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على  نُعول  نحن  القاعدية...  خطوطنا  هي  »هذه 
جميع احلكومات التحلي بالشجاعة ملناصرة القضايا 
فالكثير  الصعب،  للواقع  بالتصدي  للجدال«  »املثيرة 
يتصل بجذور أسباب عدم املساواة ... 1. حافظوا على 
إننا نطالب  وعودكم. 2. ناصروا حقوقنا اجلنسية. 3. 
بالعدالة االقتصادية. ٤. اتركوا كوكبنا صحيًّا. ٥. نحن 
مستهدفة«.  مجموعة  ولسنا  املصلحة،  أصحاب 
أكتوبر   ،201٥ عام  بعد  ملا  الشباب  مشاورات  )بيان 

1.)2013
مــا أشــد العاصفــة التــي أطلــق لهــا العنــان 
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة قبــل عــام 201٤ 
وأجنــدات التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام 201٥، 
مــا أشــد موجــة التســونامي هــذه مــن املشــاورات، 
واالجتماعــات، والتقاريــر، والبيانــات وقوائــم الرغبات 
واملطالــب، وفيــض التوقعــات، التــي أخــذت تنهــال 
مــن كل ركــن مــن أركان الكوكــب، ال أعــرف كيــف 
يتعامــل أمــني عــام األمم املتحــدة معهــا، لكــن 
صنــدوق بريــدي بالــكاد مــا ميكنــه حتملها، كشــفت 
هــذه العاصفــة، مــن ناحيــة أخــرى، عــن كنــٍز مــن 
التعليقــات، وحتليــل السياســات وانتقاداتهــا، التــي 
أود أن أشــاطركم إياهــا. كمــا يصــدق الشــيء 
التــي  املمتــازة  البحثيــة  األوراق  علــى  نفســه 

ــة. ــن اجملل ــدد م ــذا الع ــا ه يضمه
أود التشــديد، فــي هــذه االفتتاحيــة، علــى قضيتــني 
تعكســان مًعــا جوهــر مــا يــدور حولــه هــذا العــدد 

مــن اجمللــة، ومــا أعتقــد أنــه يــدور فــي العالــم وراء 
االنفجــار اللفظــي:

التنمية 	  أهداف  عن  للتعبير  الفرصُة  لدينا 
املستدامة التي تتجنب القيود العديدة لألهداف 
املسؤولية  نطاق  وتوسيع  لأللفية،  اإلمنائية 
وحقوق  العاملية  الصحة  بتحسني  وااللتزام 
اإلنسان. وهو ما يجب أن يشمل بطبيعة احلال: 
الصحة، واملساواة بني اجلنسني، والصحة واحلقوق 
مبا  قويًة،  أدلًة  هناك  أن  بيد  واإلجنابية.  اجلنسية 
أن  على  الصفحات،  هذه  تتضمنه  ما  ذلك  في 
اجلنسني  بني  املساواة  لتنفيذ  املبذولة  اجلهود 
بالكاد ما حتقق جناًحا، وأن العديَد من احلكومات 
على  الصحة  متويل  من  صارٍخ  بشكٍل  تُبخس 
بعيد،  أمد  ومنذ  القائمة،  االلتزامات  من  الرغم 
ال سيما في أفريقيا،2 على الرغم من أن أفريقيا 
األهداف  صياغَة  األمرُ  يتطلب  الوحيدة.  ليست 
االعتماد  بتبادل  بأنها تتسم  اإلقرار  اجلديدة عبر 
مما  اإلنسان،  حقوق  نهج  على  ترتكز  أن  ويجب 
يعني أن تضَم اجلميع دون استبعاد. وإلى أن ميكن 
حتقيق هذا االلتزام من حيث املبدأ، سيظل منوذج 
التنمية اجلديد، ومعه األهداف اجلديدة، طموًحا 

ال ميكن توقع جناحه.
ــأن 	  ــة بش ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــدت األه أفس

الصحــة التركيــز علــى الصحــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة، التــي صيغــت 

االفتتاحية

 A new development paradigm post-2015, a cpmprehensive goal for health that includes sexual and reproductive
health and rights, and another for gender equality. M Berer, Reproductive Health Matters 2013;21)42(:4–12

