوجه موافق

جهاض أو فرض قيود  بعض الخدمات الطبية؛ ٣٨ وإقدام بعض الدول ع� حظر ا £

مشــددة بهــذا الشــأن، ممــا يدفــع المــرأة إª اللجــوء إª عمليــات إجهــاض Ñيــة أو 

غــ¶� آمنــة. ٣٩ كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء حــا ت التعقيــم القــ¾ي، وا ســتخدام 

 �
ــل � ــع الحم ــائل من ــن وس ــا م ــاض بوصفهم جه ــم أو ا £ ــكال التعقي ــد  �ش اي  Ì¶الم

ــع الحمــل و/أو  ــن وســائل من ــر أشــكال أخــرى م ــدول جــراء عــدم تواف بعــض ال
تعذر الوصول إليها. ٤٠

ودعت اللجنة الدول إ© : 

نجابيــة وتعزيــز إمكانيــة   توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا £ •  تحســ��

ــل  ــا ت الحم ــادي ح ــدف تف ــم ا �Ñة به ــا تنظي ــا فيه ــا، بم ــرأة إليه ــول الم وص

جهاض ال¾ية ٤١  المبكر وعمليات ا £

ــة  ــول إª مجموع ــرص الوص ــز ف ــة إª تعزي ــة الرامي ــود المبذول ــف الجه •    تكثي

شاملة من وسائل منع الحمل ا Îمنة بتكلفة معقولة،   ٤٢ واتخاذ ما يلزم من تداب¶� لمنع 
جهاض بوصفهما من وسائل منع الحمل.   ٤٣ اللجوء إª عمليات التعقيم وا £

ضمان وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية 

ضمان وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية ا�نجابية

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة
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جهــاض غــ¶�  •  اعتمــاد تدابــ¶� فّعالــة وتنفيذهــا مــن أجــل منــع عمليــات ا £

جهاض الفّعال وا Îمن ٤٥ والحصول ع� خدمات  المأمون، ٤٤ وتعزيز فرص الوصول إª ا £
جهاض ٤٦ � مرحلة ما بعد ا £

الرعاية الصحية �

، وتعزيــز حمــ¢ت التوعيــة، وتوفــ¶� المعلومــات  •  تطويــر برامــج التثقيــف الجنــ÷�

نجابيــة للتأكــد مــن قــدرة  المتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا £

ات  Ì¶عــدد ا �طفــال والفــ �
نــاث والذكــور عــ� اتخــاذ خيــارات مدروســة � ا £

 الو دات  ٤٧ الفاصلة ب��

� تكفــل قــدرة المــرأة عــ� إبــداء موافقتهــا الحــرة 
ÌÉاتخــاذ التدابــ¶� الم¢ئمــة الــ  •

ة عــ� إجــراء العمليــات والخضــوع للع¢جــات الطبيــة مــن  والمســبقة والمســتن¶�
� ذلك زوجها ٤٨

غ¶� الحاجة إª موافقة و/أو إذن من أي شخص آخر، بما �

جهاض   المتعلقة با £ جهــاض، ٤٩ ومراجعة القوانــ�� � تحظــر ا £
ÌÉالــ  •  إلغــاء القوانــ��

 ªيلجــأن إ �
Ì¼اللــوا النســاء  التأديبيــة المفروضــة عــ�  بغيــة إلغــاء ا �حــكام 

جهاض. ٥٠ ا £

اعــات المســلحة   ــار الســلبية الناجمــة عــن ال¶ ث Î ــة عــن قلقهــا إزاء ا ــت اللجن أعرب

ــول  ــرص وص ــم، وف ــ¢ل صحته ــع واعت ــات والرّض ــات ا �مه ــد ت وفي ــ� مع ع

� ذلــك الوصــول إª خدمــات الرعايــة 
المــرأة إª خدمــات الرعايــة الصحيــة (بمــا �

الصحية المتعلقة بحا ت التوليد الطارئة).٦٠  

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــتفادة م ــة ا س ــا إزاء قل ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

وفــرص  الصحيــة وجودتهــا  الرعايــة  توافــر خدمــات   �
� التفــاوت  واســتمرار 

� تعانيهــا الفئــات المهمشــة مــن النســاء والفتيــات، بمــا فيهــن 
ÌÉالوصــول إليهــا الــ

