لجنة وضع امل رأة
املرأة والصحة
االستنتاجات املتفق عليها )I( ٤٣
األمم المتحدة ،آذار/مارس 1999

املرأة والصحة

البلدان عىل توفري الخدمات الصحية الجيدة للمرأة وتوسيع
نطاقها؛ وتشمل العقبات الهامة اﻷخرى التزاحم بني اﻷولويات
الحكومية وعدم كفاية املوارد؛

إن لجنة مركز املرأة،
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 - ١تعيــد تأكيــد منهــاج عمـل بيجيـن الـذي اعتمــده املؤمتـر
العاملــي ال رابــع املعنــي باملــرأة ،وﻻ سيام الفصل ال رابع -
جيم املتع لﱢق باملرأة والصحة ،وبرنامج عمل املؤمتـر الدولـــي
املعنـــي بالسكان والتنمية ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املـرأة؛

تقرتح ،من أجل التعجيل بتنفيذ اﻷهداف
اﻻس رتاتيجية الواردة يف الفصل ال رابع  -جيم من
منهاج عمل بيجني ،اتخاذ اﻹج راءات التالية:

 - ٢تشري إىل دستور منظمة الصحة العاملية الذي ينص عىل أن
الصحة هي حالة من الرفاه البدين والعقيل واﻻجتامعي التام ﻻ
مجرد عدم وجود املرض أو العجز؛ وأن التمتع بأعىل ما ميكن
بلوغه من مستويات الصحة هو حق من الحقوق اﻷساسية لكل
إنسان دون أي متييز بسبب العرق أو الدين أو املعتقد السيايس
أو الوضع اﻻقتصادي أو اﻻجتامعي؛ وأن توفري الصحة لجميع
البرش أمر أسايس لتحقيق السالم واﻷمن يتوقف عىل التعاون
الكامل لجميع اﻷف راد والدول؛

اﻹج راءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومات ،ومنظومة اﻷمم
املتحدة واملجتمع املدين ،حسب اﻻقتضاء:
	- ١إمكانية حصول املرأة طوال دورة حياتها ،عىل قدم املساواة بني
الرجل واملرأة ،عىل الرعاية الصحية والخدمات الصحية الشاملة
الجيدة امليسورة التكلفة ،وعىل املعلومات بشأنها
(أ)	كفالة حصول النساء والفتيات ،طوال دورة حياتهن ،عىل الرعاية
الصحية والخدمات الصحية املناسبة الجيدة امليسورة التكلفة،
وذلك عىل قدم املساواة بني املرأة والرجل؛

 - ٣تطلب إىل الدول اﻷط راف يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة أن تضع يف اعتبارها لدى إعداد تقاريرها اﻷوىل
وتقاريرها الدورية مبوجب اﻻتفاقية ،وﻻ سيام بشأن املادة ،١٢
التوصيات العامة التي تقدمها لجنة القضاء عىل التمييز ضد
املرأة؛

(ب)	القيام ،من أجل سد الفجوة الفاصلة بني اﻻلتزامات والتنفيذ،
بوضع سياسات مواتية لﻻستثامر يف مجال صحة املرأة وتكثيف
الجهود ال رامية لبلوغ اﻷهداف املحددة يف منهاج العمل؛

 - ٤تسلم بأن بلوغ املرأة حقها يف التمتع بأعىل ما ميكن بلوغه
من مستويات الصحة هو جزء ﻻ يتجزأ من بلوغها لجميع
حقوق اﻹنسان؛ وأن الحقوق اﻹنسانية للمرأة والطفلة غري قابلة
للترصف وجزء ﻻ يتجزأ من حقوق اﻹنسان العاملية؛

(ج)	كفالة حصول املرأة طوال دورة حياتها ،وعىل أساس املساواة
بني املرأة والرجل ،عىل الخدمات اﻻجتامعية املتصلة بالرعاية
الصحية ،مبا يف ذلك التعليم واملياه النظيفة وامل رافق الصحية
املأمونة والتغذية واﻷمن الغذايئ وب رامج التثقيف الصحي؛