٧ © 2013 Reproductive Health Matters          Doi:10.1016/S0968-8080)13(42750-7
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رســميًّا للمــرة األولــى فــي برنامــج عمــل 
وأدى  والتنميــة،  للســكان  الدولــي  املؤمتــر 
اإلمنائيــة  األهــداف  مــن  اخلامــس  الهــدف 
ــد  ــدة احل ــٍر ألجن ــٍق كبي ــى تضيي ــة إل لأللفي
ــا  ــرر تقريًب ــق الض ــات، وأحل ــات األمه ــن وفي م
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــب الصح ــع جوان بجمي
واإلجنابيــة األخــرى. لقــد انخفــض معــدُل 
وفيــات األمهــات ولكــن ليــس بالقــدر الكافــي، 
ولــم ينخفــض علــى اإلطــالق فــي أشــد 
البلــدان فقــرًا، بينمــا فــي الوقــت نفســه لــم 
ترتفــع مهــارة القائمــني بالرعايــة عنــد الــوالدة. 
ــا نواجــه – نحــن أنصــار الصحــة واحلقــوق  إنن
اجلنســية واإلجنابيــة - عــددًا مــن املشــاكل 
ــٌب محــددةٌ مــن الصحــة  امللحــة. هنــاك جوان
لــن تصبــح أهداًفــا، وبالتأكيــد ليــس الصحــة 
ــا  ــف ميكنن ــة. كي ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
ــوق  ــة واحلق ــا الصح ــن إدراج قضاي إذن أن نضم
اجلنســية واإلجنابيــة ككل، هــذه املــرة، فــي 
هــدف الصحــة بالتنميــة املســتدامة ملــا بعــد 
ــا  ــع قضاي ــب جمي ــى جن ــا إل ــام 201٥، جنًب ع
التــي  األخــرى  امللحــة  والتنميــة  الصحــة 

ــرون؟ ــا آخ يناصره

لدينا  هل  املرة؟  هذه  حركتنا  في  القيادة  يتولى  من 
خطة استراتيجية؟

تبــرز علــى الفــور بعــض هــذه القضايــا والتســاؤالت 
ــع اخلارجــي. وهــي تتطلــب العمــل علــى  ذات الطاب
املســتويات العامليــة والوطنيــة واحملليــة مــن جانــب 
الهيئــات بــني احلكوميــة واحلكوميــة والهيئــات 
املانحــة، ودوائــر النظــم الصحيــة والسياســات 
الصحــة، فضــالً عــن اجملتمــع املدنــي للبحــث 
ــتوى  ــى املس ــول عل ــن حل ــاف ع ــة املط ــي نهاي ف
ــع  ــرى ذات طاب ــا أخ ــد قضاي ــا توج ــري. بينم الُقط
داخلــي فــي األســاس. ونحــن كمناصــرون للصحــة 
ــر  ــي التعبي ــرع ف ــة نب ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
ــد املطلــوب لتحقيــق أهدافنــا،  ــا وحتدي عــن قضايان

إذا كانــت هنــاك ثمــة مــا نرغــب فــي عملــه، لكننــا 
نبــدو أحيانًــا عالقــني فــي مكاننــا. فاملعارضــة 
املوجهــة ضــد قضايانــا ال تضعــف. إن مــا ســُيدرج 
فــي جميــع األهــداف هــو قيــد املناقشــة والتفــاوض 
شــبكة  ضمــن  اآلن،  املســتويات،  جميــع  علــى 
ــرة مــن  ــه خب معقــدة مــن الالعبــني؛ وكل مــن لدي
ــاك  ــون هن ــب أن يك ــل يج ــذا العم ــي ه ــا ف جانبن
عنــد وضــع قائمــة األهــداف وتفاصيلهــا، والتفاوض 
ــوم مــن اآلن وحتــى  وإعــادة التفــاوض عليهــا، كل ي
1٥ ســبتمبر 201٥. بــل يجــب أن يتفــاوض عــدد 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــا الوطني ــع قياداتن ــر م ــا أكب من
ــك اآلن؟  ــوم بذل ــا يق ــدد كاٍف من ــل ع ــري. ه الُقط
ــا  ــي آرائن ــق ف ــى تواف ــل إل ــا التوص ــف ميكنن كي
ــه  ــن أجل ــل م ــا وتناض ــه جماعتن ــا تدعم ــأن م بش
علــى مســتوى أوســع، إلــى جانــب الصحــة واحلقوق 
ــم  ــني؟ ل ــني اجلنس ــاواة ب ــة واملس ــية اإلجنابي اجلنس
ــوى  ــة س ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــن املؤمت يك
مهمــة يســيرة، كان يبــدو كلعبــة أطفــال مقارنــة 