عاقة،٦٣  والمسّنات، ٦٤ ونساء  ات، ٦٢ والنساء من ذوات ا £ المهاجرات،٦١  والنساء الفق¶�

الشــعوب ا �صليــة،٦٥  والنســاء الريفيــات.٦٦  كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء التقاريــر 

عاقة،٦٧   الــواردة عــن عمليــات التعقيــم الق¾يــة،   ســيما لدى النســاء مــن ذوات ا £
والنساء الريفيات والنساء الغجريات (الروما).  ٦٨

:ªودعت اللجنة الدول إ

 خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنســاء الريفيات،٦٩والحرص  تحســ��  •

عــ� أن   تواجــه النســاء الريفيــات عقبــات تحــول دون وصولهــن إª المعلومــات 
الخاصة بتنظيم ا �Ñة والخدمات ذات الصلة ٧٠

ات والنســاء مــن  تعزيــز فــرص وصــول المســّنات،٧١  والنســاء الفقــ¶�  •
عاقة إª الرعاية الصحية بتكلفة معقولة.  ٧٢ ذوات ا £

التصدي لآلثار الناجمة عن النزاعات المسلحة 

ضمان فرص وصول الفئات المهمشة من النساء إلى خدمات الرعاية الصحية

٦١-   كولومبيا (٢٠١٣)؛ إسبانيا (٢٠١٥).
٦٢-   كولومبيا (٢٠١٣).

٦٣-   كولومبيا، ýبيا (٢٠١٣).
٦٤-   مولدوفا (٢٠١٣).

٦٥-   المكسيك (٢٠٠٦).
يا، ما وي (٢٠٠٦)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩) ؛ بنغ¢دش، كينيا، ليسوتو (٢٠١١)؛ طاجكستان (٢٠١٣)؛ كمبوديا،  Ì¶٦٦-   الكونغو، إري

طاجكستان (٢٠١٣).
٦٧-   طاجكستان (٢٠١٣).

٦٨-   مولدوفا (٢٠١٥).
يا (٢٠٠٦)؛ هنغاريا ، إندونيسيا (٢٠٠٧)؛ أفغانستان، كولومبيا(٢٠١٣). Ì¶٦٩-   الكونغو، إري

يا (٢٠٠٦)؛ بنغ¢دش، ليسوتو (٢٠١١) .  Ì¶٧٠-   إري
٧١-    كولومبيا، مولدوفا (٢٠١٣) . 

٧٢-   كولومبيا، ýبيا (٢٠١٣) . 
٧٣-   أوكرانيا (٢٠١٤).

، إندونيسيا (٢٠١٤)؛ طاجكستان (٢٠١٥).  ٧٤-   الص��
 (٢٠١٤)؛ طاجكستان (٢٠١٥). ٧٥-   الص��

٧٦-   أوكرانيا (٢٠١٤)؛ غامبيا، باراغواي (٢٠١٥).
٧٧-   أوزباكستان (٢٠١٤).

٧٨-   أوكرانيا (٢٠١٤) . 
٧٩-   أفغانستان (٢٠١٣).

٨٠-   كينيا ، ليسوتو (٢٠١١).
يا (٢٠٠٦)؛ إندونيسيا (٢٠٠٧)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)؛ كينيا (٢٠١١) . Ì¶٨١-   إري

٨٢-   الكونغو (٢٠٠٦).

٨٣-   ما وي (٢٠٠٦)؛ أفغانستان (٢٠١٣).
يا (٢٠٠٦)؛ إندونيسيا (٢٠٠٧)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)؛ كينيا (٢٠١١). Ì¶٨٤-   إري

٨٥- كينيا (٢٠١١).
٨٦- إندونيسيا، أوكرانيا (٢٠١٤)؛ غامبيا (٢٠١٥).

٨٧-   غامبيا (٢٠١٥) .
٨٨-   غامبيا (٢٠١٥)

٨٩-  غامبيا (٢٠١٥) .
٩٠-   ألبانيا (٢٠١٣) .

 ، أوروغواي (٢٠٠٨)؛ كينيا ، ليسوتو (٢٠١١)؛ كمبوديا، طاجكستان (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤). ٩١-   ما وي (٢٠٠٦)؛ بل¶�
.(٢٠٠٨)  ٩٢-   بل¶�

٩٣-   كمبوديا ، طاجكستان (٢٠١٣) .
٩٤-   ýبيا (٢٠١٣).

