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ال أعدها الفريق العامل
المع بالمرأة والحقوق اقتصادية واجتماعية والثقافية  الشــبكة العالمية ع نقاط
تركز سلســلة أوراق 
احاطة 


التقاطــع القائمــة بـ ـ المــرأة وقضايــا محــددة  مجــال الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة .تعــرض هــذه ا وراق تحديــات نُظميــة محــددة
أمــام إعمــال حقــوق المــرأة اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة   الممارســة ,وتستكشــف مقاربــات تدريجيــة لتطبيق منظــور المســاواة الحقيقية.
أساســا با ســتناد إ ªعمــل أعضــاء الشــبكة العالميــة  مختلــف المجــا ت ،ويجــري ا  £بــ¢غ عنهــا وتحســينها عــن طريــق
وقــد صيغــت هــذه ا وراق
ً
التحــاور مــع خـ µـ¶اء آخريــن  هــذا المجــال أعــدت هــذه ا وراق لتقديمهــا وا  £بــ¢غ عنهــا  لقــاء تشــاوري عقــده الفريــق العامــل مــع أعضــاء لجنــة
التميــ¶ ضــد المــرأة )ســيداو( ،ولجنــة الحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة
ا  مــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــ جميــع أشــكال

/نوفمــ¶   2015جينيــف ،وجــاء تحــت عنــوان "النســاء والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
الثا¼
µ
)  (CESCRالســابع مــن ½ت¾يــن 
التقدم".
والثقافية :التحديات الحالية والفرص المتاحة  £حراز ّ
التا:ª
لمعلومات إضافية ول¢ط¢ع ع تقرير ا جتماع يُرجى زيارة الرابط 

/https://www.escr-net.org/ar/news/2016376696
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة عــ ا نتقــال مــن مقاربــة محايــدة جنســانية تقتــ Èعــ
يُشــجع الفريــق العامــل المعـ 
ضمــان المعاملــة بالمثــل إ ªمقاربــة أخــرى تــدرس ا Îثــار Ì
الم¶تبــة عــ عمــل محــدد ،وذلــك عــن طريــق إعطــاء ا ولويــة للتحليــ¢ت الخاصــة
م¾وعاتــه وأنشــطته الجماعيــة .بــادئ ذي بــدء ،تتطلــب المســاواة الحقيقيــة النظــر  التميـ ـ¶ غـ ـ¶ المبـ ½
بالمقاربــة الحقيقيــة  ½
الممــارس بحــق
ـاُ Ñ
ســلبا  المــرأة بدرجــات متفاوتــة ،وذلــك بســبب ا ختــ¢ف
المــرأة ،حيــث يتضــح أن

القوانــ أو السياســات أو الممارســات المحايــدة تؤثــر ً
Ì
عمومــا ،يتطلــب
اجتماعيــا
ـ Éتتبوأهــا المــرأة وطريقــة النظــر إليهــا  العالــم عـ µـ¶ الفروقــات الجنســانية المحــددة
وثقافيــاً .
ً
ً
البيولوجــي و/أو المكانــة الـ 
تطبيــق المســاواة الحقيقيــة  الممارســة اتبــاع مقاربــة متعــددة ا وجــه تُعالــج موطــن الضعــف )القائــم
Ì
للصور
ـ Éتحــدد قــدرات المــرأة  التمتــع بحقــوق ا  £نســان وتؤثر فيهــا(؛ وتتصــدى
ّ
عــ الهيــاكل ا جتماعيــة التاريخيــة والمحليــة وع¢قــات القــوة الـ 
Î
Î

وتحول
ـا  Ýنظــرة المــرأة إ ªنفســها ونظــرة ا خريــن إليهــا وطريقــة تعامــل ا خرين معهــا(؛ ّ
النمطيــة والوصــم والتحـ  ّـ والعنــف )مــع تغيـ ـ¶ أسـ 
Ì
ـ اندمــاج اجتماعــي
غالبــا مــا تكــون ذكوريــة ّ
ـً É
التوجــه وتتجاهــل خـ µـ¶ات النســاء أو تتغــا Þعنهــا(؛ وتيـ ّ
الهيــاكل والممارســات المؤسســية )الـ 
٢
وغ¶ الرسمية(.
الرسمية
كافة
السياسات
صناعة
والمشاركة السياسية )  عمليات


)دوليا(؛
المع Éبالمرأة والحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية ع دورهم الريادي  صياغة هذه الدراسة ومراجعتها ومن بينهم :مركز الحقوق ا  £نجابية
- ١نو ّد ا  £عراب عن بالغ تقديرنا عضاء الفريق العامل
ً


مركز الحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية )هاكيجامي تراست(؛ ونزديك )الهند(؛ ومركز فرانسوا كزافييه باغوند للصحة وحقوق ا  £نسان ،جامعة هارفرد ) الو يات المتحدة ا م¶كية(؛ ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ
وغ¶هم من ا عضاء الذين قدموا إسهامات ّقيمة.
المع Éبالمرأة والقانون والتنمية )منطقة آسيا(؛ 

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

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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|1

ﻣﻘﺪﻣﺔ
Ì
ـ Éتعـ ّـوق أو تحبــط ا  £عمــال
تواجــه النســاء عــد ًدا مــن العقبــات الفريــدة الـ 
التــام لحــق المــرأة  التمتــع بأعــ مســتوى يُمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة
٣
Ì
ال Éتعتمدها الدولة
والعقليــة  .ونذكــر من هذه العقبات المعاملــة التفضيلية 
وغ¶هــا
 تلبيــة ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة ،فضــ ¢عــن العقبــات القانونيــة 
Ì
الــ Éتمنــع المــرأة مــن الوصــول إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة العاليــة

Ì
ـ Éتمنــع
الجــودة ،ومجموعــة متنوعــة مــن العقبــات الرســمية وغـ ـ¶ الرســمية الـ 
المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بصحتها.
تفسـ ـ حقــوق المــرأة   الصحــة عـ £ـ عدســة المســاواة الحقيقيــة :عامــل
هام لتخطي هذه العقبات
تختلــف ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة عــن تلــك الخاصــة بالرجــل ،وهــذا
بنتيجــة ا خت¢فــات البيولوجيــة ،مثــل قــدرات المــرأة ا  £نجابيــة .يُضــاف إª
ذلــك العوامــل ا جتماعيــة مثــل ا دوار المتجــذرة المنوطــة بــك ¢الجنسـ ـ
Ì
ّ
الــ Éتؤثــر ً
ســلبا  تمتــع المــرأة بحقهــا 
والصــور النمطيــة الجنســانية 
٤
غالبــا مــا
الصحــة  .ففــي مــا يخــص القــدرات ا  £نجابيــة ،يُ¢حــظ أنــه ً
Ì
ـ Éتمنعهــا أو تحرمهــا مــن
تُضطــر المــرأة إ ªمواجهــة القوانـ ـ

التمي¶يــة الـ 

٥
المقيدة
الوصــول إ ªخدمــات الصحة ا  £نجابية ا ساســية  ،ومن بينها

القوان ّ
ل £¢جهــاض والحظــر المفــروض عــ اســتخدام أشــكال معنيــة  ٦من وســائل منع
Ì
ـ Éتســتهدف خدمــات صحيــة معينــة .كذلــك،
الحمــل ،والقيــود التمويليــة الـ 
يُ¢حــظ أن العقبــات ا  £جرائيــة المختلفــة ،مثــل Ì
فــ¶ات ا نتظــار ا  £لزاميــة
غالبــا مــا تمنــع المــرأة مــن الوصــول إ ªخدمــات الصحــة
والمشــورة المتحـ  ّـ¶ةَ ،
ا  £نجابيــة .عــ¢وة عــ ذلــك ،تُعـ ّـد الوصمــة الملتصقــة بحيــاة المــرأة الجنســية
½
والمنتــ¾ة  أنحــاء العالــم عائقًــا يحــول دون حصولهــا عــ الخدمــات
الصحية الجنسية وا  £نجابية وع المعلومات  هذا الشأن.
حــق مكــرس  القانــون
إن الحــق  الصحــة ٌ
الــدو ªلحقــوق ا  £نســان و 

العديــد مــن ا طــر القانونيــة ،غـ ـ¶ أن المعايـ ـ¶ القانونيــة والثقافيــة المتعلقــة
بقــدرة المــرأة عــ اتخــاذ قــرارات مســتقلة ،تــزال تقــوض حقهــا  الصحــة.
فعــ ســبيل المثــال ،قــد تُضطــر المــرأة إ ªالحصــول عــ إذن أحــد ا فــراد
الذكــور  أÑتهــا أو عــ موافقــة زوجهــا قبــل الحصــول عــ أي مــن
الخدمات الصحية .٧
كذلــك يـ Ìـ¶ك الســلوك الســلطوي ا بــوي والتميـ ـ¶ القائــم عــ أســاس الــدور
ـارا ســلبية عــ إعمــال
المنــوط بــك ¢الجنسـ ـ والصــور النمطيــة الجنســانية آثـ ً
حــق المــرأة  الصحــة وتمتعهــا بهــذا الحــق .و يُمكــن أن تُمنــح المــرأة ،عــ
ســبيل المثــال ،ص¢حيــات أقــل بشــأن التحكــم  النفقــات الم¶ليــة ،ونتيجــة
لذلــك ،قــد يتعــذر عليهــا تخصيــص مــوارد ماليــة حتياجاتهــا الصحيــة.
والصــور النمطيــة الجنســانية الســائدة
وتتفاقــم هــذه الظاهــرة جــراء المعايـ ـ¶ ّ
Ì
عــ احتياجــات الرجــال والفتيـــــــان عــ مصالـــــــــح النســـــــاء
والــ Éتُ 


٨
والفتيــات  .أمــا  مــا يخــص ا مهــات العازبــات أو
ا  Ñالفقـ ـ¶ة ،فيبــدو أن الــدور ا جتماعــي للمــرأة بصفتهــا الراعــي ا ول قــد
يجعلهــا غـ ـ¶ راغبــة  التضحيــة بإنفــاق المــال المخصــص حتياجــات أطفالهــا
مقابل الحصول ع الخدمات الصحية الخاصة بها.
 -٣إن الحــق  التمتــع بأعــ مســتوى يُمكــن بلوغــه مــن الصحــة العقليــة والبدنيــة ُمعـ Ìـ¶ف بــه  عــدد
ـدو ªالخــاص بالحقــوق ا قتصاديــة
مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة ومــن بينهــا  :المــادة  ١٢مــن العهــد الـ 
وا جتماعيــة والثقافيــة؛ وديباجة دســتور منظمة الصحة العالمية ؛ والمادة  ١٢مــن اتفاقية القضاء ع جميع
التمي¶
التمي¶ ضد المرأة )ســيداو( ،والمادة ) ٥هـ() (٤من ا تفاقية الدولية للقضاء ع جميع أشــكال 
أشــكال 
العنÈي؛ والمادة  ٢٤من ا تفاقية الدولية لحقوق الطفل.


بيج
 -٤هيئــة ا مــم المتحــدة للمــرأة  ،إعــ¢ن بيجـ ـ ومنهــاج العمل )(١٩٩٥انظــر ا مم المتحدة  ،إعــ¢ن 
أيضــا هيئــة ا مــم المتحــدة للمــرأة  ،المــرأة والصحــة   ،هيئة
ومنهــاج العمــل ) ، (١٩٩٥الفقــرة  . ٩٠انظــر ً
ا مــم المتحــدة للمــرأة ،إعــ¢ن بيكـ ـ  ١٠ +بيجـ ـ  ســنته العـ ½
ـاÑة ) ،(٢٠٠٥ص ،٧ .وهــو متوفــر باللغــة
التا:ª
ا £
نجل¶ية ع الرابط 

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

 ظــل النظــم الصحيــة المتعـ ½ـ¶ة ،ســواء أكانــت  دولــة أو إقليــم معـ ـ أو
لتأثــ¶ات متفاوتــة المســتوى،
منطقــة مــا ،غالبــا مــا تكــون النســاء عرضــة 
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
Ì
ـ Éتهــدد
صحيــة "عامــة" ،متجاهلــةً  الوقــت عينــه المخاطــر ا ســتثنائية الـ 
صحــة النســاء ،كالحاجــة إ ªمخــزون مــن ا دويــة ا ساســية والمعــدات الطبيــة
المتعلقــة بالحمــل والــو دة .عــ¢وة عــ ذلــك ،غالبــا مــا يُنظــر إ ªالنتائــج
الصحيــة Ì
الم¶ديــة مثــل اعتــ¢ل صحــة ا مهــات والوفيــات النفاســية  البلــدان
الناميــة عــ أنهــا نتائــج قدريــة عوضــا عــن كونهــا ظــروف يُمكــن تفاديهــا.