ــه اآلن. ــام ب ــا القي ــا علين مب

منوذج جديد للتنمية في مجال الصحة: كيف يجب 
أن يكون؟ 

من  كل  إليه  يدعو  الذي  اجلديد  التنمية  منوذج  ما 
أعرفهم؟ ماذا يجب أن يكون الهدف املتعلق بالصحة، 
بحيث ال يؤدي إلى تضييق طموح »الصحة للجميع« 
لقضايانا؟  املناسب  الصحة  هدف  ما  يشجعه؟  بل 
الشاملة«  الصحية  »التغطية  الدولي  البنك  يدعم 
هدًفا للصحة، وقامت منظمة الصحة العاملية باألمر 
نفسه، على األقل حتى وقت قريب، على الرغم من أن 
بعض التقارير أشارت إلى أنها بدأت تفكر في ضرورة 
تناول الصحة كوسيلة، ولكن ليس بوصفها الهدف 
نفسه. آمل أن يسود هذا الرأي، وأن يراها البنك الدولي 
التي  الشبكات  إحدى  حددت  الطريقة.  بهذه  أيًضا 
تتخذ اململكة املتحدة مقرًا لها املكونات األساسية 
تشمل  باعتبارها  الشاملة،  الصحية  للتغطية 
التي  اجليدة  الصحية  اخلدمات  على  اجلميع  »حصول 
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ألعباء  وتستجيب  السكان  احتياجات  مع  تتناسب 
الشاملة  املالية  واحلماية  بلد؛  بكل  اخلاصة  األمراض 
من اخملاطر مبا يلغي التكلفة كعائق أمام احلصول على 
الرعاية الصحية«. كما تضيف ضرورة توفير »الدعم 
والسياسية  القانونية  احلواجز  على  للتغلب  الدولي 
حلصول السكان األفقر واألكثر تهميًشا على الرعاية 

الصحية«.3
يبدو هذا التعريف إحتماالً جيًدا جًدا، ولكن ال يُشكل 
الشاملة،   الصحية  التغطية  في  احلقيقية  النقطة 
يتم  كيف  وإال  األهم،  هو  »التغطية«،  جانب  أن  حني 
منوذًجا  ذلك  يُعد  أال  الصحية؟  الرعاية  تكلفة  سداد 
آخر لتضييق األجندة؟ وما هو/هي منوذج )مناذج( ضمان 
التغطية؟ لنأخذ، على سبيل املثال، ما توصلت إليه 
الكبيرة  اجلهود  حول  العام  هذا  نُشرت  حالة  دراسة 
التغطية  من  صيغة  لتنفيذ  املكسيك  بذلتها  التي 
بالرعاية  األمر  يتعلق  »عندما  الشاملة:  الصحية 
تكن  لم  ’شامل‘  كلمة  فإن  املكسيك،  في  الصحية 
األمر  يتعلق  عندما  سيما  ال  التساوي،  أبًدا  تعني 
بوصول ٥2 مليون نسمة من السكان بال تأمني صحي 
املتمثلة في  النتيجة  إن هذه  الكافية«.٤  الرعاية  إلى 
أن الفئات األكثر ضعًفا هم األسوأ خدمة، قد تكون 
نتيجة غير مقصودة أسفرت عنها »فرضية اإلنصاف 
برامج جديدة، يحصل  أنه عند إعداد  أي  املعكوس«؛٥ 
األغنياء أوالً على الفائدة، ويزداد الظلم وعدم املساواة 
ما لم تُتخذ تدابير محددة ملنعهما. ويبدو أن التغطية 
اإلنصاف  حدوث  وقف  إلى  تهدف  الشاملة  الصحية 
تطرح،   Gita Sen سن  جيتا  أن  على  املعكوس، 
 ،Davidson Gwatkin مقتبسة ديفيدسون جواتكني
كانت  إذا  ما  بشأن  دليل  أي  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه 
التغطية الصحية الشاملة ميكن أن، وسوف، تتجنب 
 Gita Sen, Presentation,( املشكلة  هذه  بالفعل 
 UNFPA consultation on women‘s health, Mexico