 - ٥تسلم بالصلة بني الصحة البدنية والنفسية للمرأة طوال دورة
حياتها ،ومستوى التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك توافر الخدمات
اﻻجتامعية اﻷساسية التي من قبيل الخدمات الصحية ،ومركز
املرأة ودرجة متكينها يف املجتمع ،والعاملة والعمل ،والفق ر،
واﻷمية ،والشيخوخة ،والعرق واﻻنتامء اﻹثني ،والعنف بجميع
أشكاله ،وﻻ سيام املواقف واملامرسات التقليدية أو العرفية
الضارة بصحة املرأة ،وكذلك أهمية اﻻستثامر يف مجال صحة املرأة
من أجل رفاه املرأة نفسها ومن أجل تنمية املجتمع ككل؛

(د)	دمج خدمات الصحة الجنسية والصحة اﻹنجابية والصحة
العقلية ،مع الرتكيز عىل التدابري الوقائية ،بنظام الرعاية الصحية
اﻷولية ،استجابة لﻻحتياجات الصحية العامة للمرأة والرجل ،يف
نهج يركز عىل دورة الحياة؛
(ﻫ)	تصميم وتنفيذ ب رامج ،مبشاركة كاملة من الشباب ،لتوعيتهم
مبسائل الصحة الجنسية واﻹنجابية؛ مع م راعاة حقوق الطفل
يف الحصول عىل املعلومات ،والخصوصية ،وكتم اﻷرسار ،واﻻح رتام
وال رتايض عن معرفة ،ومسؤوليات الوالدين واﻷوصياء الرشعيني
وحقوقهم وواجباتهم؛

- ٦تعرتف بأن اﻻفتقار إىل التنمية يعد عقبة كربى يف طريق املرأة
يف العديد من البلدان وأن البيئة اﻻقتصادية الدولية ،من خالل
تأثريها عىل اﻻقتصادات الوطنية ،تؤثر يف قدرة العديد من
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(ج)	دعم البحث العلمي يف مجال استحداث وسائل تحكم أنثوية
مأمونة ميسورة فعالة يسهل الحصول عليها لتنظيم اﻷرسة
تشمل وسائل مزدوجة مثل مبيدات امليكروبات والرفاﻻت
اﻷنثوية التي تقي من اﻹصابة باﻷم راض املنقولة باﻻتصال
الجنيس وفريوس نقص املناعة البرشية/اﻹيدز ومتنع الحمل ،مع
م راعاة الفقرة  ٩٦من تقرير املؤمتر العاملي ال رابع املعني باملرأة؛

(و)	تخصيص املوارد الكافية للعمل عىل اتخاذ التدابري الﻻزمة التي
تكفل إمكانية حصول املرأة التي تعيش يف فق ر ،أو التي يف عداد
املحرومني أو املستبعدين اجتامعيا ،عىل الخدمات الصحية
الجيدة طوال دورة حياتها؛ وإعادة تخصيص هذه املوارد عند
اﻻقتضاء؛
(ز)	زيادة الجهود ال رامية إىل استئصال الفق ر ،بتقييم تأثري سياسات
اﻻقتصاد الكيل اﻷعم عىل تأنيث الفقر وصحة املرأة؛ وتلبية
اﻻحتياجات الصحية للضعيفات منهن طوال فرتة حياتهن؛

(د)	دعم وتطوير وسائل ذكرية ملنع الحمل واستخدامها عىل نطاق واسع؛
(ﻫ)	توعية النساء والرجال ،وﻻ سيام الشباب من الجنسني ،بغرض
تشجيع الرجال عىل تحمل مسؤولياتهم فيام يتصل مبسائل
النشاط الجنيس واﻹنجاب وتربية اﻷطفال ،وتشجيع إقامة
عالقات متكافئة ببني النساء والرجال؛