ـارا مضاعفــة عــ النســاء مــن الفئــات المهمشــة ،فعــ
فيـ Ìـ¶ك هــذا ا مــر آثـ ً
ســبيل المثــال ،يُ¢حــظ أن نســاء الداليــت أو نســاء الشــعوب ا صليــة اللــوا¼Ì

يتعــ عليهــن التصــدي  £همــال احتياجاتهــن الصحيــة ،يواجهــن  أحيــان

التميــ¶ مرافــق الرعايــة الصحيــة Ì
ً
الــÉ
أشــكال
مــن
أخــرى
أشــكا
ة
كثــ¶

 

غالبــا مــا تواجــه النســاء  العديــد
تقـ ّـوض حقهــن  الرعايــة الجيــدة .كذلــكً ،
مــن البلــدان انتهــاكات خطـ ـ¶ة لحقوقهــن لــدى التماســهن خدمــات الصحــة
ا  £نجابيــة  المرافــق الصحيــة العامــة والخاصــة .وتشــمل هــذه ا نتهــاكات
ا  £همــال ،وســوء المعاملــة أثنــاء الــو دة وبعدهــا ،وا عتــداء الجســدي
وا  £هانــة اللفظيــة ،وا حتجــاز داخــل المنشــآت الصحيــة لعــدم قدرتهــن عــ
تسديد تكاليف الخدمات ،فض ¢عن تشويه ا عضاء التناسلية ا نثوية.
عــ¢وة عــ ذلــك ،يُص ّنــف النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( ضمــن المحــددات

تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة
ا جتماعيــة للصحــة ا شــد أهميــة .إذ ّ

Ì
الــ Éيولــد الفــرد وينمــو
المحــددات ا جتماعيــة للصحــة بأنهــا "ا وضــاع 
وتتكــون هــذه الظــروف مــن مجموعــة
ويعمــل ويعيــش ويهــرم  ظلهــا،
ّ
٩
Ì
الــ Éتُحــدد ظــروف الحيــاة اليوميــة".
واســعة مــن الســلطات والنظــم 
وعليــه ،بـ ّـد مــن معالجــة النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( بوصفــه ُمحـ ِـد ًدا ن
تأثـ ـ¶ه يطــال العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة ،مثــل الوصــول إ ªالمعلومــات
والتعليــم ،والفقــر الــذي يعانيــه ا شــخاص ،وإمكانيــة الحصــول عــ التغذيــة
وجودتهــا والســكن والميــاه والــÈف الصحــي ،إ ªجانــب مجموعــة مــن
Ì
بــد مــن معالجــة المحــددات
الــ Éتؤثــر  صحــة الفــرد .لــذا،
ّ
العوامــل 
Ì
بالتميــ¶ المتعــدد الجوانــب المحتمــل
ا جتماعيــة للصحــة وا عــ¶اف

والتصــدي لــه مــن أجــل تحسـ ـ النتائــج الصحيــة وإعمــال الحــق  الصحــة.
وقــد يــؤدي التميـ ـ¶ المتعــدد الجوانــب إ ªنشــوء قضايــا معينــة تتعلــق بالحــق
 الصحــة تواجههــا الفتيــات والنســاء مــن ذوات ا  £عاقــة ونســاء الشــعوب
ا  صليــة والعامــ¢ت المهاجــرات وال¢جئــات والمســ ّنات ،با  £ضافــة إª
ـ÷ ومغايــرات الهويــة الجنســانية وحامــ¢ت
المثليــات ومزدوجــات الميــل الجنـ 
الجنس.
صفات

ـ¶ا ،تملــك ديناميــات الســلطة ،ســواء أكانــت داخــل مرافــق الرعايــة الصحــة
أخـ  ً
أم خارجهــا ،نفــوذًا قويًــا عــ حــق المــرأة  الصحــة .إذ يتعــذر عــ المــرأة

Ì
الــ Éيصعــب عليهــا تأكيــد حقوقهــا وإثباتهــا ،أن تطالــب بســبل
 ا ماكــن 
ا نتصــاف جــراء انتهــاكات حقــوق ا  £نســان المرتكبــة بحقهــا ،كتعرضهــا لســوء
المعاملــة وا عتــداء  المرافــق الصحيــة ،أو انتهــاك حقوقهــا  الموافقــة
المســبقة .عــ¢وة عــ ذلــك ،إن خــوف المــرأة مــن التعــرض ل¢عتــداء 
مرافــق الرعايــة الصحيــة ،يردعهــا مــن الوصــول إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة.
Ì
ـ Éتؤثــر 
كذلــك ،إن طريقــة تغلغــل ديناميــات الســلطة داخــل المجتمعــات الـ 
الممــارس عــ أســاس النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( وتقــوض
أنمــاط العنــف ُ
½
صحــة المــرأة مبــاÑةً ،تُحتــم تجهـ ـ¶ خدمــات الرعايــة الصحيــة عــ نحــو
يُمكنها من ا ستجابة بفعالية وع نحو م¢ئم
  -٥عــام  ،٢٠٠٥كانــت المشــاكل المتعلقــة بالصحــة ا  £نجابيــة الســبب الرئيــس عتــ¢ل صحــة النســاء
ووفاتهــن  أنحــاء العالــم  .انظــر هيئــة ا مــم المتحــدة للمــرأة " ،المــرأة والصحــة"  هيئــة ا مــم
بيج  سنته ½
ةبيك  ،(٢٠٠٥) ١٠ +ص.٥ .
العا Ñ
المتحدة للمرأة ،إع¢ن 
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :اﻟﻤﺮأة واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
جــرى ا عـ Ìـ¶اف بالصحــة بصفتهــا حــق مــن الحقــوق للمــرة ا و  ªكينيــا مــع اعتمــاد الدســتور  عــام  .2010وكان الهــدف
ـ ،Éمــع إيــ¢ء اهتمــام
مــن هــذا التطـ ّـور معالجــة التفاوتــات  الوصــول إ ªالرعايــة الصحيــة الم¢ئمــة عــ المســتوى الوطـ 

Ì
ـوا¼ يلــدن  مرفــق صحــي
خــاص للمناطــق المهمشــة  كينيــا مثــل ا جــزاء الشــمالية )حيــث تتعــدى نســبة النســاء اللـ 
Ì
تعا¼
ال É
 8.2مــن المئــة ،وحيــث تتعــدى نســبة الفرق الطبية المؤهلــة العاملة  تلك المرافــق  11.3من المئة( ،والمناطــق 
تنمية اجتماعية واقتصادية متدنية كالمستوطنات العشوائية.
مــع ذلــك ،عقــب اعتمــاد الدســتور الجديــد ومــا رافقــه مــن نقــل للص¢حيــات ،أقدمــت كينيــا عــ تخيفــض ا  £نفــاق عــ
الــÌ É
Ì
ال¶مــت بهــا
الصحــة مــن  6إ 3.5 ªمــن المئــة مــن 
الم¶انيــة الوطنيــة ،وهــذا أقــل مــن نســبة الـــ 15مــن المئــة 
المســبب لهــذا Ì
ال¶اجــع ُ ،مشـ ـ¶ة إ ªأن دفــع
ـو
ـ
ه
ـلطة
ـ
الس
ـال
ـ
انتق
ـأن
ـ
ب
ـة
ـ
الكيني
كينيــا  إعــ¢ن أبوجــا .وتتــذرع الحكومــة
ُ
جــدا .و  شــهر حزيــران /يونيــو  ،2013بــدأت كينيــا
العاملــ عــ الصعيديــن القُطــري
رواتــب
والوطــُ Éمكلــف ً


بتقديــم الرعايــة الصحيــة المجانيــة 
ل¢مهــات  المرافــق الصحية الرســمية ،و  شــهر تموز/يوليو ُســجل ارتفاع بنســبة  10من
Ì
½
ـÉ
المئــة  معــد ت الــو دات  المستشــفيات  أرجــاء البــ¢د .غـ ـ¶ أن تنفيــذ هــذا المــ¾وع الــذي كان ضمــن الوعــود الـ 
ـو¼ ،لــم يــرق إ ªالمســتوى المطلــوب .فعــ ســبيل المثــال،
طرحهــا بيــان الحملــة ا نتخابيــة بــد ً مــن إدراجــه  إطــار قانـ 
المخصصــة
اح ُت ِجــز عــدد مــن النســاء لعــدم قدرتهــن عــ تســديد الفواتـ ـ¶ مســتحقة الدفــع عــ الرغــم مــن المليــارات ُ
½
المــ¾وع يتســم با ســتدامة مــن الناحيــة
لرعايتهــن الصحيــة .وبحلــول عــام  ،2014لــم يعــد
العمليــة ،وهــذا مــا دفــع بالعاملـ ـ  القطــاع الصحــي إ ªتنفيــذ إýاب عــام  أنحــاء البــ¢د .لقــد أخفقــت كينيــا  تحقيــق



قــدر عــدد الوفيــات
حصتهــا مــن ا هــداف ا  £نمائيــة ل¢لفيــة ،ومــا زالــت متخلفــة عــن الــدول ا خــرى حيــث يُ ّ
بـ 448حالة من أصل  1000حالة و دة.
Ì
الم¶انيــات  كينيــا تفتقــر إ ªالشــفافية ،وكان الفســاد يُســجل تزايــدا
كانــت
الســلطة،
الــ Éســبقت انتقــال

 الحقبــة 
الم¶انيــة المخصصــة للصحــة .فعــ ســبيل المثــال ،توفيــت
عمليــا مــن 
ملحو ًظــا ،ولــم يكــن النــاس العاديــون يســتفيدون ً
أكــ¶
مــن
واحــدة
Ñيــر
عــ
للحصــول
نتظــار
ا
مــن
ســاعة
ســيدة مؤخــرا  ســيارة ا ســعاف بعــد 18
µ

مستشــفيات ا  £حالــة  البــ¢د .وعــ غــرار ذلــك ،توفيــت ســيدة أخــرى بعــد  14ســاعة مــن العمــل جــراء النقــص 
سخرة للمستشفى المذكور.
الم ّ
الطواقم الطبية المختصة ،ع الرغم من الموارد المالية ُ
Ì
ـدوª
ـ Éأعدتهــا اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة بشــأن امتثــال كينيــا للعهــد الـ 
إن المراجعــة الـ 
شباط/ف¶اير  ،2016أتاحت الفرصة لمساءلة كينيا بشأن مبدأ الشفافية
الخاص بالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية  شهر
µ

½
مقــدم عــام  2014يمنــح ا ولويــة
الم¶انيــة ،وتخصيــص المــوارد للقطــاع الصحــي ،وإقــرار مــ¾وع قانــون صحــي ّ
 
عموما ،وينص بوجه خاص ع أنه يجوز حرمان أي فرد من الرعاية الطبية العاجلة.
المرأة
لصحة
ً

 -٦المرجع السابق ،ص٥ .
 -٧المرجع السابق ،ص. ٧ .
 -٨المرجع السابق ،ص. ٧ .
 -٩لمعلومات إضافية عن المحددات ا جتماعية للصحة  ،انظر " المفاهيم ا ساسية لمنظمة
نجل¶ية ع:
الصحة العالمية ) ، (٢٠٠٨وهي متاحة باللغة ا 
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concepts
/en/.
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اﻟﺘﻄﻮرات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
رفعــت ّكل مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ ـ¶ ضــد المــرأة )ســيداو(
واللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة عــد ًدا مــن
التوصيــات العامــة والتعليقــات العامــة الصارمــة ،وأصدرتــا توجيهــات هامــة
.للدول بشأن المرأة والحق  الصحة
إذ أصــدرت لجنــة ســيداو عــد ًدا مــن التوصيــات العامــة المرتبطــة بحــق المــرأة
الصحــة½ ،
وأك¶ها شــمو ً التوصية العامــة رقم ١٠ .٢٤بينما تناولت التوصيات