.)2013 City, October
ومــن ثــم، هنــاك نقــاط ضعــف قــد تكــون مهمــة 
فــي كل مــن شــمولية وتنفيــذ التغطيــة الصحيــة 
ــا  ــير جيت ــا تش ــك، كم ــيضم ذل ــاملة – وس الش

ــني  ــاواة ب ــدم املس ــبب ع ــاف بس ــدم اإلنص ــن، ع س
ــة«  ــألة »التغطي ــا مس ــارت أيًض ــا أث ــني. كم اجلنس
ــم  ــي النظ ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــث نق ــن حي م
ــدرة  ــى ق ــر عل ــن أن تؤث ــي ميك ــددة الت ــة احمل الصحي
 Gita Sen,( تنفيــذ برامــج شــاملة فــي املقــام األول
 Presentation, UNFPA consultation, Mexico City,
October 2013(. عــالوة علــى ذلــك، ال تتبــع التغطية 
الصحيــة الشــاملة، علــى األقــل كمــا تبــدو حتــى 
ــى  ــز عل ــوق، أو يرك ــى احلق ــز عل ــا يرتك ــوم، نهًج الي
ــى  ــة إل ــع محــددات الصحــة األخــرى، باإلضاف جمي

ــة. ــات الصحي اخلدم
ــاملة  ــة الش ــة الصحي ــي، أن التغطي ــدو، بالتال يب
ليســت هــي احلــل. بيــد أننــي شــعرت بالقلــق مــن 
عــدم ســماعي ألي رأي علــى اإلطــالق ـ تقريًبــا ـ  
ــي  ــالت ف ــالء والزمي ــن الزم ــألة م ــذه املس ــول ه ح
مجــال الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، علــى 
الرغــم مــن أن اتفــاق الكثيريــن منــا فــي مكســيكو 
ســيتي أن هــذه املســألة مــن األمــور العاجلــة التــي 
ــعر  ــي أش ــك، فإنن ــا. ولذل ــدث فيه ــب أن نتح يج
بالســعادة لتمكُنــي مــن نشــر ورقــة بحثيــة حــول 
املوضــوع، فــي إطــار منظــور الصحــة واحلقــوق 
ــة. ــة، فــي هــذا العــدد مــن اجملل اجلنســية واإلجنابي

يجــب  للقلــق،  مثيــرة  أخــرى  مســألة  هنــاك 
أن تتناولهــا دوائــر الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة، وهــي بعــض االفتراضــات املطروحــة دون 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة« ف ــول »التغطي ــح ح ــالف واض خ
بامللكيــة اخلاصــة مقابــل امللكيــة العامــة والرقابــة 
علــى الرعايــة الصحيــة – ومتويــل الرعايــة الصحيــة 
– التــي تكمــن وراء املفاهيــم اخملتلفــة للصحــة 
ــال  ــى ســبيل املث ــة. عل واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي
ــن  ــألة م ــد مس ــم، تُع ــي أن أحك ــا ميكنن ــدر م وبق
ميلــك وســائل متويــل الرعايــة الصحيــة، ناهيــك عــن 
وســائل توفيــر الرعايــة الصحية نفســها،  مشــكلة 
ــي،  ــن احلال ــراض املهيم ــل االفت ــًدا. ويظ ــرة ج كبي
ــي  ــاص ف ــاع اخل ــراك القط ــى إش ــة إل ــأن احلاج بش
ــال،  ــبيل املث ــى س ــا، عل ــة ومتويله ــة الصحي الرعاي
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مســألة تثيــر املعارضــة. أيــن تقــف حركــة الصحــة 
ــألة،  ــذه املس ــي ه ــة ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
فــي ظــل مــدى خصخصــة خدماتهــا؛ أي خدماتهــا 
املقدمــة خــارج نظــام الصحــة العامــة فــي معظم 
ــات  ــف احلكوم ــكار ضع ــن إن ــوم؟ ال ميك ــدان الي البل
وقدرتهــا احملــدودة علــى تطويــر نظــم صحيــة جيــدة 
ــكل  ــغيلها بش ــني وتش ــني مؤهل ــا مبوظف وإمداده
جيــد، ناهيــك عــن مســؤوليات الرفــاه االجتماعــي 
والتعليــم واملســؤوليات االقتصاديــة األخــرى. ولكــن 
أليــس ذلــك نتيجــة مباشــرة وعمديــة للسياســات 
ــن  ــة م ــة ثابت ــت حقيق ــة، وليس ــة والدولي الوطني