(ح)	اعتامد سياسات صحية وقائية وترويجية يف مرحلة مبكرة عند
اﻹمكان ﻻتقاء مشاكل املسنات الصحية والحيلولة دون كونهن
عالة ومتكينهن من الحياة يف استقالل وبصحة موفورة؛
(ط)	كفالة ايالء اهتامم خاص ﻹعالة النساء املعوقات ومتكينهن من
الحياة يف استقالل وبصحة موفورة؛

(و)	تعزيز قدرة املرأة ومعرفتها ومتكينها من تخري خيارات مستنرية
ﻻتقاء الحمل غري املرغوب فيه؛

(ي)	التصدي لرضورة توفري خدمات الفحص املناسبة للمرأة ،يف سياق
اﻷولويات الصحية الوطنية؛

(ز)	العمل بالتعاون مع وسائط اﻻتصال والقطاعات اﻷخرى لتشجيع
اتخاذ مواقف إيجابية تجاه التحوﻻت الرئيسية يف الحياة
اﻹنجابية للنساء والفتيات ،مثل بداية الحيض وانقطاعه ،وتقديم
الدعم املالئم ،عند الحاجة ،للمرأة أثناء هذه التحوﻻت؛

(ك)	تشجيع املرأة عىل املامرسة املنتظمة للرياضة واﻷنشطة
الرتويحية التي لها تأثري إيجايب عىل صحتها ورفاهها ولياقتها
طوال دورة حياتها ،وكفالة متتع املرأة باملساواة يف فرص مامرسة
الرياضة واستخدام امل رافق الرياضية واﻻش رتاك يف املسابقات.

(ح)	القضاء عىل مامرسة تشويه اﻷعضاء اﻷنثوية التناسلية واملامرسات
التقليدية والعرفية الضارة اﻷخرى التي تؤثر يف صحة النساء
والفتيات ،نظ را ﻷن هذه املامرسات متثل شك الً واضحا من أشكال
العنف ضد النساء والفتيات وشك الً خط ريا من أشكال انتهاك حقوق
اﻹنسان للم رأة ،وذلك بوضع السياسات املالمئة ،وسن أو تعزيز
الترشيعات ،وكفالة توفري اﻷدوات املالمئة للتوعية والدعوة واعتامد
ترشيعات تجرم مامرستها من جانب العاملني يف مهنة الطب؛

 - ٢الصحة الجنسية والصحة اﻹنجابية
(أ)	التعجيل بتنفيذ اﻷهداف املنصوص عليها يف منهاج عمل بيجني
فيام يتعلق بحصول الجميع عىل الخدمات الصحية الجيدة
امليسورة ،مبا يف ذلك خدمات الصحة اﻹنجابية والصحة الجنسية
وخفض معدﻻت وفيات اﻷمهات ومعدﻻت وفيات الرضع واﻷطفال
التي ترتفع بشكل مستمر وتقليل سوء التغذية الحاد واملعتدل
وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد وكذلك توفري خدمات اﻷمومة
والوﻻدة الرضورية ،مبا فيها الرعاية الطارئة وتنفيذ اﻻس رتاتيجيات
القامئة ووضع اس رتاتيجيات جديدة للحد من وفيات اﻷمهات
الناجمة عن أمور منها اﻻلتهابات ،وسوء التغذية ،وارتفاع ضغط
الدم أثناء الحمل ،واﻹجهاض غري املأمون ،والنزف بعد الوﻻدة
ووفيات اﻷطفال ،مع م راعاة مبادرة اﻷمومة املأمونة؛

(ط)	اتخاذ جميع التدابري الﻻزمة ملنع جميع املامرسات الضارة ،التي
من نوع الزواج املبكر والزواج القرسي وتهديد حق املرأة يف
الحياة.
	- ٣فريوس نقص املناعة البرشية/اﻹيدز ،واﻷم راض املنقولة باﻻتصال
الجنيس ،واﻷم راض املعدية اﻷخرى
(أ)	دعم التوعية العامة والدعوة وضامن الحصول عىل الت زام سيايس
من أعىل املستويات للوقاية من اﻷم راض املنقولة باﻻتصال الجنيس
وفريوس نقص املناعة البرشية/اﻹيدز وتوفري الرعاية بشأنها
ومعالجتها والتقليل من آثارها ،بوسائل تشمل توفري الخدمات
اﻻجتامعية والدعم اﻻجتامعي ،وكذلك التخفيف من حدة الفق ر؛