٩٥-   ما وي (٢٠٠٦) .
٩٦-  موزمبيق (٢٠٠٧)؛ أوروغواي (٢٠٠٨)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)؛ كولومبيا، طاجكستان (٢٠١٣).

٩٧-   بيلز (٢٠٠٨)؛ كينيا (٢٠١١)؛ طاجكستان (٢٠١٣).
٩٨-   الكونغو، ما وي (٢٠٠٦)؛ كينيا، ليسوتو (٢٠١١) .

 (٢٠٠٨)؛ كينيا ، ليسوتو (٢٠١١). ٩٩-   ما وي (٢٠٠٦)؛ بل¶�
١٠٠-   كولومبيا ، مولدوفا، ýبيا (٢٠١٣).

١٠١-   الكونغو (٢٠٠٦) .
١٠٢-   أوكرانيا، أوزباكستان (٢٠١٤).

 (٢٠١٤)؛ باراغواي ، طاجكستان (٢٠١٥). ١٠٣-   الص��
. (٢٠١٤)  ١٠٤-   الص��

، أوكراينا، أوزباكستان (٢٠١٤)؛ طاجكستان (٢٠١٥),  ١٠٥-   الص��
.(٢٠١٤)  ١٠٦-   الص��

جهــاض بمــا يتــ¢ءم مــع الحقــوق ا �ساســية  � تحظــر ا £
ÌÉيعــات الــ •   تعديــل الت¾½

� الصحة والحياة والكرامة ٥٨
ا �خرى، مثل حق المرأة �

  ــ�� ــاض الق¾ي جه ــم وا £ ــوء إª التعقي ــع اللج ــة لمن ــراءات ال¢زم ج ــاذ ا £ •   اتخ

 عــن هــذه ا �عمــال والتعويــض عــ� الضحايــا  وتجريمهمــا، ومحاســبة المســؤول��
� تعرضن لهذه ا �عمال. ٥٩

ال¢¼�

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــتفادة م ــة ا س ــا إزاء قل ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

وفــرص  الصحيــة وجودتهــا  الرعايــة  توافــر خدمــات   �
� التفــاوت  واســتمرار 

ــراد  ــتوى ا �ف ــ� مس ــون ع ــون والمهّمش ــا المحروم � يعانيه
ÌÉــ ــا وال ــول إليه الوص

ــو  ــون، وطالب ــة، وال¢جئ عاق ــن ذوي ا £ ــخاص م ــك ا �ش � ذل
ــا � ــات، بم والجماع

اللجوء،٧٣  وا �قليات العرقية، وسكان المناطق الريفية.  ٧٤

ودعت اللجنة الدول إ©:

 ªا �فــراد منهــم والجماعــات إ   والمهمشــ�� •   تعزيــز فــرص وصــول المحرومــ��
خدمات الرعاية الصحية. ٧٥

 �
•   تعزيــز فــرص حصــول النســاء الريفيــات عــ� خدمــات الرعايــة الصحيــة، بمــا �

نجابية،٧٦  وتعزيز فرص الوصول إª مرافق  ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية وا £
الرعاية الصحية. ٧٧

 ªاللجــوء إ � µÉتضمــن الوصــول الكامــل لطالــ �
ÌÉاتخــاذ التدابــ¶� ال¢زمــة الــ   •

الرعاية الطبية الطارئة المجانية.  ٧٨

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
التقاطع بين الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة
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.(٢٠١٤)  ١٠٧-  الص��
١٠٨-   الكونغو، ما وي (٢٠٠٦)؛ كينيا، ليسوتو (٢٠١١).

١٠٩-   أوكرانيا (٢٠١٤).
، أوروغواي (٢٠٠٨)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)،   يا، ما وي، المكسيك (٢٠٠٦)؛ إندونيسيا، موزمبيق (٢٠٠٧)؛ بل¶� Ì¶١١٠-   إري

بنغ¢دش، كينيا، ليسوتو، باراغواي (٢٠١١)؛ أفغانستان، كمبوديا، طاجكستان (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤).
١١١-   أوروغواي (٢٠٠٨)؛ كينيا (٢٠١١) .