ــاة؟ ــق احلي حقائ
لندن  إعداد  2012، من  عام  نُشرت  بحثية  ورقة  جتادل 
وشنايدر London & Schneider،٦ أنه »في حني ترتبط 
فقد  املساواة،  عدم  بتزايد  اجلديدة  الليبرالية  العوملة 
نشر  من  نفسه  الوقت  في  العاملي  التكامل  عزز 
خطاب حقوق اإلنسان عبر أنحاء العالم«. يستكشف 
تُعتبر  »العوملة  أن  في  الظاهر«  »التناقض  الباحثان 
مبا  العمل  على  القومية  الدول  لقدرة  إضعاف  مبثابة 
االلتزامات  تنفيذ  أن  على  سكانها،  مصالح  يخدم 
الفاعلة  الدول  يتطلب من  اإلنسان  املتعلقة بحقوق 
مثل  واجتماعية،  اقتصادية  استحقاقات  تقدمي 
في  املركز  موقع  املساءلة  مفهوم  ويحتل  الصحة. 
الدولة لبناء نظام  ما يتعلق باإلجراءات املطلوبة من 

صحي يقوم على أساس نهج حقوق اإلنسان«.
كهدف  حتديده  يجب  ما  عن  نتحدث  أن  قبل  إذن 
كيفية  في  لذلك  السابقة  املسألة  تكمن  للصحة، 
تطوير فعالية الدول القادرة على تقدمي استحقاقات 
الرقابة  تعزيز  إلى  لندن وشنايدر  يدعو  الصحة.  مثل 
الفقراء،  حلماية  األولوية  ووضع  الوطنية،  البرملانية 
وزيادة قدرة املوارد املوجهة للقطاع الصحي في إطار 
إلجراءات  املدني  اجملتمع  واتخاذ  البرملانية،  العمليات 
بشأن مساءلة املوظفني العموم، ومتكني تعبئة اجملتمع 
املدني. طالب الباحثان أيًضا بإجراء تقييم نقدي لعجز 
الدولة عن الوفاء بحقوق الصحة، وأشارا إلى أن هذا 
العامة  املساءلة  يثير تساؤالت بشأن »نشر  املوضوع 

وهكذا،  احلديثة«.٦  الدولية  املعونة  نظم  ظل  في 
يحتاج أيًضا دور املعونة الدولية إلى فحص حتت اجملهر. 
الكثير  فإذا كنا نرغب في إنشاء مناذج جديدة، هناك 

من العمل التأسيسي الذي ينبغي القيام به أوالً.
ــع  ــا إذا كان اجملتم ــي م ــة ف ــة الثالث ــل القضي تتمث
ــوق  ــة واحلق ــار الصح ــك أنص ــي ذل ــا ف ــي، مب املدن
للمــوارد  وممتلــكًا  ـا  قويًـّ واإلجنابيــة،  اجلنســية 
الكافيــة ليتمكــن مــن مســاءلة الــوكاالت الدوليــة 
واحلكومــات. قامــت »رابطــة حقــوق املــرأة فــي 
ــد  ــا يزي ــام 2010 مل ــي ع ــي ف ــح عامل ــة« مبس التنمي
علــى 1,100 منظمــة نســائية، وأظهــر املســح قلــة 
ــة  ــوارد هائل ــاك م ــح أن »هن ــد املس ــال. وج ــر امل توف
ــة واســعة هــي  أخــذت تصبــح متاحــة حتــت مظل
التنميــة«، ولكــن علــى الرغــم مــن وجــود اهتمــام 
ــات  ــاء والفتي ــال النس ــي مج ــتثمار ف ــر باالس كبي
علــى حــدة، فــإن متويــل املنظمــات النســائية يــكاد 
يكــون ُمهَمــالً. فــي عــام 2010، بلــغ متوســط 
الدخــل الســنوي ألكثــر مــن ٧٤0 منظمــة نســائية 
ــير  ــط. تش ــي فق ــم 20,000 دوالر أمريك ــول العال ح
ــى  ــة« إل ــي التنمي ــرأة ف ــوق امل ــة حق ــا »رابط أيًض
ــل  ــزداد تنــوع آليــات ومصــادر متوي ــه فــي حــني »ي أن
التنميــة واألعمــال اخليريــة، فــإن النمــو االقتصــادي 
والعائــد علــى االســتثمار همــا األولويــة، مــع 
ــاه« و«اهتمــام  تراجــع موقــع حقــوق اإلنســان والرف
اخليريــة  واألعمــال  بالتنميــة  اخلــاص  القطــاع 
والنســاء والفتيــات قــد أخــذ يتســلل إلــى التنميــة 
التقليديــة وقطاعــات التمويــل«.٧  هــل توجــد لــدى 
دوائــر أنصــار الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
وجهــة نظــر بشــأن هــذه التغييــرات؟ مــاذا نحتــاج 
ــوارد  ــن امل ــا م ــرية وغيره ــوارد البش ــث امل ــن حي م
ــات  ــات والهيئ ــاءلة احلكوم ــي دور مس ــاح ف للنج
ــى  ــة عل ــوة الكافي ــا الق ــا حالًي ــل لدين ــة؟ ه املانح
املســتوى القطــري خاصــة للقيــام بذلــك؟ مــا مــدى 
ــوق  ــركات حق ــة وح ــة الصحي ــتجابة السياس اس
الصحــة، علــى نطــاق أوســع، لهــذا؟ متــى ســنبدأ 