(ب)	تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية ما مل مينع استعاملها طبيا،
وكذلك تنفيذ املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب اﻷم،
ومبادرة املستشفيات املالمئة للرضع؛
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العمرية ،بجملة أمور تشمل إدماج تلك الخدمات يف نظم
الرعاية الصحية اﻷولية والدعم بخدمات اﻹحالة املالمئة؛

(ب)	زيادة تدابري الوقاية للحد من انتشار وباء فريوس نقص املناعة
البرشية/اﻹيدز يف جميع أنحاء العامل وانتشار اﻷم راض املنقولة
باﻻتصال الجنيس فيام بني الفئات العمرية اﻷكرث تعرضا لخطر
اﻹصابة بها ،وﻻ سيام الشباب ،بوسائل تشمل حمالت التثقيف
وزيادة الوعي وزيادة إمكانية الحصول عىل الرفاﻻت الجيدة،
وزيادة إمكانية الحصول عىل العالج املضاد لتحفيز الفريوسات
ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من اﻷم إىل الطفل،
وتوفري العالج والرعاية والدعم فيام يتعلق باﻷم راض املتصلة
بفريوس نقص املناعة البرشية/اﻹيدز؛

(ب)	إنشاء خدمات صحية وقائية وعالجية فعالة لتوفري املشورة
والعالج بشأن اﻻضط رابات الذهنية املتصلة باﻹجهاد واﻻكتئاب
والعجز والتهميش والصدمات النفسية ،حيث ميكن أن تعاين
النساء والفتيات أكرث من غريهن من هذه العلل نتيجة للتعرض
ﻷشكال مختلفة من التمييز والعنف واالستغالل الجنيس ﻻ سيام
يف حاﻻت ال رصاع املسلح والترشيد؛
(ج)	دعم أنشطة البحث ونرش املعلومات بشأن الفروق بني الجنسني
من حيث أسباب وآثار استعامل وإساءة استعامل املواد ،مبا فيها
املخدرات والكحول ،واستحداث نهوج فعالة ت راعي الفروق بني
الجنسني للوقاية والعالج والتأهيل ،مبا يف ذلك النهوج املصممة
خصيصا للحوامل؛

(ج)	سن قوانني واتخاذ تدابري للقضاء عىل العنف الجنيس املرتكب
ضد النساء والفتيات ،الذي هو أحد أسباب اﻹصابة بفريوس نقص
املناعة البرشية/اﻹيدز وغريهام من اﻷم راض املنقولة باﻻتصال
الجنيس ،والقيام ،حسب اﻻقتضاء ،باستع راض وسن القوانني
ومكافحة املامرسات التي ميكن أن تسهم يف تعريض املرأة
لﻹصابة بهذه اﻷم راض ،مبا يف ذلك سن ترشيعات ضد املامرسات
اﻻجتامعية  -اﻻقتصادية التي تساعد عىل اﻹصابة باﻹيدز ،وإعامل
ترشيعات وسياسات ومامرسات لحامية النساء وامل راهقني وصغار
الفتيات من التمييز املتصل بفريوس نقص املناعة البرشية/اﻹيدز؛

(د)	تصميم وتنفيذ وتعزيز ب رامج الوقاية التي تستهدف الحد من
استعامل النساء والفتيات للتبغ؛ والتحقيق يف قيام صناعة
التبغ باستغالل الشابات واستهدافهن؛ ودعم اﻹج راءات ال رامية
إىل حظر اإلعالن عن التبغ وحظر حصول القرص عىل منتجاته؛
ودعم توفري اﻷماكن املحظور فيها التدخني ،وب رامج الكف عن
التدخني التي ت راعي نوع الجنس ،ووسم املنتجات للتحذير من
أخطار استعامل التبغ ،مع مالحطة مبادرة التحرر من التبغ التي
اقرتحتها منظمة الصحة العاملية يف متوز/يوليه ١٩٩٨؛