ا  خــرى الجوانــب المختلفــة لحــق المــرأة  الصحــة ،نذكــر منهــا التوصيــة
العامــة رقــم ١١ ،١٨والتوصيــة العامة رقــم  ١٢ ،١٤والتوصية العامة رقم  ١٣ .١٥أما
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة فكانــت ســباقة
بــ
 تطويــر
معايــ¶ حقــوق ا  £نســان المتعلقــة بالصحــة والمســاواة 

الجنســ .إذ يُؤكــد تعليــق اللجنــة العــام رقــم  ١٤بشــأن الحــق  الصحــة

مبــدأ المســاواة وعــدم التميـ ـ¶ ،ويعــرب عــن الـ Ìـ¶ام جــاد  القضــاء الحقيقــي
عــ انعــدام المســاواة ،ســيما  مــا يتعلــق بالتمتــع غـ ـ¶ المتــكا  للمــرأة
١٤
بحقها  الصحة.
كذلــك ضم ّنــت ك ¢اللجنتـ ـ  م¢حظاتهمــا الختاميــة المتعلقــة بتقاريــر الــدول
بــ المــرأة
ا طــراف
شــ¶ إ ªأوجــه التقاطــع 
توجيهــات إضافيــة خاصــة تُ 
ٍ
عمومــا .وقــد أُدرجــت
والحــق  الصحــة ،فضــ ¢عــن الحــق  الصحــة
ً
اللجنتــ  المحلــق المرفــق بهــذه
التعليقــات ا ساســية الصــادرة عــن

الدراسة.
عمــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ التميـ ـ¶ ضــد المــرأة )ســيداو( طــوال
الســنوات القليلــة الماضيــة إ ªاتبــاع مقاربــة متعــددة الجوانــب لــدى النظــر 
حــق المــرأة  الصحــة .فعــ ســبيل المثــال  ،قضيــة ألـ ـ دا ســيلفا بيمنتيــل
ال¶ازيــل ١٥،حــول وفــاة ســيدة برازيليــة فقـ ـ¶ة مــن أصــل أفريقــي أثنــاء
ضــد µ
الــو دة عــ الرغــم مــن إمكانيــة تفــادي هــذه الوفــاة ،أقــرت لجنــة ســيداو أن
الدولــة مارســت التميـ ـ¶ بحــق الســيدة المتوفــاة عــ أســاس جنســها ووضعهــا
ا قتصــادي و ا جتماعــي عــ حــد ســواء ١٦ .لــذا ،إن هــذا ا Ì
عــ¶اف
بعــدم امتثــال الدولــة Ìل¶اماتهــا بحقــوق ا  £نســان متجاهلــةً التدابـ ـ¶ الصحيــة
أو فشــلها  الوصــول إ ªقطاعــات المجتمــع كافــة ،بمــا  ذلــك الفئــات ا كـ ½ـ¶
ـÈا أساسـ ًـيا لتحقيــق المســاواة الفعليــة .كمــا اعتمــدت لجنــة
ً
تهميشــا ،يُعـ ّـد عنـ ً
بالفلبــ الصــادر  عــام
ســيداو هــذه المقاربــة  التحقيــق الخــاص

ـ لوســائل منــع الحمــل الحديثــة 
 ،٢٠١٥والــذي أقــرت فيــه بــأن الحظــر الفعـ 
مدينــة مانيــ ¢انتهــك اتفاقيــة القضــاء عــ جميــع أشــكال التميـ ـ¶ ضــد المــرأة
مخلفًــا أثــر متفــاوت عــ النســاء  الفئــات المحرومــة ،بمــا فيهــن النســاء
١٧
الفق¶ات والمراهقات والنساء المتورطات  ع¢قات انتهاكية.


 -١٠لجنة سيداو  ،التوصية العامة رقم  : ٢٤المادة  ١٢من ا تفاقية )المرأة والصحة( )(١٩٩٩
 -١١لجنة سيداو  ،التوصية العامة رقم  :١٨النساء من ذوات ا  £عاقةالمعوقات )(١٩٩١
 -١٢لجنة سيداو  ،التوصية العامة رقم  :١٤ختان ا  £ناث )(١٩٩٠

Ì -١٣لجنــة ســيداو  ،التوصيــة العامــة رقــم  :١٥المــرأة وا يــدز تجنــب التميـ ـ¶ ضــد المــرأة 
ا ســ¶اتيجيات الوطنيــة للوقايــة مــن مــرض مت¢زمــة نقــص المناعــة المكتســب )ا  £يــدز(
ومكافحته )(١٩٩٠
 -١٤اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافيــة ،التعليق العام رقم  : ١٤الحق
 التمتع بأع مستوى من الصحة يمكن بلوغه ) (٢٠٠٠الفقرات  ١٨إ.٢٢ ª
ال¶ازيــل  ،لجنــة ســيداو  ،قضيــة رقــم، (٢٠١١) ١٧/٢٠٠٨
 -١٥ألـ ـ دا ســيلفا بيمنتيــل تيكسـ ـ¶ا ضــد µ
وثيقــة ا  مــم المتحــدة  ،,٢٠٠٨/١٧/D/٤٩/CEDAW/Cالفقــرة  .٣٫٤لمزيــد مــن المعلومــات عــن
القضيــة وتداعياتهــا  ،انظــر ملخــص الشــبكة العالميــة للحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
التاª
والثقافية باللغة ا  £
نجل¶ية ع الرابط 
https://www.escr-net.org/docs/i/1623066.

ألــ ضــد الدولــة
المحــرز  قضيــة 
يُذكــر أن ا  £نجــاز 
غــ¶ المســبوق ُ
مؤخــرا
ــ Éعليهــا  قضيــة محليــة شــهدتها كينيــا
µ
ً
ال¶ازيليــة ،يُعــد ســابقة بُ 
تتعلــق باحتجــاز نســاء  المستشــفيات بعــد الــو دة لعــدم قدرتهــن عــ
Ì
الــ Éحددتهــا اللجنــة
الفواتــ¶ الطبيــة .واســتنا ًدا عــ
تســديد


المعايــ¶ 
المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة  تعليقهــا العــام رقــم
Ì
ـا Þأن الدولــة
ـ Éكرســتها لجنــة ســيداو ،وجــد القـ 
 ،١٤والســابقة القضائيــة الـ 
انتهكــت ،مــن جملــة حقــوق أخــرى ،الحــق  الصحــة والحــق  عــدم
توفــ¶ الرعايــة الصحيــة ا  £نجابيــة بكلفــة
التعــرض


للتميــ¶ £ ،خفاقهــا 
معقولــة ،ولممارســتها التميـ ـ¶ ضــد النســاء عــ أســاس جنســهن ووضعهــن
ا قتصــادي ١٨ .وعــ نحــو مماثــل ،كشــفت قضيــة محليــة  الهنــد كيــف يؤثــر
ـلبا  الوصــول إ ªالحــق
الوضــع ا قتصــادي والنــوع ا جتماعــي )الجنــدر( سـ ً

القــا Þأن إنــكار صحــة ا م
 الصحــة مــن الناحــة العمليــة ،حيــث وجــد

وحرمانهــا مــن ا  £عانــات الغذائيــة والخدمــات يُعــد انتهــاكًا لحقــوق ا  £نســان
الفق¶ات .١٩
الدستورية والدولية الخاصة بالنساء الحوامل 
 القــرار الصــادر عن محكمة البلدان ا  م¶كية لحقوق ا  £نســان  قضية أرتافيا
موريللــو وآخــرون ضــد كوســتاريكا ٢٠،بإلغــاء الحظــر المفــروض من كوســتا ريكا
عــ عمليــات ا خصــاب ا 
نبــو¼ ،اعتمــدت المحكمــة مقاربــةً تتتســم
£
µ
بالمســاواة الحقيقيــة لدراســة ا ثــر المتفــاوت المســتوى للحظــر الــذي ُفــرض
عــ أســاس النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( وا  £عاقــة والوضــع ا قتصــادي .لــذا

ـو¼ ضمــن نظــم الرعايــة
أمــرت المحكمــة كوســتاريكا بإتاحــة ا  £خصــاب ا نبـ  µ
ـجاما مــع مبــدأ عــدم
ع¢جــا لحــا ت العقــم ،وذلــك انسـ ً
الصحيــة بوصفــه ً
التمي¶.

بتوخــي نهــج قائــم عــ أســاس حقــوق
المتعلقــة
التقنيــة
رشــادات
ّ
إن ا £
وال¶امــج الراميــة إ ªالحــد مــن الوفيــات
ا  £نســان  تنفيــذ السياســات µ

Ì
ـ Éيمكــن الوقايــة منهــا ،الــواردة  التقريــر الســنوي
وا مــراض النفاســية الـ 
ـزود الــدول بتدابـ ـ¶ ملموســة تعــزز
للمفوضيــة الســامية لحقــوق ا  £نســان ،تـ ّ
إعمــال حقــوق ا  £نســان عــ أرض الواقــع ٢١ .ومــع أن الوثيقــة
تســتهدف قضايــا ا  مومــة ،إ أن المنفعــة المتأتيــة عــن الوثيقــة تغطــي
عمومــا ،إذ تُقـ ّـدم إرشــادات هامــة لضمــان المســاءلة ،عــن
القطــاع الصحــي ً
½
طريــق رصــد ســبل ا نتصــاف ومراجعتهــا وا Ñ £اف عليهــا .كمــا توفــر
إرشــادات بشــأن المقاربــة القائمــة عــ النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( وحقــوق
Ì
ـ Éينبغــي اعتمادهــا لــدى وضــع الخطــط الخاصــة بالقطــاع الصحــي
ا  £نســان الـ 
الم¶انيات.
ورصد 

 -١٦المرجع السابق  ،الفقرة . ٧٫٧
 -١٧إجــراءات التحقيــق ) CEDAW/C/OP.8/PHL/1نســخة متقدمة غ¶ منقحة ٢٢ ،نيســان/أبريل
 .(٢٠١٥لمزيــد مــن المعلومــات عــن القضيــة وتداعياتهــا ،انظــر ملخــص الشــبكة العالميــة
التا:ª
للحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية باللغة ا  £
نجل¶ية ع الرابط 
https://www.escr-net.org/node/365940
ـ ضــد المدعي العام وآخرين  ،رقم  ٥٦٢لعــام  ، (٢٠١٥) ٢٠١٢المحكمة
 -١٨قضيــة أويــور و أوليـ 
نجل¶ية :
العليا  كينيا .لمعلومات إضافية ،انظر باللغة ا  £
http://www.reproductiverights.org/press-room/kenyan-high-court-maternity-hospit
al-illegally-imprisoned-women-violated-human-rights.
 -١٩قضيــة كشــمي مانــدال ضــد مستشــفى ديــن دايــال هاريناغــار وآخريــن  ،رقــم ٢٠٠٨/٨٨٥٣
المحكمــة العليــا  دلهــي .لمعلومــات إضافيــة عــن القضيــة وتداعياتهــا ،انظــر باللغــة
نجل¶ية :
ا £
https://www.escr-net.org/docs/i/1370523.
 -٢٠قضيــة أرتافيــا موريللــو وآخريــن ضــد كوســتاريكا  ،الحكــم الصــادر عــن محكمــة البلــدان

التا:ª
الثا¼
µ
ا م¶كية لحقوق ا  £نسان½ ٢٨ ،ت¾ين 
/نوفم¶  ، ٢٠١٢متوفرة ع الرابط 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_ing.pdf.
بتوخــي نهــج قائــم
 ٢١المفضويــة الســامية لحقــوق ا  £نســان ،ا  £رشــادات التقنيــة المتعلقــة ّ
وال¶امــج الراميــة إ ªالحــد مــن الوفيــات
عــ أســاس حقــوق ا  £نســان  تنفيــذ السياســات µ
وا مــراض النفاســية Ì
الــ Éيمكــن الوقايــة منهــا ) ، (٢٠١٢وثيقــة ا مــم المتحــدة

التا:ª
الرابط
 22/A/HRC/21متوفرة ع

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

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
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ال¶وتوكــول ا ختيــاري مؤخـ ًـرا ،وتوفـ ـ¶ه آليــةً لتقديــم الشــكاوى
ـµ É
ويُعــد تبـ 
ـورا هامــا
الفرديــة المتعلقــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة ،تطـ ً
 مجــال حــق المــرأة  الصحــة ،حيــث كان للجنــة المعنيــة بالحقــوق
ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة الســبق  تعزيــز معايـ ـ¶ حقــوق ا  £نســان
الجنســ .وتمثــل هــذه ا Îليــة فرصــة
بــ

المتعلقــة بالصحــة والمســاواة 
كبـ ـ¶ة لتعزيــز فــرص الوصــول إ ªالعدالــة وا حتــكام إ ªالقضــاء  قضايــا
انتهــاك حقــوق المــرأة  القطــاع الصحــي ،كمــا توفــر توضيحــا إضافيــا بشــأن
النوع ا جتماعي )الجندر( والحق  الصحة.