ــا؟ ــل مع ــي العم ــا ف جميًع
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التنمية«، كما يشعر  املرأة في  تشعر »رابطة حقوق 
اإلنسان  حقوق  أن  من  بالقلق  بيننا،  من  العديدون 
بيد  أولويتها.  وتراجعت  جدال«  »مثار  أصبحت  قد 
أولوية  موقع  تراجع  يحتمل  أن  ميكنه  ال  العالم  أن 
ال  كما  التنمية.  في  جادًا  كان  إذا  اإلنسان،  حقوق 
ميكنه االعتماد على شركات، مثل شركة كوكاكوال، 
ملساعدة وزارة الصحة في تنزانيا أو الصندوق العاملي 
واملالريا لتحسني  اإليدز والسل  أمراض مثل  ملكافحة 
بحيث تصل  للبلد  األساسية  األدوية  توريد  سلسلة 
إلى املناطق النائية،8 مع افتراض توفير كميات كبيرة 
من املشروبات الغازية غير الصحية على اإلطالق. إن 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  يُسمى  ملا  املثال  هذا 
أرباح  من  يأتي  متويله  أن  املفترض  من  الذي   – واخلاص 
بالتأكيد  هو   – الصحية  غير  الغازية  املشروبات  تلك 
الناجت  اإلحباط  من  الرغم  على  أخالقي،  غير  مشروع 
تتزايد  ذلك،  مع  الوطني.  الصحة  نظام  ضعف  عن 
والعمل  التنمية  مجال  في  الشراكات  هذه  مثل 
إلى  الشركات  من  مزيد  تسعى  حيث  اإلنساني، 
مغلفة  والسلطة،  والربح  للنفوذ  جديدة  مصادر 
الرغم  وعلى  اخليرية«.  »األعمال  مصداقية  بغالف 
من ارتفاع األرباح الناجمة عن األغذية غير الصحية، 
في  تتجلى  كبيرة،  عاملية  مشكلة  التغذية  تظل 
رئيسية  والِسمنة، مع عواقب صحية  التغذية  سوء 
»الغذاء  يُعد  الدم.  ضغط  وارتفاع  السكري  داء  مثل 
األدوية  »شركات  مثل  عاملية  صحية  قضية  الكبير« 
تتعلق  مشكلة  التغذية  سوء  يُعتبر  كما  الكبيرة«. 
بالفقر والبطالة والسياسات الزراعية املدمرة. وميكن 
لصالح  تعمل  التي  القطاعات  بني  التعاون  يؤدي  أن 
السيئة  الصحية  النتائج  بعض  إلى حتسني  الفقراء 
 Gita Sen,( التي يجب أن يتعامل معها قطاع الصحة
 Presentation, UNFPA consultation, Mexico City,

.)2013 October
عن  ماذا  جديدة،  مناذج  عن  نتحدث  ألننا  ونظرًا 
القضاء  في  املتمثل  مستحيالً  يبدو  الذي  الهدف 
األهداف  من  حتقيًقا  األقل  الهدف  وهو  الفقر،  على 
اإلمنائية لأللفية، لكنه ال يزال هدًفا رئيًسا من أهداف 