(د)	القضاء عىل عملية الوصم واﻻستبعاد اﻻجتامعي التي تحيط
بفريوس نقص املناعة البرشية /اﻹيدز واﻷم راض املنقولة باﻻتصال
الجنيس وغريها من اﻷم راض املعدية التي من نوع الجذام وداء
الخيطيات ،التي تؤدي إىل القصور يف الكشف عن املرض وعدم
العالج وإىل العنف ،خصوصا بالنسبة للم رأة ،بحيث تتوافر الحامية
من العنف والوصم ومن النتائج السلبية اﻷخرى للنساء املصابات
الاليت يفصحن عن حالتهن بشأن فريوس نقص املناعة البرشية؛

(ﻫ)	تشجيع التشارك املنصف بني الرجل واملرأة يف تحمل املسؤوليات
املنزلية واﻷرسية ،وتوفري نظم الدعم اﻻجتامعي ،حيثام يلزم ذلك،
ملساعدة النساء الاليت كث ريا ما يعانني اﻹرهاق واﻹجهاد من ج راء
تعدد اﻷدوار التي يضطلعن بها عىل صعيد اﻷرسة؛

(ﻫ)	زيادة التدابري الوقائية ،إىل جانب التدابري العالجية ،بصدد مرىض
السل واملﻻريا ،وتعجيل اﻷنشطة البحثية يف مجال استحداث
لقاح ضد املالريا التي تؤثر تأث ريا ضارا عىل الحوامل بصفة خاصة
يف معظم مناطق العامل ،وبخاصة يف أفريقيا؛

(و)	دعم البحوث املتصلة بالعالقة بني الصحة البدنية والصحة
العقلية للنساء والفتيات ودرجة متتعهن باح رتام الذات ومدى
القيمة التي تسبغ عىل النساء من جميع اﻷعامر يف مجتمعاتهن،
وذلك ملعالجة القضايا مثل إساءة استعامل املخدرات
واﻻضط رابات املرتبطة بتناول الطعام.

(و)	تثقيف النساء والرجال املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/
اﻹيدز واﻷم راض املنقولة باﻻتصال الجنيس وتزويدهم باملشورة
وتشجيعهم عىل مصارحة رشكائهم للمساعدة عىل حاميتهم من
العدوى وكفالة الحد من انتشار هذه اﻷم راض.

 - ٥الصحة املهنية والصحة البيئية

 - ٤الصحة العقلية وإساءة استعامل املخدرات

(أ)	دعم أنشطة البحث التي ت راعي نوع الجنس بشأن اﻵثار القصرية
اﻷجل والطويلة اﻷجل لﻷخطار الصحية املهنية والبيئية الناجمة
عن اﻷعامل التي تؤديها النساء والرجال ،مبا يف ذلك العمل يف
القطاعني النظامي وغري النظامي ،واتخاذ تدابري فعالة قانونية
وغريها للحد من هذه اﻷخطار يف أماكن العمل ويف البيئة من

(أ)	توفري الخدمات واملشورة يف مجال الصحة العقلية عىل نحو
ي راعي نوع الجنس والعم ر ،حسب اﻻقتضاء ،مع إيالء اهتامم
خاص ملعالجة اﻷم راض والصدمات النفسية طوال الدورة
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القطاع الصحي عىل جميع املستويات ،بوسائل تشمل وضع
سياسات وميزانيات صحية ت راعي الفروق بني الجنسني وبني
اﻷعامر ،وتهيئة بيئة متكينية يدعمها إطار ترشيعي ،وآليات رصد
ومتابعة وتقييم يف كل بلد من البلدان؛