يا (٢٠٠٦)؛ موزمبيق (٢٠٠٧)؛ غينيا بيساو (٢٠٠٩)، بنغ¢دش، كينيا، ليسوتو، باراغواي (٢٠١١)؛ أفغانستان ،  Ì¶١١٢-   إري
طاجكستان (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤) .

١١٣- إندونيسيا ،أوكرانيا، أوزباكستان (٢٠١٤)؛ غامبيا ، طاجكستان (٢٠١٥).
١١٤-   باراغواي (٢٠١٥) .

١١٥-   ألبانيا (٢٠١٣)؛ أوكرانيا ، أوزباكستان (٢٠١٤)؛ غامبيا، باراغواي، طاجكستان (٢٠١٥).

 النســاء  أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار ع¢قــات القــوة غــ¶� المتكافئــة بــ��

والرجال والمعاي¶� الُمحددة ع� أساس النوع ا جتماعي (الجندر)، ٧٩ مما يقّيد قدرة 

النســاء عــ� التفــاوض بشــأن الممارســات الجنســية ا Îمنــة، ويُعــزز إمكانيــة 

ــص  وس نق ــ¶� ــًيا أو بف ــة جنس ــراض المنقول ــن ا �م ة م ــ¶� ــة كب ــن بمجموع إصابته

يدز.٨٠  كذلك أعربت اللجنة عن قلقها من انتشار حا ت تشويه ا �عضاء  ية/ا £ المناعة الب¾½

يعــات الهادفــة إª القضــاء عــ�  � بعــض الــدول، وغيــاب الت¾½
التناســلية ا �نثويــة �
هذه الممارسات. ٨١

 :ªودعت الدول إ

ــد  ــًدا النســاء، لتحدي ــة، وتحدي ــاط الســلوكية للمجتمعــات المحلي •   دراســة ا �نم

� تمنــع المــرأة مــن اســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيــة المتوفــرة 
ÌÉالمســببات الــ

جراءات المناسبة ٨٢ واتخاذ ا £

•   تنظيــم حمــ¢ت توعيــة للتخلــص مــن المواقــف الســلطوية ا �بويــة والمعتقــدات 

ــع  ــة ووســائل من ــات الصحي ــن الوصــول إª الخدم ــرأة م ــع الم � تمن
ÌÉــ ــة ال الثقافي

الحمل ٨٣

ــة،  ــلية ا �نثوي ــاء التناس ــويه ا �عض ــة تش ــر ýاح � تحظ
ÌÉــ ــات ال يع ــن الت¾½ •   س

 للمحاكمــة وإنــزال العقوبــة الرادعــة بهــم، وتنفيــذ  والتأكــد مــن تقديــم المرتكبــ��
ناث ٨٤ جهود التوعية من أجل تغي¶� المفاهيم الثقافية المرتبطة بختان ا £

� ا حتياجــات الصحيــة والنفســية و ا جتماعيــة  µÉتلــ �
ÌÉإنشــاء دوائــر الدعــم الــ   •

� وقعن ضحايا لتشويه ا �عضاء التناسلية ا �نثوية.  ٨٥
Ì¼للنساء  والفتيات اللوا

المناعــة  نقــص  وس  فــ¶� وبــاء  انتشــار  إزاء  قلقهــا  عــن  اللجنــة  أعربــت 

 النساء، ٩١ وارتفاع معد ت الوفيات الناجمة عن أمراض ع� صلة  يدز ب�� ية/ا £ الب¾½

 ضدهن. ٩٣ كما أعربت  وس وممارسة التمي¶� يدز، ٩٢ ووصم النساء الُمصابات بالف¶� با £

وس نقــص المناعــة  عــن قلقهــا إزاء عــدم اســتفادة النســاء المصابــات بفــ¶�

.٩٤  كذلك أعربت اللجنة عن قلقها  �Ýو يدز من الع¢ج الُمضاد ل¢رتجاع الف¶� ية/ ا £ الب¾½

وس   الممارســات التقليديــة الضــارة وانتشــار فــ¶� ة القائمــة بــ�� ½Ñإزاء الصلــة المبــا

يدز. ٩٥  ية/ا £ نقص المناعة الب¾½

 :ªودعت الدول إ

يــدز،  يــة/ ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½ •   اتخــاذ تدابــ¶� شــاملة لمكافحــة وبــاء فــ¶�

واتخــاذ تدابــ¶� وقائيــة صارمــة تكفــل عــدم تعــرض النســاء والفتيــات المصابــات 

 عــ� الدول   وتضمــن منحهــن المســاعدة المناســبة. ٩٦ لــذا يتعــ�� وس للتميــ¶� بالفــ¶�

وس نقــص  �  سياســاتها وبرامجهــا المتعلقــة بفــ¶�
� �

إدراج المنظــور الجنســا¼

يدز. ٩٧  ية/ا £ المناعة الب¾½

يــة/  وس نقــص المناعــة الب¾½ اتيجياتها المتعلقــة بفــ¶� Ì¶الحــرص عــ� تنفيــذ اســ   •
اتيجيات ٩٨ Ì¶حال سبق لها وضع هذه ا س �

يدز � ا £

المناعــة  نقــص  وس  فــ¶� عــن مخاطــر  المعلومــات  نــ¾½  عمليــة    تحســ��    •
يدز وطرق انتقال العدوى ٩٩ ية/ا £ الب¾½

وس نقــص المناعــة   بفــ¶� •   توفــ¶� فــرص حصــول النســاء والرجــال مــن المصابــ��

، و  ســيما النســاء  �Ýو يــدز عــ� العــ¢ج المضــاد ل¢رتجــاع الفــ¶� ية/ا £ الب¾½
الحوامل، وزيادة هذه الفرص ١٠٠

حصائيــة والتحليليــة المفصلــة عــن النســاء  توفــ¶� المعلومــات ا £  •
� تقريرها الدوري المقبل. ١٠١

يدز � ية/ا £ وس نقص المناعة الب¾½ وف¶�

 

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اســتمرار ممارســة تشــويه ا �عضاء التناســلية ا �نثوية،٨٦  
� بعض الدول.٨٧

� تحظر هذه الممارسات �
ÌÉيعات ال وغياب الت¾½

:ªودعت الدول إ

ــة،  ــلية ا �نثوي ــاء التناس ــويه ا �عض ــة تش ــر ýاح � تحظ
ÌÉــ ــات ال يع ــن الت¾½ •   س

والتأكــد مــن تنفيذهــا بÈامــة وتنفيــذ جهــود التوعيــة مــن أجــل تغيــ¶� المفاهيــم 
ناث ٨٨ الثقافية المرتبطة بختان ا £

ر  Èتلحــق الــ �
ÌÉتكثيــف الجهــود المبذولــة مــن أجــل تفــادي كل الممارســات الــ   •

بالنساء والفتيات ومكافحة هذه الممارسات ٨٩

� ذلــك 
 ضــد المــرأة، بمــا � •   اتخــاذ الخطــوات الراميــة إª منــع كل أشــكال التميــ¶�

التصــدي للممارســات العرفيــة، فضــ¢ عــن المواقــف القائمــة عــ� الســلطة ا �بويــة 
والصّور النمطية. ٩٠

 

  يــدز بــ�� ية/ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½ أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء انتشــار فــ¶�

يدز، ١٠٣ ومنها السل،  النساء، ١٠٢ وارتفاع معد ت الوفيات الناجمة عن أمراض ع� صلة با £

 ضدهن. ١٠٤  وس وممارسة التمي¶� ووصم النساء الُمصابات بالف¶�

:ªودعت الدول إ

يــدز،  يــة/ ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½ •   اتخــاذ تدابــ¶� شــاملة لمكافحــة وبــاء فــ¶�

المناعــة  نقــص  وس  فــ¶� مخاطــر  عــن  المعلومــات  نــ¾½  عمليــة    وتحســ��
يدز وطرق انتقال العدوى ١٠٥ ية/ا £ الب¾½

ــن  ــد م ــا للتأك  والسياســات أو تعديله ــ�� لغــاء القوان ــة  £ ــ¶� ال¢زم •   اتخــاذ التداب

يــدز  ية/ا £ وس نقــص المناعــة الب¾½  بفــ¶� عــدم تعــرض ا �شــخاص المصابــ��
، وضمان فرص وصولهم إª خدمات الرعاية الصحية ١٠٦  للتمي¶�

المناعــة  نقــص  وس  فــ¶� عــن مخاطــر  المعلومــات  نــ¾½  عمليــة    تحســ��    •
يدز وطرق انتقال العدوى  ١٠٧ ية/ا £ الب¾½