ﺟﺪول أﻋﻤﺎل 2030

Ì
ال Éأٌعتمدت  شهر
أيلول/سبتم¶  ،2015تدعم
µ
إن أهداف التنمية المستدامة 
بÈاحــة المســاواة بـ ـ الجنسـ ـ وإعمــال حقــوق ا  £نســان للنســاء والفتيــات،
روج هــذه ا جندات لتحرير
بمــا  ذلــك الحــق  الصحة للجميع ٢٣ .مع ذلك ،تُ ّ
التجــارة وا ســتثمار  ســياق التمويــل الخــاص الــدو½ ª
بــ
وال¾اكــة 

القطاعــ العــام والخــاص بوصفهــا Ì
اســ¶اتيجيات أساســية لتمويــل هــذه

ا هداف.
تجــدر ا  £شــارة إ ªأن ½
كثــ¶ا مــا
بــ

الــ¾اكات 
القطاعــ العــام والخــاص  ً
لتوفــ¶ الخدمــات ا جتماعيــة ســيما الصحــة والتعليــم،
اُســتخدمت

½
عمومــا بأنهــا تعــاون بـ ـ القطاعـ ـ العــام والخــاص
اكات
ـ¾
ـ
ال
ـذه
ـ
وتوصــف ه
ً
ّ
مــن أجــل تحقيــق أهــداف السياســة العامــة ،وتشــمل الـ ½ـ¾كات الخاصــة الــÌÉ

تمــول الدوائــر أو المرافــق العامــة أو تبنيهــا أو تشــغّ لها ٢٤ .لقــد كان
ّ
الخدمــات
تقديــم
الخــاص
القطــاع
انخــراط
تشــجيع
مــن
الهــدف


Ì
المجــا ت ا جتماعيــة ،إنشــاء ½
تحــ¶م
م¾وعــات "مربحــة ومزدهــرة
٢٥
ا Ìل¶امــات المتعلقــة بحقوق ا  £نســان".
وغالبا مــا أدى ذلك إ ªتفاقم انعدام
ً
المساواة  الحصول ع الخدمات ،وإ ªتعميق الفوارق ا جتماعية.
أدت خصخصــة الخدمــات الصحيــة إ ªتفاقــم ال¢مســاواة  فــرص الحصــول
عــ الرعايــة الصحيــة ،بمــا  ذلك زيادة ا  £نفــاق من ا موال الخاصــة  .٢٦ففي
الفلبـ ـ ،عــ ســبيل المثــال ،ربطــت الحكومــة عمليــة خصخصــة المستشــفيات
Ì
ـ Éيضعهــا مــÈف التنميــة
العامــة المختلفــة )بمــوازاة الوصفــات السياســية الـ 

Î
٢٧
ـدو ªمنــذ عقــود( بارتفــاع معــدل وفيــات ا مهــات  .إذ
ا ســيوي والبنــك الـ 

غالبــا مــا كان يُتخــذ القــرار الخــاص بالحصــول عــ ا دويــة وتحديــد أولويــات
ً
ا ســتثمار اســتنا ًدا إ ªمبــادئ التمويــل ،مــا أدى إ ªتخفيــض الخدمــات
الصحيــة ا  ساســية للمــرأة أو إلغائهــا بعــد أن ثبــت أنهــا مرتفعــة الكلفــة وغـ ـ¶
٢٨
مربحة.
لتوفــ¶
خارجيــة
بمصــادر
ســتعانة
وا
العــام
نفــاق
ا
التخفيضــات
إن



½
الخدمــات ا ساســية العامــة يؤثــر مبــاÑة  حقــوق المــرأة بطرائــق مختلفــة

يعولــن عــ الخدمــات العامــة والتأمينــات
لســبب 

اثنــ :أو ً  ،ن النســاء ّ

Ì
ـ Éيوفرهــا الضمــان ا جتماعــي ،وثانيــا ،ن النســاء يتحملــن مســؤولية ســد
الـ 
Ì
ال Éتنشأ لدى تخفيض هذه الخدمات.
الفجوات  
توف¶ الخدمات 
٢٢

 -٢٢انظر ا مم المتحدة  ،تحويل عالمنا  :جدول أعمال  ٢٠٣٠للتنمية المســتدامة ) . (٢٠١٥لمزيد من
المعلومات عن أهداف التنمية المستدامة ،انظر:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
 -٢٣انظر أهداف التنمية المستدامة سيما ا هداف  ٣و  ٥و  ٦و . ١٦
 -٢٤انظر:
?Asia Pacific Forum on Women, Law and Development Delivering Development Justice
Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015),
ـ Éبالمــرأة والقانــون والتنميــة ،تحقيــق العدالــة ا  £نمائيــة؟
منتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ المعـ 
تمويل جدول أعمال  ٢٠٣٠للتنمية المســتدامة ) ، (٢٠١٥ورقة معلومات أساســية قُدمت  خ¢ل اجتماع
فريــق الخـ µـ¶اء حــول "تمكـ ـ المــرأة والطريــق إ ªالتنميــة المســتدامة" الــذي ُعقــد  نيويــورك مــن
نوفم¶ .٢٠١٥
الثا¼
µ
 ٢إ½ ٤ ªت¾ين 
ل¢مــم المتحــدة  ،تقريــر المقــرر الخــاص
 -٢٥الجمعيــة العامــة
ـ Éبالحــق  التعليــم  :حمايــة
المعـ 
الحق  التعليم  مواجهةمن ا ستغ¢ل التجاري ) ، (٢٠١٥وثيقة ا مم المتحدة 30/A/HRC/29

ـرد
ـ Éبحــق كل فـ 
 -٢٦الجمعيــة العامــة ل¢مــم المتحــدة ،تقريــر أعــده المقــرر الخــاص المعـ 
التمتــع بأعــ مســتوى مــن الصحيــة البدنيــة والعقليــة يُمكــن بلوغــه ) (2012وثيقــة ا مــم المتحــدة
بيج ومنهاج العمل ) ، (1995الفقرة .91
 . Add2//15/A/HRC/20انظر ً
أيضا إع¢ن 
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ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ليســت النســاء مجموعــة متجانســة ضمــن ســياق محــدد ،وعليــه تختلــف
احتياجاتهــن الصحيــة ســواء أكان ذلــك بســبب ا خت¢فــات البيولوجيــة مثــل
الجنســ والصــور
القــدرات ا  £نجابيــة ،أو بســبب ا دوار المنوطــة بــك¢

Ì
Ì
ـ Éتهــدد حيــاة المــرأة
ـ Éتؤثــر  المخاطــر الصحيــة الـ 
النمطيــة الجنســانية الـ 
Ì
يتعــ عليهــا التعامــل معهــا .وعــ هــذا النحــو ،تســعى هــذه
والــÉ


عوضــا عــن ذلــك عــ
الدراســة إ ªمعالجــة كل حالــة عــ حــدة ،بــل تركــز ً

الخــ¶ات والتجــارب
عــدد مــن القضايــا والتوصيــات ا ساســية مســتند ًة إµ ª

Î
Ì
خ¶ة.
ال Éاكتسبها أعضاء الفريق العامل  ا ونة ا 

• وضعــت العديــد مــن الــدول قوانـ ـ أو سياســات صارمــة تتعلــق بصحــة
المــرأة ،بيــد أنهــا أخفقــت  تخصيــص المــوارد الماليــة الكافيــة لتنفيذهــا
ال¶امــج
تنفيــذً ا كامـ ًـ .¢لــذا ،يتعـ ـ عــ الــدول تأمـ ـ التمويــل الكامــل لهــذه µ
Ì
Ì
ـ Éتعهــدت بهــا 
وتنفيذهــا عــ نحــو م¢ئــم ،وذلــك امتثــا ل¢ل¶امــات الـ 
مجــال حقــوق ا  £نســان .ويســتلزم هــذا ا  مــر إجــراء عمليــة رصــد للنتائــج
مصنفّــة عــ ا قــل عــ أســاس الجنــس ،والعــرق ،ووضــع الشــعوب
الجنــ÷ والهويــة الجنســية،
ا  صليــة ،والعمــر ،والجغرافيــا ،والميــل

وا  £عاقــة .عــ¢وة عــ ذلــك ،ثمــة حاجــة لتعزيــز الشــفافية  الوصــول إª
الم¶انيــات مــن أجــل تحديــد المخصصــات والنفقــات وأوجــه ا ســتعمال،

لتمكــ
قوانــ متينــة تتنــاول الحــق  المعلومــات
ويشــمل ذلــك وضــع


ـد¼ مــن الوصــول إ ªالمعلومــات الخاصــة
المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المـ 
Î
أيضــا مــن تحديــد ضمانــات المســاءلة بغيــة التصــدي ل¢ثــار
بالم¶انيــة .و بـ ّـد ً

السلبية الناجمة عن نقل السلطة وخصخصة الخدمات الصحية العامة.
• مــع إقــرار العديــد مــن قضايــا حقــوق ا  £نســان عــ الصعيديــن ا  £قليمــي
تجــ¶ للمــرأة  ،الوقــت
لزامــا عــ الــدول وضــع آليــات 
والــدو ،ªأصبــح ً

المناســب ،الطعــن  أي قــرار ينكــر عليهــا حقهــا  الوصــول إ ªالخدمــات
الصحيــة  ،المرافــق الخاصــة أو العامــة ،و ســيما خدمــات الصحــة
ا  £نجابيــة .و بـ ّـد أن تم ّكــن هــذه ا Îليــات المــرأة مــن إســماع صوتهــا ،واتخــاذ
ـ Éيجـ ـ¶ لهــا الوصــول إ ªالخدمــات ،وتقديــم الطعــون 
القــرار  إطــار زمـ 
حــال حرمانهــا مــن هــذه الخدمــات .كذلــك ينبغــي للــدول أن تســتجيب µل¶امــج
الرصــد المجتمعيــة ســيما وأنهــا تصــب  المحافــل المعنيــة بتســوية شــكاوى
وغ¶ ذلك من ا Îليات.
المواطن 


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

بيج ومنهاج العمل ) ، (١٩٩٥الفقرة .٩١
 -٢٨ا مم المتحدة  ،إع¢ن 
المشــار إليهــا المتعلقــة بالمــرأة والصحــةُ .حللــت
ـائل
ـ
للمس
ـاملة
ـ
ش
ـ¶
ـ
غ
ـة
ـ
قائم
ـق
ـ
الملح
ـذا
ـ
ه
 -٢٩إن

ُ
الم¢حظــات الختاميــة أدنــاه الـ Ìـ Éأعدتهــا لجنــة ســيداو لهــذا الجــدول :الكونغــوÌ ،
إري¶يــا ،مــا وي،

المكســيك )(٢٠٠٦؛ بلـ ـ¶ ،هنغاريــا ،إندونيســيا ،موزمبيــق )(٢٠٠٧؛ البحريــن ،أوروغــواي )(٢٠٠٨؛ غينيــا
بيســاو )(٢٠٠٩؛ بنغــ¢دش ،كينيــا ،ليســوتو ،باراغــواي )(٢٠١١؛ أفغانســتان ،كمبوديا ،كولومبيــا ،مولدوفا،
ýبيا ،سيشــيل ،طاجكســتان )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ) (٢٠١٤؛ اســبانيا  ،أوزباكســتان )ُ . (٢٠١٥حللت الم¢حظات
Ì
الــ Éأعدتهــا اللجنــة المعنيــة بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة لهــذا
الختاميــة أدنــاه 
الص ،إندونيســيا ،أوكرانيا ،أوزباكســتان )(٢٠١٤؛ غامبيــا ،باراغواي،
الجــدول :ألبانيــا ،الكويــت )(٢٠١٣؛ 
طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٣٠مــا وي ،المكســيك )(٢٠٠٦؛ موزمبيــق )(٢٠٠٧؛ غينيــا بيســاو )(٢٠٠٩؛ باراغــواي )(٢٠١١؛ أفغانســتان،
طاجكستان ).(٢٠١٣
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Ì
ـو¼،
ـ Éتجـ ّـرم المــرأة اســتنا ًدا إ ªوضعهــا القانـ 
• إن القوانـ ـ والسياســات الـ 
½
بفــ¶وس نقــص المناعــة الب¾ية/ا  £يــدز ،أو
أو مجــال عملهــا ،أو إصابتهــا 
هويتهــا وميولهــا الجنســية ،ضمــن جملــة مــن العوامــل ا خــرى ،تقـ ّـوض حقهــا
 الصحــة بردعهــا أو حرمانهــا مــن الحصــول عــ الرعايــة ا ساســية .عــ¢وة
عــ ذلــك ،تــزال القوانـ ـ والسياســات التقييديــة تقـ ّـوض فــرص المــرأة 
الوصــول إ ªالخدمــات الصحيــة ،وتُرســخ الوصمــة والصـ ّـور النمطيــة القائمــة
عــ النــوع ا جتماعــي )الجنــدر( Ì
تغي¶هــا ،وذلــك عــ
والــÉ
بــد مــن 
ّ

Ì
الرغــم مــن ا Ì
الــ Éتحــول دون وصــول المــرأة إª
عــ¶اف بــأن

القوانــ 
Ì
الــ Éتحتــاج إليهــا النســاء تُجســد شــك ¢مــن أشــكال
الخدمــات الصحيــة 
التمي¶.