اﻷخطار الناشئة عن املواد الكيميائية الضارة ،مبا فيها مبيدات
اﻵفات ،واﻹشعاع ،والنفايات السمية ،وغري ذلك من تلك اﻷخطار
التي تؤثر عىل صحة املرأة؛
(ب)	حامية صحة العامالت يف جميع القطاعات ،مبا فيهن العامالت
الزراعيات والعامالت بالخدمة املنزلية ،بانتهاج سياسات صحية
بيئية ومهنية فعالة لجعل بيئات العمل م راعية لنوع الجنس،
وخالية من املضايقة الجنسية والتمييز الجنيس ،وجعلها مأمونة
ومصممة هندسيا بحيث تقي من اﻷخطار املهنية؛

(و)	دمج منظور ي راعي الفروق بني الجنسني يف املناهج الدراسية،
وتدريب جميع مقدمي الرعايـة والخدمات الصحية من أجل
كفالة توفري خدمات صحية عالية الجودة للنساء تساعد عىل
محو ما يلجأ إليه بعض العاملني يف املهن الصحية من سلوكيات
ومامرسات متييزية تعوق حصول املرأة عىل الخدمات الصحية؛
وكفالة وضع منظور ي راعي الفروق بني الجنسني وتطبيقه عىل
اﻷنشطة العالجية والوقائية يف القطاع الصحي؛

(ج)	اتخاذ تدابري محددة لحامية صحة العامالت الحوامل أو حديثات
الوضع أو املرضعات ،هن وأطفالهن ،من اﻷخطار البيئية واملهنية؛
(د)	توفري معلومات وافية دقيقة عن اﻷخطار البيئية التي تهدد صحة
الجمهور ،وبخاصة النساء ،واتخاذ خطوات لكفالة إمكانية الحصول
عىل املياه النظيفة وامل رافق الصحية املناسبة والهواء النقي.

(ز)	لكفالة اح رتام حقوق املرأة ،ينبغي أن تتضمن املناهج الدراسية
ملقدمي الرعاية الصحية مواضيع ذات صلة بحقوق اﻹنسان
لتعزيز آداب املهنة الطبية وكفالة معاملة املرأة والفتاة باح رتام
وتوق ري؛

 - ٦وضع السياسات والبحث والتدريب والتقييم

(ح)	زيادة اﻷنشطة التعليمية والبحثية يف صفوف مقدمي الخدمات
الصحية واملستفيدين منها ملجابهة معاملة ظروف املرأة الصحية
معاملة طبية بال داع؛

(أ)	طرح خطة شاملة تعاونية متعددة التخصصات للبحوث
املتعلقة بصحة املرأة ،تغطي كامل الدورة العمرية لجميع
النساء ،مبا فيهن النساء املنتميات إىل الفئات السكانية ،الخاصة
واملتنوعة؛

(ط)	كفالة علم املرأة ورضاها التامني عندما ت ُجرى عليها اﻻختبارات
اﻹكلينيكية لألدوية واﻷجهزة الطبية وغريها من املنتجات
الطبية ،وكفالة تحليل البيانات الناتجة عنها معالجة ت راعي
فروق الجنس والنوع؛

(ب)	إنشاء آليات فعلية للمساءلة عىل الصعيد الوطني تقدم التقارير
عن تنفيذ التدابري الصحية ومجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة اﻷخرى
ذات الصلة املشمولة يف منهاج العمل؛

(ي)	جمع البيانات املتعلقة بالتطورات العلمية والقانونية يف مجال
العوامل الوراثية البرشية والبحوث الوراثية ذات الصلة وآثارها
عىل صحة املرأة وحقوق املرأة بوجه عام ،ونرش هذه املعلومات
ونتائج الدراسات التي تجرى وفقا ملعايري اﻵداب املهنية املقبولة؛

(ج)	تحسني جمع واستخدام ونرش البيانات املصنفة حسب نوع
الجنس والعم ر ،ونتائج البحوث ،واستحداث أساليب لجمع
البيانات تربز الفروق بني الخ ربات الحياتية للمرأة والرجل،
بأساليب تشمل استخدام  -وعند الرضورة ،استحداث  -مؤرشات
صحية نوعية وكمية أكرث تنسيقا خاصة بالجنسني تتجاوز
بيانات االعتالل والوفيات واملؤرشات اﻻجتامعية ،وتربز نوعية
املعيشة والرفاه اﻻجتامعي والنفيس للمرأة والفتاة؛ وينبغي
للمنظامت الدولية أن تستحدث هذه املؤرشات التي ت راعي
الفروق بني الجنسني يف أقرب وقت ممكن؛