يــة/  وس نقــص المناعــة الب¾½ اتيجياتها المتعلقــة بفــ¶� Ì¶الحــرص عــ� تنفيــذ اســ   •
اتيجيات ١٠٨ Ì¶حال سبق لها وضع هذه ا س �

يدز � ا £

وس نقــص المناعــة   بفــ¶� •   توفــ¶� فــرص حصــول النســاء والرجــال مــن المصابــ��

ــاء  ــيما النس ، و  س �Ýو ــ¶� ــاع الف ــاد ل¢رتج ــ¢ج المض ــ� الع ــدز ع ي ــة / ا £ ي الب¾½
الحوامل، وزيادة هذه الفرص. ١٠٩

التصدي للتأثير السلبي الناجم عن الصور النمطية الجنسانية و الممارسات التقليدية الضاّرة

التصدي النتشار فيروس نقص المناعة البشرية / ا�يدز 
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ــة  ــية، الناجم ــات النفاس ــد ت الوفي ــاع مع ــا إزاء ارتف ــن قلقه ــة ع ــت اللجن أعرب

جهــاض ال¾ية أو غ¶� المأمونة. ١١٠ كمــا أعربت عن قلقها جراء  أساًســا عــن عمليــات ا £

اتيجيات تهــدف إª الحــد مــن الوفيــات النفاســية،  Ì¶الــدول عــن وضــع اســ �
Þتغــا

وإغفــال السياســات المتعلقــة بصحــة ا �م و ا هتمــام بالمضاعفــات الناجمــة عــن 
جهاض غ¶� ا Îمن. ١١١ ا £

 ªاتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابــ¶� لتحديــد ا �ســباب المؤديــة إ :ªودعــت الــدول إ

الوفيــات النفاســية وخفــض معد تهــا ، وذلــك بوضــع خطــط التدخــ¢ت الشــاملة 

� تشــمل توفــ¶� الرعايــة الكافيــة قبــل الــو دة وبعدهــا، وتعزيــز فــرص 
ÌÉالــ

الوصــول إª القابــ¢ت المدّربــات، والوصــول إª خدمــات الرعايــة الصحيــة 

امــج الثقافيــة وبرامــج  µ¶ال ªضافــة إ المتعلقــة بحــا ت التوليــد الطارئــة، با £
التوعية. ١١٢

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معد ت وفيات ا �مهات والرّضع. ١١٣

:ªودعت الدول إ 

داريــة لتفــادي وفيــات ا �مهــات واعتــ¢ل  يعيــة وا £ •   اتخــاذ التدابــ¶� الت¾½
صحتهن ١١٣

•   اتخــاذ الخطــوات ال¢زمــة لتخفيــض معــد ت وفيــات ا �مهــات والرضــع عــن 

 جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وتعزيــز توافرهــا وتيســ¶�  طريــق تحســ��
الوصول إليها ١١٥

� جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وفــرص الوصــول إليهــا، 
•   معالجــة التفاوتــات �

اف عــ�  ½Ñ عــن طريــق القيــام بتدريبــات تســبق الخدمــة وأخــرى تليهــا، وا £
 ا عتمادات لها. ١١٦ المرافق الصحية وتعي��

ــة المضــادة  � مــرض الســل، ونقــص ا �دوي
ــا إزاء تفــ÷½ ــة عــن قلقه ــت اللجن أعرب

� للجهــود 
للســل ، وعجــز ا �نشــطة المتعلقــة بمكافحــة العــدوى، والتأثــ¶� المتــد¼

المبذولــة للكشــف عــن المــرض، وعــدم كفايــة الخدمــات المقدمــة عــ� مســتوى 

المبذولــة  الجهــود  تكثيــف   ªإ الــدول  ودعــت  ا �وليــة.١١٧  الصحيــة  الرعايــة 

اتيجيات المتعلقــة بالوقايــة مــن ا �مــراض والكشــف  Ì¶السياســات وا ســ  لتحســ��

ــة  ــات كافي عنهــا، وضمــان توافــر ع¢جــات متخصصــة لمــرض الســل وتوافــر كمي
من  العقاق¶� الطبية، وتعزيز إمكانية الحصول عليهما.١١٨

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــد ت مشــاكل الصحــة العقليــة، ويشــمل 