• ولتمكـ ـ المــرأة مــن اتخــاذ القــرارات المجديــة المتعلقــة بصحتهــا ،بــات
زمــا عــ الــدول اتخــاذ تدابـ ـ¶ إيجابيــة ترفــع مــن مكانــة المــرأة ،وتشــمل
ً
هــذه التدابـ ـ¶ القضــاء عــ المعايـ ـ¶ والصـ ّـور النمطيــة الجنســانية الضــارة،
وضمــان وصــول المــرأة إ ªالمعلومــات والمــوارد ال¢زمــة لتفعيــل هــذه
وتيس¶ Ì
للمراهق.
ال¶بية الجنسية
القرارات،



½
• تؤثــر ا نظمــة الصحيــة المتعــ¶ة  النســاء بدرجــات متفاوتــة ،ســيما
النســاء المنتميــات إ ªالفئــات المهمشــة .لــذا مــن ا هميــة بمــكان أن تكفــل
الدولــة وصــول كل فــرد إ ªمرافــق صحيــة تضــم موظفـ ـ مؤهلـ ـ وتملــك
توف¶ الرعاية الجيدة.
موارد كافية ،ما يمكنها من 
•  ســياق تنامــي ا ســتثمار الخــاص والفعاليــات ا قتصاديــة الخاصــة،
ينبغــي أن تســمح ا Îليــات صحــاب المصلحــة المعنيـ ـ بإســماع صوتهــم،
Ì
ـارا متفاوتــة عــ
ـ Éتـ Ìـ¶ك أثـ ً
وأن توفــر الحمايــة مــن نفــوذ المصالــح الخاصــة الـ 
حق المرأة  الصحة وحقوق ا  £نسان ا خرى.

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

اﻟﺨﻼﺻﺔ
حــ يتواصــل إحــراز عــدد مــن ا نجــازات الهامــة عنــد تقاطــع ا رض
 
والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة ،تعكــس القضايــا
ـا Ñوغـ ـ¶ المبـ ½
المشــار إليهــا أعــ¢ه اســتمرار ممارســة التميـ ـ¶ المبـ ½
ـا  Ñتوافــر
ُ
Ì
الرعايــة الصحيــة الجيــدة ،وتيسـ ـ¶ ســبل الوصــول إليهــا .لذلــك ،وحــ Éنتمكــن
مــن اعتمــاد مقاربــة تتســم بالمســاواة الحقيقيــة إزاء تمتــع المــرأة بحقوقهــا
المتعلقــة بالصحــة ،علينــا إجــراء دراســة متأنيــة تتنــاول مظاهــر هــذه القضايــا
الم¶ابطة وا Ì
Ì
س¶اتيجيات المعتمدة.
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ﻣﻮاردإﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة
التميــ¶ ضــد المــرأة )ســيداو(،
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ
•

التوصيــات العامــة رقــم ) ٢٤المرأة والصحة( ،ورقم ) ٢٧المسـ ّنات( ،ورقم ٢٦
)العام¢ت المهاجرات(.
التميــ¶ ضــد المــرأة )ســيداو(
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــ
•

ولجنــة حقــوق الطفــل ،التوصيــة العامة/التعليــق العــام الصــادران بصفــة
Ì
مش¶كة بشأن الممارسات الضارة ).(٢٠١٤
التميــ¶ ضــد
مركــز الحقــوق ا  £نجابيــة ،المســاءلة إزاء ممارســة
•

الفلبــ :النتائــج والتوصيــات الرئيســة المنبثقــة عــن التحقيــق

المــرأة 
الخــاص بشــأن الحقــوق ا  £نجابيــة الــذي أجرتــه لجنــة ســيداو )) .(٢٠١٥باللغــة
نجل¶ية(
ا £
مركــز الحقــوق ا  £نجابيــة ،آفــاق جديــدة لعــام  :٢٠١٥هيئــات رصد
•
نجل¶ية(.
معاهدات الحقوق ا  £نجابية )) .(٢٠١٥باللغة ا  £
مركــز الحقــوق ا  £نجابيــة ،فـ Ìـ¶ات ا نتظــار ا  £لزاميــة ومتطلبــات
•
½
المتحــ¶ة  أوروبــا الوســطى وأوروبــا ال¾قيــة )) .(٢٠١٥باللغــة
المشــورة

نجل¶ية(
ا £
مركــز الحقــوق ا  £نجابيــة ،المســاواة الحقيقيــة والحقــوق
•
بــ أهــداف التنميــة Ì
وال¶امــات
الموائمــة
بشــأن
إحاطــة
ورقــة
نجابيــة:
ا£

نجل¶ية(
حقوق ا  £نسان )) .(٢٠١٤باللغة ا  £
أودري تشــابمان ،تأثـ ـ¶ ا عتمــاد عــ الخدمــات الصحيــة الخاصــة
•
عــ الحــق  الصحــة )(١) ١٦ (٢٠١٤مجلــة الصحــة وحقــوق ا  £نســان ) .١٢٢باللغة
نجل¶ية(
ا £
أودري تشــابمان" ،المحــددات ا جتماعيــة للصحــة ،والعدالــة
•
الصحية ،وحقوق ا  £نسان" ) (٢) ١٢ (٢٠١٠مجلة الصحة وحقوق ا  £نسان ) .١٧باللغة
نجل¶ية(
ا £
مجلــس حقــوق ا  £نســان ،تطبيــق ا  £رشــادات التقنيــة المتعلقــة
•
وال¶امــج
ّ
بتوخــي نهــج قائــم عــ أســاس حقــوق ا  £نســان  تنفيــذ السياســات µ
الراميــة إ ªالحــد مــن الوفيــات وا مــراض النفاســية الـ Ì
ـ Éيمكــن الوقايــة منهــا،

تقرير المفوضية السامية لحقوق ا  £نسان ).(٢٠١٢
بــول هانــت وآخــرون ،بنــاء القضيــة :مــا هــو الدليــل عــ ا ثــر
•
Ì
الم¶تــب عــن تطبيــق مقاربــات قائمــة عــ أســاس حقــوق ا  £نســان عــ
نجل¶ية(
الصحة؟ ) (٢) ١٧ (٢٠١٥مجلة الصحة وحقوق ا  £نسان ) .١باللغة ا  £
ـ Éبالمــرأة
•
تيســال خــان ،ومنتــدى آســيا والمحيــط الهــادئ المعـ 
والقانــون والتنمية ،تحقيــق العدالة ا  £نمائية؟ تمويل جدول أعمال  ٢٠٣٠للتنمية
المســتدامة ) ،(٢٠١٥ورقــة معلومــات أساســية قُدمــت  خــ¢ل اجتمــاع فريــق
الســت للجنــة
تحضــ¶ا للــدورة
الخــ¶اء  هيئــة ا مــم المتحــدة للمــرأة


µ
"تمكــ المــرأة والطريــق إ ªالتنميــة المســتدامة" Ì
الــÉ
حــول
المــرأة
وضــع


نوفم¶ .(٢٠١٥) ٢٠١٥
الثا¼ /
µ
ُعقدت  نيويورك من  ٢إ½ ٤ ªت¾ين 

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

التميــ¶ مــن
جيليــان ماتكنوتــون ،حــل عقــدة المســاواة وعــدم
•

أجــل تعزيــز الحــق  الرعايــة الصحيــة للجميــع ) (٢)١١ (٢٠١٥مجلــة الصحــة
نجل¶ية(
وحقوق ا  £نسان ) .٤٧باللغة ا  £
Ì
Ì
جيــو¼
•
ســانغ¶ا وآخــرون ،حقــوق ا  £نســان  ا ســ¶اتيجية


نجل¶ية(
ا
)باللغة
.٣٥١
يطانية
ال¶
الطبية
المجلة
،
)(٢٠١٥
الجديدة
العالمية
 £
µ
صنــدوق ا مــم المتحــدة للســكان ،الــدروس المســتخلصة مــن
•
الــدورة ا و ªل¢ســتعراض الــدوري الشــامل :الصحــة والحقــوق الجنســية
نجل¶ية(
وا  £نجابية من ا Ìل¶ام إ ªالعمل )) .(٢٠١٤باللغة ا  £
الجمعيــة العامــة 
ل¢مــم المتحــدة ،التقريــر المؤقــت للمقــرر
•
ـ Éبحــق كل فــرد  التمتــع بأعــ مســتوى مــن الصحــة البدنيــة
الخــاص المعـ 
والعقليــة يمكــن بلوغــه )حــول تجريــم الصحــة الجنســية وا  £نجابيــة(
).(٢٠١١
الجمعيــة العامــة 
ل¢مــم المتحــدة ،تقريــر المقــرر الخــاص
•
ـ Éبحــق كل فــرد  التمتــع بأعــ مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة
المعـ 
يمكــن بلوغــه )حــول تجريــم نقــل فـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾يــة /ا  £يــدز(
).(٢٠١٠
منظمــة الصحــة العالميــة ،ســد الفجــوة  غضــون جيــل واحــد:
•
العدالــة وا  £نصــاف  المجــال الصحــي بفضــل اتخــاذ إجــراءات حــول

ـا¼ للجنــة المعنيــة بالمحــددات
المحــددات ا جتماعيــة للصحــة ،التقريــر النهـ 
نجل¶ية(
ا جتماعية للصحة )الفصل  :١٣إنصاف
الجنس( )) . (٢٠٠٨باللغة ا  £

ـاواة
ـ
المس
ـات
ـ
متطلب
ـورة
ـ
بل
:
ـة
ـ
الكرام
ـ¢ل
ـ يامـ ـ ،ظـ
•

أليشــيا إيـ 
تطبيــق أطــر حقــوق ا  £نســان  مجــال الصحــة ) (٢)١١ (٢٠٠٩مجلــة الصحــة
نجل¶ية(
وحقوق ا  £نسان ) .١باللغة ا  £
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ﻣﻠﺤﻖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺼﺤﺔ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﻠﺠﻨﺔ
٢٩
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )ﺳﻴﺪاو(
ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

Ì
ـ Éتحــول دون
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مجموعــة مــن العقبــات الهيكليــة الـ 
حصــول النســاء والفتيــات عــ الرعايــة والخدمــات الصحيــة الم¢ئمــة ،بمــا فيهــا
ا فتقــار إ ªالبنيــة التحتيــة الماديــة الم¢ئمــة والقيــود المفروضــة عــ القــدرات
٣٠
المالية.
ودعت الدول إ:ª
تدابــ¶ ملموســة لتعزيــز وصــول المــرأة إ ªمجموعــة واســعة مــن
• اتخــاذ

المرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة ،بمــا  ذلــك خدمــات الرعايــة
٣١
الصحية الجنسية وا  £نجابية
تحســ البــ Éالتحتيــة الصحيــة بغيــة ضمــان
• اتخــاذ الخطــوات ا Îيلــة إª

٣٢
حصول المرأة ع الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة
٣٣
الم¶انيات.
• زيادة مخصصات قطاع الرعاية الصحية  

Ì
ـ Éتحــول
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مجموعــة مــن العقبــات الهيكليــة الـ 
دون حصــول النســاء والفتيــات عــ الرعايــة والخدمــات الصحيــة الم¢ئمــة،
بمــا فيهــا ا فتقــار إ ªالبنيــة التحتيــة الماديــة الم¢ئمــة ،والقيــود المفروضــة
٣٤
الم¶انية.
ع القدرات المالية ،ومخصصات القطاع الصحي  
ودعت الدول إ:ª
• اتخــاذ تدابـ ـ¶ ملموســة لتعزيــز وصــول المــرأة إ ªمجموعــة واســعة مــن
المرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة ،بمــا  ذلــك خدمــات
٣٥
الرعاية الصحية ا ساسية ،وخدمات الرعاية الصحية الجنسية وا  £نجابية
• تكثيــف

التدابــ¶ الراميــة إ ªزيــادة مخصصــات القطــاع الصحــي 
٣٦
الم¶انيات.


ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻧﺠﺎﺑﻴﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء قلــة اســتفادة المــرأة مــن خدمــات الرعايــة
الصحيــة الجنســية وا  £نجابيــة؛ ٥١والتقاريــر الواردة عــن إجراء عمليــات التعقيم
القــ¾ي ٥٢ .كذلــك أعربــت عن قلقهــا إزاء الخلل الحاصل  النســب ب الذكور

ـا¼
وا  £نــاث عنــد الــو دة ،وربــط هــذا الخلــل باللجــوء إ ªا  £جهــاض ا نتقـ 
المــ¶اث
الجنــ
بســبب جنــس
والتميــ¶ ضــد المــرأة ،ســيما  قضايــا 


٥٣
وتفضيل ا بناء الذكور.
ودعت اللجنة الدول إ©:
تحســ توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا  £نجابيــة وتعزيــز
•


٥٤
إمكانية وصول المرأة إليها ،بما فيها تنظيم ا Ñة
• تكثيــف الجهــود المبذولــة لتعزيــز فــرص وصــول المــرأة إ ªمجموعــة شــاملة
مــن وســائل منــع الحمــل ا  Îمنــة بتكلفــة معقولــة ،واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابـ ـ¶
لمنــع اللجــوء إ ªعمليــات التعقيــم وا  £جهــاض بوصفهمــا مــن وســائل منــع
٥٥
الحمل.
فعالــة وتنفيذهــا مــن أجــل تفــادي عمليــات ا  £جهــاض غـ ـ¶
• اعتمــاد تدابـ ـ¶ ّ
Î
الفعــال وا Îمــن والحصــول
ا منــة ،وتعزيــز فــرص الوصــول إ ªا  £جهــاض ّ
٥٦
ع خدمات الرعاية الصحية  مرحلة ما بعد ا  £جهاض
وتوفــ¶
الجنــ÷ ،وتعزيــز حمــ¢ت التوعيــة،
• تطويــر برامــج التثقيــف


٥٧
المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الجنسية وا  £نجابية

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا :إزاء قلــة اســتفادة المــرأة مــن خدمــات الرعايــة
الصحيــة الجنســية وا  £نجابيــة ،بمــا  ذلــك تنظيــم ا Ñة ،والوصــول إª
مجموعــة واســعة مــن وســائل منــع الحمــل؛  ٣٧واضطــرار المــرأة إ ªالحصــول عــ
موافقــة زوجهــا مــن أجــل الخضــوع  £جــراءات طبيــة معينــة أو الحصــول عــ
بعض الخدمات الطبية؛  ٣٨وإقدام بعض الدول ع حظر ا  £جهاض أو فرض قيود
مشــددة بهــذا الشــأن ،ممــا يدفــع المــرأة إ ªاللجــوء إ ªعمليــات إجهــاض Ñيــة أو
غـ ـ¶ آمنــة ٣٩ .كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء حــا ت التعقيــم القــ¾ي ،وا ســتخدام

Ì
الم¶ايــد شــكال التعقيــم أو ا  £جهــاض بوصفهمــا مــن وســائل منــع الحمــل 
بعــض الــدول جــراء عــدم توافــر أشــكال أخــرى مــن وســائل منــع الحمــل و/أو
٤٠
تعذر الوصول إليها.
ودعت اللجنة الدول إ© :
• تحسـ ـ توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا  £نجابيــة وتعزيــز إمكانيــة
وصــول المــرأة إليهــا ،بمــا فيهــا تنظيــم ا Ñة بهــدف تفــادي حــا ت الحمــل
٤١
المبكر وعمليات ا  £جهاض ال¾ية
• تكثيــف الجهــود المبذولــة الراميــة إ ªتعزيــز فــرص الوصــول إ ªمجموعــة
Î
تداب¶ لمنع
شاملة من وسائل منع الحمل ا منة بتكلفة معقولة ٤٢ ،واتخاذ ما يلزم من 
٤٣
اللجوء إ ªعمليات التعقيم وا  £جهاض بوصفهما من وسائل منع الحمل.

 -٣١الكونغوÌ ،
بل¶ )(٢٠٠٨؛ بنغ¢دش ،ليســوتو
إري¶يا  ،ما وي ،المكســيك )(٢٠٠٦؛ هنغاريا ،إندونيســيا ،موزمبيق )(٢٠٠٧؛ 
)(٢٠١١؛ أفغانستانý ،بيا ،طاجكستان ).(٢٠١٣
 -٣٢غينيا بيساو ).(٢٠٠٩
 -٣٣أفغانستان ).(٢٠١٣
الص )(٢٠١٤؛ غامبيا  ،طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٣٤ألبانيا ) (٢٠١٣؛ 
 -٣٥إندونيسيا ،أوكرانيا )(٢٠١٤؛ غامبيا ).(٢٠١٥
الص  ،أوكرانيا )(٢٠١٤؛ غامبيا  ،طاجكستان ).(٢٠١٥
 -٣٦ألبانيا ) (٢٠١٣؛ 
Ì -٣٧
بل¶ )(٢٠٠٨؛ غينيا بيساو )(٢٠٠٩؛ كينيا  ،ليسوتو ،باراغواي ) ،(٢٠١١كمبوديا ) (٢٠١٣؛ Ñي¢نكا
إري¶يا ،المكسيك )(٢٠٠٦؛ 
).(٢٠١٤
 -٣٨البحرين)(٢٠٠٨؛ أفغانستان ).(٢٠١٣
 -٣٩ليسوتو )(٢٠١١؛ أفغانستان ،سيشيل )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا).(٢٠١٤

 -٤٠كولومبيا  ،مولدوفاý ،بيا )(٢٠١٣؛ أوزباكستان ).(٢٠١٥
Ì -٤١
بل¶ )(٢٠٠٨؛ غينيا بيساو )(٢٠٠٩؛ كينيا  ،باراغواي )(٢٠١١؛ كولومبيا
إري¶يا ،ما وي ،المكسيك )(٢٠٠٦؛ إندونيسيا )(٢٠٠٧؛ 
)(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤
بل¶ )(٢٠٠٨؛ بنغ¢دش ،كينيا ،ليسوتو ،باراغواي )(٢٠١١؛ مولدوفا ،سيشيل
 -٤٢ما وي ،المكسيك )(٢٠٠٦؛ هنغاريا )(٢٠٠٧؛ 
)(٢٠١٣؛ أوزباكستان ).(٢٠١٥
 -٤٣كولومبياý ،بيا )(٢٠١٣؛ أوزباكستان ).(٢٠١٥
بل¶ ،أوروغواي )(٢٠٠٨؛ بنغ¢دش ،كينيا ،باراغواي)(٢٠١١؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤
 -٤٤المكسيك )(٢٠٠٦؛ 
 -٤٥المكسيك )(٢٠٠٦؛ باراغواي)(٢٠١١؛ كولومبيا  ،مولدوفا ).(٢٠١٣
 -٤٦كولومبيا ).(٢٠١٣
 -٤٧المكســيك )(٢٠٠٦؛ هنغاريــا ،موزامبيــق ) ،(٢٠٠٧بلـ ـ¶ ،أوروغــواي)(٢٠٠٨؛ كينيــا ،ليســوتو ،باراغــواي )(٢٠١١؛ مولدوفــا
).(٢٠١٣
 -٤٨البحرين )(٢٠٠٨؛ كولومبيا  ،مولدوفا )(٢٠١٣؛ أوزباكستان ).(٢٠١٥
 -٤٩ليسوتو ).(٢٠١١
 -٥٠أفغانستان  ،سيشيل )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤

ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

|8

غــ¶
• اعتمــاد
فعالــة وتنفيذهــا مــن أجــل منــع عمليــات ا  £جهــاض 

تدابــ¶ ّ
الفعال وا Îمن  ٤٥والحصول ع خدمات
المأمون ٤٤ ،وتعزيز فرص الوصول إ ªا  £جهاض ّ
٤٦
الرعاية الصحية  مرحلة ما بعد ا  £جهاض
ـ÷ ،وتعزيــز حمــ¢ت التوعيــة ،وتوفـ ـ¶ المعلومــات
• تطويــر برامــج التثقيــف الجنـ 
المتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية وا  £نجابيــة للتأكــد مــن قــدرة
Ì
والفــ¶ات
ا  £نــاث والذكــور عــ اتخــاذ خيــارات مدروســة  عــدد ا طفــال
٤٧
الفاصلة ب الو دات
Ì
ـ Éتكفــل قــدرة المــرأة عــ إبــداء موافقتهــا الحــرة
ـ
ال
ـة
ـ
الم¢ئم
• اتخــاذ التدابـ ـ¶

ـتن¶ة عــ إجــراء العمليــات والخضــوع للع¢جــات الطبيــة مــن
والمســبقة والمسـ 
٤٨
غ¶ الحاجة إ ªموافقة و/أو إذن من أي شخص آخر ،بما  ذلك زوجها
Ì
ـ Éتحظــر ا  £جهــاض ٤٩ ،ومراجعة القوانـ ـ المتعلقة با  £جهاض
• إلغــاء القوانـ ـ الـ 
Ì
اللــوا¼ يلجــأن إª
بغيــة إلغــاء ا  حــكام التأديبيــة المفروضــة عــ النســاء

٥٠
ا  £جهاض.

Ì
½
ـ Éتحظــر ا  £جهــاض بمــا يتــ¢ءم مــع الحقــوق ا ساســية
• تعديــل الت¾يعــات الـ 
٥٨
ا خرى ،مثل حق المرأة  الصحة والحياة والكرامة
الق¾يــ
• اتخــاذ ا  £جــراءات ال¢زمــة لمنــع اللجــوء إ ªالتعقيــم وا  £جهــاض

ـؤول عــن هــذه ا عمــال والتعويــض عــ الضحايــا
وتجريمهمــا ،ومحاســبة المسـ 

٥٩
ال ¼¢تعرضن لهذه ا عمال.


اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا Îثــار الســلبية الناجمــة عــن ال¶اعــات المســلحة
والرضــع واعتــ¢ل صحتهــم ،وفــرص وصــول
عــ معــد ت وفيــات ا مهــات
ّ
المــرأة إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة )بمــا  ذلــك الوصــول إ ªخدمــات الرعايــة
٦٠
الصحية المتعلقة بحا ت التوليد الطارئة(.
ﺿﻤﺎن ﻓﺮص وﺻﻮل اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء قلــة ا ســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
واســتمرار التفــاوت  توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة وجودتهــا وفــرص
Ì
ـ Éتعانيهــا الفئــات المهمشــة مــن النســاء والفتيــات ،بمــا فيهــن
الوصــول إليهــا الـ 
٦٤
٦٣
٦٢
الفق¶ات ،والنساء من ذوات ا  £عاقة ،والمس ّنات ،ونساء
المهاجرات ٦١،والنساء 
٦٦
الشــعوب ا صليــة ٦٥،والنســاء الريفيــات .كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء التقاريــر
٦٧
الــواردة عــن عمليــات التعقيــم الق¾يــة ،ســيما لدى النســاء مــن ذوات ا  £عاقة،
٦٨
والنساء الريفيات والنساء الغجريات )الروما(.
ودعت اللجنة الدول إ:ª
•
تحسـ ـ خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنســاء الريفيات٦٩،والحرص
عــ أن تواجــه النســاء الريفيــات عقبــات تحــول دون وصولهــن إ ªالمعلومــات
٧٠
الخاصة بتنظيم ا Ñة والخدمات ذات الصلة
•
تعزيــز فــرص وصــول المس ـ ّنات ٧١،والنســاء الفقـ ـ¶ات والنســاء مــن
٧٢
ذوات ا  £عاقة إ ªالرعاية الصحية بتكلفة معقولة.
 -٦١كولومبيا )(٢٠١٣؛ إسبانيا ).(٢٠١٥
 -٦٢كولومبيا ).(٢٠١٣
 -٦٣كولومبياý ،بيا ).(٢٠١٣
 -٦٤مولدوفا ).(٢٠١٣
 -٦٥المكسيك ).(٢٠٠٦
 -٦٦الكونغوÌ ،
إري¶يا ،ما وي )(٢٠٠٦؛ غينيا بيساو ) (٢٠٠٩؛ بنغ¢دش ،كينيا ،ليسوتو )(٢٠١١؛ طاجكستان )(٢٠١٣؛ كمبوديا،
طاجكستان ).(٢٠١٣
 -٦٧طاجكستان ).(٢٠١٣
 -٦٨مولدوفا ).(٢٠١٥
 -٦٩الكونغوÌ ،
إري¶يا )(٢٠٠٦؛ هنغاريا  ،إندونيسيا )(٢٠٠٧؛ أفغانستان ،كولومبيا).(٢٠١٣
Ì -٧٠
إري¶يا )(٢٠٠٦؛ بنغ¢دش ،ليسوتو ). (٢٠١١
 -٧١كولومبيا ،مولدوفا ). (٢٠١٣
 -٧٢كولومبياý ،بيا ). (٢٠١٣
 -٧٣أوكرانيا ).(٢٠١٤
الص ،إندونيسيا )(٢٠١٤؛ طاجكستان ).(٢٠١٥
-٧٤

الص )(٢٠١٤؛ طاجكستان ).(٢٠١٥
-٧٥

 -٧٦أوكرانيا )(٢٠١٤؛ غامبيا ،باراغواي ).(٢٠١٥
 -٧٧أوزباكستان ).(٢٠١٤
 -٧٨أوكرانيا ). (٢٠١٤
 -٧٩أفغانستان ).(٢٠١٣
 -٨٠كينيا  ،ليسوتو ).(٢٠١١
Ì -٨١
إري¶يا )(٢٠٠٦؛ إندونيسيا )(٢٠٠٧؛ غينيا بيساو )(٢٠٠٩؛ كينيا ). (٢٠١١
 -٨٢الكونغو ).(٢٠٠٦

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء قلــة ا ســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
واســتمرار التفــاوت  توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة وجودتهــا وفــرص
الوصــول إليهــا Ì
والمهمشــون عــ مســتوى ا فــراد
والــ Éيعانيهــا المحرومــون
ّ


والجماعــات ،بمــا  ذلــك ا شــخاص مــن ذوي ا  £عاقــة ،وال¢جئــون ،وطالبــو
٧٤
اللجوء ٧٣،وا قليات العرقية ،وسكان المناطق الريفية.
ودعت اللجنة الدول إ©:
• تعزيــز فــرص وصــول المحرومـ ـ والمهمشـ ـ ا فــراد منهــم والجماعــات إª
٧٥
خدمات الرعاية الصحية.
ـا
ـ
بم
ـة،
ـ
الصحي
ـة
ـ
الرعاي
ـات
ـ
خدم
ـ
ـ
ع
ـات
ـ
الريفي
ـاء
ـ
النس
ـول
• تعزيــز فــرص حصـ

٧٦
ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية وا  £نجابية ،وتعزيز فرص الوصول إ ªمرافق
٧٧
الرعاية الصحية.
Ì
الــ Éتضمــن الوصــول الكامــل
• اتخــاذ
لطالــ Éاللجــوء إª

التدابــ¶ ال¢زمــة 
µ
٧٨
الرعاية الطبية الطارئة المجانية.
 -٨٣ما وي )(٢٠٠٦؛ أفغانستان ).(٢٠١٣
Ì -٨٤
إري¶يا )(٢٠٠٦؛ إندونيسيا )(٢٠٠٧؛ غينيا بيساو )(٢٠٠٩؛ كينيا ).(٢٠١١
 -٨٥كينيا ).(٢٠١١
 -٨٦إندونيسيا ،أوكرانيا )(٢٠١٤؛ غامبيا ).(٢٠١٥
 -٨٧غامبيا ). (٢٠١٥
 -٨٨غامبيا )(٢٠١٥
 -٨٩غامبيا ). (٢٠١٥
 -٩٠ألبانيا ). (٢٠١٣
بل¶  ،أوروغواي )(٢٠٠٨؛ كينيا  ،ليسوتو )(٢٠١١؛ كمبوديا ،طاجكستان )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤
 -٩١ما وي )(٢٠٠٦؛ 
بل¶ ).(٢٠٠٨
 -٩٢
 -٩٣كمبوديا  ،طاجكستان ). (٢٠١٣
ý -٩٤بيا ).(٢٠١٣
 -٩٥ما وي ). (٢٠٠٦
 -٩٦موزمبيق )(٢٠٠٧؛ أوروغواي )(٢٠٠٨؛ غينيا بيساو )(٢٠٠٩؛ كولومبيا ،طاجكستان ).(٢٠١٣
 -٩٧بيلز )(٢٠٠٨؛ كينيا )(٢٠١١؛ طاجكستان ).(٢٠١٣
 -٩٨الكونغو ،ما وي )(٢٠٠٦؛ كينيا ،ليسوتو ). (٢٠١١
بل¶ )(٢٠٠٨؛ كينيا  ،ليسوتو ).(٢٠١١
 -٩٩ما وي )(٢٠٠٦؛ 
 -١٠٠كولومبيا  ،مولدوفاý ،بيا ).(٢٠١٣
 -١٠١الكونغو ). (٢٠٠٦
 -١٠٢أوكرانيا ،أوزباكستان ).(٢٠١٤
الص )(٢٠١٤؛ باراغواي  ،طاجكستان ).(٢٠١٥
-١٠٣

الص ). (٢٠١٤
-١٠٤

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

الص ).(٢٠١٤
-١٠٦


ورﻗﺔ إﺣﺎﻃﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
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اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻀﺎ ّرة

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار ع¢قــات القــوة غـ ـ¶ المتكافئــة بـ ـ النســاء
٧٩
والرجال
يقيد قدرة

والمعاي¶ ُ
المحددة ع أساس النوع ا جتماعي )الجندر( ،مما ّ
النســاء عــ التفــاوض بشــأن الممارســات الجنســية ا Îمنــة ،ويُعــزز إمكانيــة
بفــ¶وس نقــص
كبــ¶ة مــن ا مــراض المنقولــة
جنســيا أو 
إصابتهــن بمجموعــة 
ً

المناعة ½
الب¾ية/ا  £يدز ٨٠.كذلك أعربت اللجنة عن قلقها من انتشار حا ت تشويه ا عضاء

½
التناســلية ا نثويــة  بعــض الــدول ،وغيــاب الت¾يعــات الهادفــة إ ªالقضــاء عــ
٨١
هذه الممارسات.
ودعت الدول إ:ª
• دراســة ا  نمــاط الســلوكية للمجتمعــات المحليــة ،وتحديـ ًـدا النســاء ،لتحديــد
Ì
ـ Éتمنــع المــرأة مــن اســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيــة المتوفــرة
المســببات الـ 
٨٢
واتخاذ ا  £جراءات المناسبة

• تنظيــم حمــ¢ت توعيــة للتخلــص مــن المواقــف الســلطوية ا بويــة والمعتقــدات
Ì
ـ Éتمنــع المــرأة مــن الوصــول إ ªالخدمــات الصحيــة ووســائل منــع
الثقافيــة الـ 
٨٣
الحمل


Ì
• ســن ½
الــ Éتحظــر ýاحــة تشــويه ا عضــاء التناســلية ا نثويــة،
يعــات
الت¾

والتأكــد مــن تقديــم المرتكبـ ـ للمحاكمــة وإنــزال العقوبــة الرادعــة بهــم ،وتنفيــذ
٨٤
تغي¶ المفاهيم الثقافية المرتبطة بختان ا  £ناث
جهود التوعية من أجل 
Ì
ـ Éا حتياجــات الصحيــة والنفســية و ا جتماعيــة
• إنشــاء دوائــر الدعــم الـ 
ـ Éتلـ  µ
Ì
٨٥
اللوا¼ وقعن ضحايا لتشويه ا عضاء التناسلية ا نثوية.
للنساء والفتيات


أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اســتمرار ممارســة تشــويه ا عضاء التناســلية ا نثوية،
٨٧
Ì
½
ال Éتحظر هذه الممارسات  بعض الدول.
وغياب الت¾يعات 
ودعت الدول إ:ª


Ì
½
الــ Éتحظــر ýاحــة تشــويه ا عضــاء التناســلية ا نثويــة،
• ســن الت¾يعــات 
والتأكــد مــن تنفيذهــا بÈامــة وتنفيــذ جهــود التوعيــة مــن أجــل تغيـ ـ¶ المفاهيــم
٨٨
الثقافية المرتبطة بختان ا  £ناث
Ì
ـ Éتلحــق الــÈر
ـ
ال
ـات
ـ
الممارس
كل
ـادي
ـ
تف
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
• تكثيــف الجهــود المبذولــة

٨٩
بالنساء والفتيات ومكافحة هذه الممارسات
• اتخــاذ الخطــوات الراميــة إ ªمنــع كل أشــكال التميـ ـ¶ ضــد المــرأة ،بمــا  ذلــك
التصــدي للممارســات العرفيــة ،فضــ ¢عــن المواقــف القائمــة عــ الســلطة ا بويــة
٩٠
والصور النمطية.
ّ

٨٦

اﻟﺘﺼﺪي ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  /اﻳﺪز

فــ¶وس نقــص المناعــة
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء انتشــار وبــاء 
½
الب¾ية/ا  £يدز ب النساء ٩١ ،وارتفاع معد ت الوفيات الناجمة عن أمراض ع صلة
٩٣
٩٢
التمي¶ ضدهن .كما أعربت
بالف¶وس وممارسة 
المصابات 
با  £يدز ،ووصم النساء ُ
بفــ¶وس نقــص المناعــة
عــن قلقهــا إزاء عــدم اســتفادة النســاء المصابــات 
½
و ٩٤.Ýكذلك أعربت اللجنة عن قلقها
المضاد ل¢رتجاع 
الب¾ية /ا  £يدز من الع¢ج ُ
الف¶ 
½
إزاء الصلــة المبــاÑة القائمــة بـ ـ الممارســات التقليديــة الضــارة وانتشــار فـ ـ¶وس
٩٥
نقص المناعة ½
الب¾ية/ا  £يدز.
ودعت الدول إ:ª
• اتخــاذ تدابـ ـ¶ شــاملة لمكافحــة وبــاء فـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾يــة /ا  £يــدز،
واتخــاذ تدابـ ـ¶ وقائيــة صارمــة تكفــل عــدم تعــرض النســاء والفتيــات المصابــات
بالفـ ـ¶وس للتميـ ـ¶ وتضمــن منحهــن المســاعدة المناســبة ٩٦ .لــذا يتعـ ـ عــ الدول
بفــ¶وس نقــص
إدراج المنظــور
الجنســا¼  سياســاتها وبرامجهــا المتعلقــة 

٩٧
المناعة ½
الب¾ية/ا  £يدز.
Ì
½
• الحــرص عــ تنفيــذ اســ¶اتيجياتها المتعلقــة بفـ ـ¶وس نقــص المناعــة الب¾يــة/
٩٨
ا  £يدز حال سبق لها وضع هذه ا Ì
س¶اتيجيات

تحســ عمليــة ½
فــ¶وس نقــص المناعــة
•
نــ¾ المعلومــات عــن مخاطــر 

٩٩
½
الب¾ية/ا  £يدز وطرق انتقال العدوى
• توفـ ـ¶ فــرص حصــول النســاء والرجــال مــن المصابـ ـ بفـ ـ¶وس نقــص المناعــة
½
و ،Ýو ســيما النســاء
الب¾ية/ا  £يــدز عــ العــ¢ج المضــاد ل¢رتجــاع 
الفــ¶ 
١٠٠
الحوامل ،وزيادة هذه الفرص
توفــ¶ المعلومــات ا  £حصائيــة والتحليليــة المفصلــة عــن النســاء
•

١٠١
½
وف¶وس نقص المناعة الب¾ية/ا  £يدز  تقريرها الدوري المقبل.