 - ٧إصالح القطاع الصحي وتطويره
(أ)	اتخاذ إج راءات  -يف إطار إصالح القطاع الصحي وتطويره والتنوع
املتزايد للرعاية الصحية املقدمة  -لكفالة املساواة واﻹنصاف يف
فرص حصول املرأة عىل الرعاية الصحية ،ولكفالة أن عمل جهود
إصالح القطاع الصحي وتطويره عىل تحسني صحة املرأة؛ وعالج
مشكلة نقص الرعاية الصحية املقدمة؛

(د)	تعزيز البحوث املتعلقة بال رتابط بني الفقر والشيخوخة ونوع
الجنس؛

(ب)	اغتنام فرصة إصالح القطاع الصحي وتطويره للعمل بصورة
منظمة عىل دمج التحليل القائم عىل نوع الجنس يف القطاع
الصحي ،وإج راء عمليات تقييم لألثار املرتتبة عىل ذلك بالنسبة

(ﻫ)	كفالة اش رتاك املرأة ،عىل جميع املستويات ،يف تخطيط وتنفيذ
وتقييم ال ربامج الصحية؛ وكفالة م راعاة منظور نوع الجنس يف
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للجنسني ،ورصد جميع عمليات إصالح القطاع الصحي وتطويره
لكفالة استفادة املرأة منها عىل قدم املساواة؛

(ج)	حث املجتمع الدويل ،مبا فيه املانحون الثنائيون واملنظامت
اﻹمنائية املتعددة اﻷط راف ،عىل مساعدة الدول النامية عىل كفالة
توفري الخدمات اﻻجتامعية اﻷساسية ،مبا فيها خدمات الرعاية
الصحية للمرأة ،ﻻ سيام خالل ف رتات الكساد اﻻقتصادي؛ واتباع
نهوج ت راعي اﻷوضاع اﻻجتامعية والفروق بني الجنسني تجاه
سياسات التكيف الهيكيل؛

(ج)	وضع اس رتاتيجيات تستهدف تقليل الرتكيز املهني حسب نوع
الجنس للقضاء عىل تفاوت اﻷجور القائم عىل نوع الجنس،
وكفالة تحسني ظروف العمل بالنسبة للقوى العاملة يف القطاع
الصحي ،وتوفري ما يلزم من تدريب لتحسني املهارات وتطويرها.

(د)	تشجيع الجهود املتضافرة بتعزيز التعاون والتنسيق لتقليل
اﻵثار السلبية وزيادة الفوائد املجنية من العوملة والتكافل
للعمل عىل تحقيق أهداف تشمل تحسني خدمات الرعاية
الصحية املقدمة يف البلدان النامية ،ﻻ سيام للمرأة؛

 - ٨التعاون الدويل
(أ)	كفالة توافر التزام املجتمع الدويل التزاما سياسيا قويا بتعزيز
التعاون الدويل عىل تطوير املوارد املالية املحلية والدولية
وحشدها من كافة املصادر من أجل تطوير الخدمات الصحية
وتوفريها للمرأة؛

(ﻫ)	العمل ،يف إطار التعاون الدويل ،عىل حث سياسات ومؤسسات
اﻻقتصاد الكيل السليمة عىل القيام بجملة أشياء ،تشمل دعم
خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمرأة■ .

(ب)	تعزيز التقدم املحرز يف مجال تخفيف عبء الدين الخارجي
مبا يعمل ،مع تحسني معدﻻت التبادل التجاري ،عىل توليد
املوارد العامة والخاصة الﻻزمة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية
وتحسينها ،مع اﻻهتامم الخاص بالصحة البدنية والصحة
النفسية للمرأة؛

املصدر :وثيقة األمم املتحدة ى1999/27/
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