 ، �
Éذلــك ارتفــاع معــد ت  ا نتحــار، وا ضطرابــات العاطفيــة، والفصــام الذهــ

والذهــان الناتــج عــن معاقــرة الخمــور، ١١٩وإª عدم توافــر خدمات الرعايــة الصحية 
العقلية وفرص الوصول إليها. ١٢٠

ودعــت الــدول إª: معالجــة ا �ســباب الجذريــة  نتشــار مشــاكل الصحــة  العقليــة 

المهنيــة  العقليــة  الصحيــة  الرعايــة  توافــر خدمــات  تعزيــز   ªوإ  ، وتفاقمهــا 
 جودتهما ، وتيس¶� فرص الوصول إليهما ١٢١  المهرة ، وتحس�� والمعالج��

التصدي للوفيات النفاسية (وفيات ا²مهات)

معالجة أمراض وأحوال محددة 

معالجة مشاكل الصحة العقلية

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إª البيانــات الشــاملة المتعلقــة بوصــول 

ــدول  ــت ال ــة للمــرأة ، وحث ــة الصحي ــة والحال ــة الصحي المــرأة إª خدمــات الرعاي
ها.  ١٢٢ ع� جمع هذه البيانات وتوف¶�

 : ªودعت الدول إ

ات  ½Ñجمــع البيانــات المصّنفــة عــ� أســاس ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة والمــؤ   •

ــوق  ــال الحق ــال إعم � مج
ــدم � ــراز التق ــل إح ــن أج ــا م ــاس وتحليله ــة للقي القابل

الصحية للمرأة ١٢٣

بالتدابــ¶�  المتعلقــة  المفصلــة  والتحليليــة  حصائيــة  ا £ المعلومــات  توفــ¶�     •

الصحيــة  الرعايــة  خدمــات   ªإ المــرأة  وصــول  فــرص  لتعزيــز  المعتمــدة 

نجابيــة، وتنظيــم  والمعلومــات ذات الصلــة، ويشــمل ذلــك الصحــة الجنســية وا £
١٢٤ . ا �Ñة، وتأث¶� هذه التداب¶�

جمع البيانات المصّنفة

١١٦-   إندونيسيا (٢٠١٤) .
١١٧-   أوكرانيا (٢٠١٤).

١١٨-   أوكرانيا، أوزباكستان (٢٠١٤).
١١٩-   باراغواي (٢٠١٥).
١٢٠-   إندونيسيا (٢٠١٤).

١٢١-   باراغواي (٢٠١٥).
١٢٢-   بنغ¢دش (٢٠١١).

١٢٣-   مولدوفا (٢٠١٣)؛ Ñي¢نكا (٢٠١٤).
١٢٤-   الكونغو (٢٠٠٦)؛ هنغاريا ، موزمبيق (٢٠٠٧) 
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والحقوق  بالمرأة  المعني  العامل  وفريقها  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  العالمية  الشبكة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  � ســبع��
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق ا�قتصاديــة وا�جتماعيــة والثقافيــة  مــا يزيــد ع� 270 منظمــة غ¶� حكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة �

اتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاýة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة ا جتماعيــة  Ì¶دولــة يعملــون عــ� تيســ¶� التبــادل ا ســ
كة والنهــوض بالعمــل الجماعــي  Ì¶اتيجيات المشــ Ì¶أعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع ا ســ ªنســان. ويتــو وا قتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق ا £
� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة. ويضــم هــذا الفريــق مــا 

Éبالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعــ  مســتعين��
المناطــق  مختلــف   �

� يعملــون    مســتقل�� ودعــاة  اجتماعيــة  وحــركات  حكوميــة  غــ¶�  منظمــات  مــن  عضــًوا   40 عــ�  يزيــد 
 ªــز المســاواة الحقيقيــة. كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ� نحــو جماعــي، إ ــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزي للنهــوض بالحقــوق ا قتصادي
� صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة، عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات 

ات والدراســات النســائية � µ¶وضــع الخــ
ا �مم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناýة ع� مستويات متعددة. 

� بالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة 
Éحاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ� معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعــ لتعليقاتكــم حــول أوراق ا £

   wescr@escr-net.org   : �ªوالثقافية، يُرجى مراسلتنا ع� العنوان التا
https://www.escr-net.org/ar/women   : أو زيارة موقعنا ع�
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