الص ).(٢٠١٤
-١٠٧

 -١٠٨الكونغو ،ما وي )(٢٠٠٦؛ كينيا ،ليسوتو ).(٢٠١١
 -١٠٩أوكرانيا ).(٢٠١٤
Ì -١١٠
بل¶ ،أوروغواي )(٢٠٠٨؛ غينيا بيساو )،(٢٠٠٩
إري¶يا ،ما وي ،المكسيك )(٢٠٠٦؛ إندونيسيا ،موزمبيق )(٢٠٠٧؛ 
بنغ¢دش ،كينيا ،ليسوتو ،باراغواي )(٢٠١١؛ أفغانستان ،كمبوديا ،طاجكستان )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤
 -١١١أوروغواي )(٢٠٠٨؛ كينيا ). (٢٠١١

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء انتشــار فـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾ية/ا  £يــدز بـ ـ
١٠٣
النساء ١٠٢ ،وارتفاع معد ت الوفيات الناجمة عن أمراض ع صلة با  £يدز ،ومنها السل،
١٠٤
التمي¶ ضدهن.
بالف¶وس وممارسة 
المصابات 
ووصم النساء ُ
ودعت الدول إ:ª
• اتخــاذ تدابـ ـ¶ شــاملة لمكافحــة وبــاء فـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾يــة /ا  £يــدز،
وتحســ عمليــة ½
فــ¶وس نقــص المناعــة
نــ¾ المعلومــات عــن مخاطــر 

١٠٥
½
الب¾ية/ا  £يدز وطرق انتقال العدوى
• اتخــاذ التدابـ ـ¶ ال¢زمــة  £لغــاء القوانـ ـ والسياســات أو تعديلهــا للتأكــد مــن
بفــ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾ية/ا  £يــدز
عــدم تعــرض ا شــخاص
المصابــ 

١٠٦
للتمي¶ ،وضمان فرص وصولهم إ ªخدمات الرعاية الصحية

½
فــ¶وس نقــص المناعــة
مخاطــر
عــن
المعلومــات
نــ¾
عمليــة
تحســ
•


١٠٧
½
الب¾ية/ا  £يدز وطرق انتقال العدوى
• الحــرص عــ تنفيــذ اسـ Ìـ¶اتيجياتها المتعلقــة بفـ ـ¶وس نقــص المناعــة ½
الب¾يــة/
١٠٨
ا  £يدز حال سبق لها وضع هذه ا Ì
س¶اتيجيات

• توفـ ـ¶ فــرص حصــول النســاء والرجــال مــن المصابـ ـ بفـ ـ¶وس نقــص المناعــة
½
و ،Ýو ســيما النســاء
الب¾يــة  /ا  £يــدز عــ العــ¢ج المضــاد ل¢رتجــاع 
الفــ¶ 
١٠٩
الحوامل ،وزيادة هذه الفرص.

Ì -١١٢
إري¶يا )(٢٠٠٦؛ موزمبيق )(٢٠٠٧؛ غينيا بيساو ) ،(٢٠٠٩بنغ¢دش ،كينيا ،ليسوتو ،باراغواي )(٢٠١١؛ أفغانستان ،
طاجكستان )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ). (٢٠١٤
 -١١٣إندونيسيا ،أوكرانيا ،أوزباكستان )(٢٠١٤؛ غامبيا  ،طاجكستان ).(٢٠١٥
 -١١٤باراغواي ). (٢٠١٥
 -١١٥ألبانيا )(٢٠١٣؛ أوكرانيا  ،أوزباكستان )(٢٠١٤؛ غامبيا ،باراغواي ،طاجكستان ).(٢٠١٥
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اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ )وﻓﻴﺎت ا²ﻣﻬﺎت(

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــد ت الوفيــات النفاســية ،الناجمــة
أساســا عــن عمليــات ا  £جهــاض ال¾ية أو غ¶ المأمونة ١١٠ .كمــا أعربت عن قلقها جراء
ً
ـا Þالــدول عــن وضــع اسـ Ìـ¶اتيجيات تهــدف إ ªالحــد مــن الوفيــات النفاســية،
تغـ 

وإغفــال السياســات المتعلقــة بصحــة ا م و ا هتمــام بالمضاعفــات الناجمــة عــن
١١١
ا  £جهاض غ¶ ا Îمن.
ودعــت الــدول إ :ªاتخــاذ كل مــا يلــزم مــن تدابـ ـ¶ لتحديــد ا ســباب المؤديــة إª
الوفيــات النفاســية وخفــض معد تهــا  ،وذلــك بوضــع خطــط التدخــ¢ت الشــاملة
Ì
توفــ¶ الرعايــة الكافيــة قبــل الــو دة وبعدهــا ،وتعزيــز فــرص
الــ Éتشــمل


المدربــات ،والوصــول إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة
الوصــول إ ªالقابــ¢ت
ّ
ال¶امــج الثقافيــة وبرامــج
المتعلقــة بحــا ت التوليــد الطارئــة ،با  £ضافــة إµ ª
١١٢
التوعية.

والرضع.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معد ت وفيات ا مهات
ّ
ودعت الدول إ:ª
التدابــ¶ ½
الت¾يعيــة وا  £داريــة لتفــادي وفيــات ا مهــات واعتــ¢ل
• اتخــاذ

١١٣
صحتهن
• اتخــاذ الخطــوات ال¢زمــة لتخفيــض معــد ت وفيــات ا مهــات والرضــع عــن
وتيســ¶
تحســ جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وتعزيــز توافرهــا
طريــق


١١٥
الوصول إليها
• معالجــة التفاوتــات  جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وفــرص الوصــول إليهــا،
عــن طريــق القيــام بتدريبــات تســبق الخدمــة وأخــرى تليهــا ،وا Ñ½ £اف عــ
١١٦
وتعي ا عتمادات لها.
المرافق الصحية

١١٣

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮاض وأﺣﻮال ﻣﺤﺪدة

½
ـ÷ مــرض الســل ،ونقــص ا دويــة المضــادة
أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تفـ 

ـد¼ للجهــود
للســل  ،وعجــز ا نشــطة المتعلقــة بمكافحــة العــدوى ،والتأثـ ـ¶ المتـ 
المبذولــة للكشــف عــن المــرض ،وعــدم كفايــة الخدمــات المقدمــة عــ مســتوى
الرعايــة الصحيــة ا وليــة ١١٧.ودعــت الــدول إ ªتكثيــف الجهــود المبذولــة
لتحسـ ـ السياســات وا سـ Ìـ¶اتيجيات المتعلقــة بالوقايــة مــن ا مــراض والكشــف
عنهــا ،وضمــان توافــر ع¢جــات متخصصــة لمــرض الســل وتوافــر كميــات كافيــة
١١٨
العقاق¶ الطبية ،وتعزيز إمكانية الحصول عليهما.
من

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــد ت مشــاكل الصحــة العقليــة ،ويشــمل
ـ،É
ذلــك ارتفــاع معــد ت ا نتحــار ،وا ضطرابــات العاطفيــة ،والفصــام الذهـ 
والذهــان الناتــج عــن معاقــرة الخمــور١١٩ ،وإ ªعدم توافــر خدمات الرعايــة الصحية
١٢٠
العقلية وفرص الوصول إليها.
ودعــت الــدول إ :ªمعالجــة ا ســباب الجذريــة نتشــار مشــاكل الصحــة العقليــة
وتفاقمهــا  ،وإ ªتعزيــز توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة العقليــة المهنيــة
١٢١
وتيس¶ فرص الوصول إليهما
وتحس جودتهما ،
والمعالج المهرة ،



ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﻨّ ﻔﺔ

أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ا فتقــار إ ªالبيانــات الشــاملة المتعلقــة بوصــول
المــرأة إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة والحالــة الصحيــة للمــرأة  ،وحثــت الــدول
١٢٢
وتوف¶ها.
ع جمع هذه البيانات

ودعت الدول إ: ª
• جمــع البيانــات المص ّنفــة عــ أســاس ا حتياجــات الصحيــة للمــرأة والمـ ½
ـؤÑات
القابلــة للقيــاس وتحليلهــا مــن أجــل إحــراز التقــدم  مجــال إعمــال الحقــوق
١٢٣
الصحية للمرأة
بالتدابــ¶
توفــ¶ المعلومــات ا  £حصائيــة والتحليليــة المفصلــة المتعلقــة
•


المعتمــدة لتعزيــز فــرص وصــول المــرأة إ ªخدمــات الرعايــة الصحيــة
والمعلومــات ذات الصلــة ،ويشــمل ذلــك الصحــة الجنســية وا  £نجابيــة ،وتنظيــم

١٢٤
التداب¶.
وتأث¶ هذه

ا Ñة ،
-١١٦
-١١٧
-١١٨
-١١٩
-١٢٠

إندونيسيا ). (٢٠١٤
أوكرانيا ).(٢٠١٤
أوكرانيا ،أوزباكستان ).(٢٠١٤
باراغواي ).(٢٠١٥
إندونيسيا ).(٢٠١٤

-١٢١
-١٢٢
-١٢٣
-١٢٤
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باراغواي ).(٢٠١٥
بنغ¢دش ).(٢٠١١
مولدوفا )(٢٠١٣؛ Ñي¢نكا ).(٢٠١٤
الكونغو )(٢٠٠٦؛ هنغاريا  ،موزمبيق )(٢٠٠٧
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اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ـبع
تربــط الشــبكة العالميــة للحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة والثقافيــة مــا يزيــد ع  270منظمــة غ¶ حكوميــة ومجموعات شــعبية ودعاة  سـ 
دولــة يعملــون عــ تيسـ ـ¶ التبــادل ا سـ Ìـ¶اتيجي وبنــاء التضامــن وتنســيق حمــ¢ت الدعــوة والمنــاýة الجماعيــة لضمــان تحقيــق العدالــة ا جتماعيــة
وا قتصاديــة عــن طريــق إعمــال حقــوق ا  £نســان .ويتــو ªأعضــاء الشــبكة العالميــة وضــع ا سـ Ìـ¶اتيجيات المشـ Ìـ¶كة والنهــوض بالعمــل الجماعــي
ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة .ويضــم هــذا الفريــق مــا
مسـ 
ـتعين بالفــرق العاملــة الدوليــة ومنهــا الفريــق العامــل المعـ 
مســتقل يعملــون  مختلــف المناطــق
غــ¶ حكوميــة وحــركات اجتماعيــة ودعــاة
يزيــد عــ 40

عضــوا مــن منظمــات 
ً
للنهــوض بالحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة والثقافيــة للمــرأة وتعزيــز المســاواة الحقيقيــة .كمــا يســعى الفريــق العامــل عــ نحــو جماعــي ،إª
وضــع الخـ µـ¶ات والدراســات النســائية  صميــم عمليــة صنــع السياســات المحليــة والدوليــة والتطــورات القانونيــة ،عــن طريــق التعــاون مــع هيئــات
ا  مم المتحدة وبناء القدرات والقيام بالدعوة والمناýة ع مستويات متعددة.
ـ Éبالمــرأة والحقــوق ا قتصاديــة وا جتماعيــة
لتعليقاتكــم حــول أوراق ا  £حاطــة أو ل¢طــ¢ع عــ معلومــات إضافيــة خاصــة بالفريــق العامــل المعـ 
التاwescr@escr-net.org :ª
والثقافية ،يُرجى مراسلتنا ع العنوان 
أو زيارة موقعنا ع https://www.escr-net.org/ar/women :
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