التنمية املستدامة؟ لقد أكد تقرير عام 2008 الصادر 
احملددات  بشأن  العاملية  الصحة  منظمة  جلنة  عن 
كان  االجتماعي  »الظلم  أن  للصحة،٩  االجتماعية 
سام  مزيج  ظل  في  النطاق،  واسع  قتل  في  يتسبب 
وعدم  االجتماعية،  والبرامج  السياسات  سوء  من 
عدالة الترتيبات االقتصادية، وسوء السياسات« ألنه 
يقدم  وتعزيزه.  الصحي  التفاوت  إنتاج  عن  مسؤول 
]التقرير[ صورة شاملة تستند إلى األدلة حول تفشي 
العديد  في  الصحة  مجال  في  املساواة  عدم  أوجه 
اجتماعي  انحدار  وجود  على  يدل  مما  البلدان،  من 
العادل  غير  بالتوزيع  املرتبطة  الصحية  النتائج  في 
ال  أخرى،  وبعبارة  للصحة«.10  االجتماعية  للمحددات 
يريد أغنى 20% أن يحصل أفقر ٤0% على ما لديهم، 
احلاجز؟  لهذا  التصدي  استراتيجية  ما  أليس كذلك؟ 
وعلى  املتحدة  األمم  من  كل  في  العاملية،  القيادة  هل 

املستوى احلكومي، لديها استراتيجية لذلك؟ 
ــى  ــة إل ــألة: احلاج ــر املس ــى جوه ــي إل ــذا يعيدن ه
ــا  ــدة ودوله ــن األمم املتح ــؤوليات كل م ــد مس تأكي
األعضــاء لتحســني صحــة ســكانها، واحتــرام 
ــن  ــتوى م ــى مس ــي أعل ــق ف ــال احل ــة وإعم وحماي
الصحــة ميكــن بلوغــه. ال تســتطيع الــدول القيــام 
ــدول ذات  ــك ال ــس تل ــة لي ــا، وبخاص ــك مبفرده بذل
القواعــد الضريبيــة والدخــول املنخفضــة، وضعــف 
ــالً  ــة، فض ــوء اإلدارة املالي ــية، وس ــاكل األساس الهي
ــع  ــون مواق ــن يحتل ــيني الذي ــاد السياس ــن فس ع
املســؤولية وال يبالــون باألهــداف الدوليــة التــي 
ــا ال  ــا. كم ــهم أو ال يدعمونه ــا أنفس ــوا عليه وافق
ــة أن  ــات الوطني ــل احلكوم ــع بالفع ــن أن تتوق ميك
املســاعدة التــي حتتاجهــا تأتــي مــن مصــادر متويــل 
خارجيــة ذات أجنــدات خاصــة بهــا )مبعنــى التهــرب 
ــي،  ــوذ السياس ــارة، والنف ــا التج ــي، ومزاي الضريب
واخملــاوف األمنيــة( تعمــل، فــي واقــع األمــر، بوصفهــا 
صيغــة معاصــرة مــن االســتعمار اجلديــد وتتعامــل 

ــع. ــدان كتواب ــع البل م
ــوق  ــة وحق ــة العام ــة للصح ــي كداعي إذن بحديث
اإلنســان، تتمثــل إجابتــي علــى ســؤال مــاذا يجــب 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
M Berer. Reproductive Health Matters 2013; 21)42(:4–12
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أن يكــون هــدف التنميــة املســتدامة للصحــة 
فــي التالــي: أوالً، نحــن بحاجــة إلــى منــوذج لتنميــة 
حتويليــة مرتبــط بحقــوق اإلنســان وبنظــام اقتصادي 
عاملــي ووطنــي جديــد، يقــوم علــى أســاس االعتــراف 
ــاذ  ــب اتخ ــي تتطل ــة الت ــا البيئي ــط القضاي بضغ
ــد، ال  ــب كل بل ــن جان ــة م ــة عاجل ــراءات عاملي إج
ســيما تلــك التــي تلــوث كوكبنــا أكثــر. بعــد ذلــك، 
وضمــن نهــج واســع حلقــوق اإلنســان جتــاه جميــع 
أهــداف التنميــة املســتدامة، تتحــدد مــن اخليــارات 

ــة: ــدف الصح ــق ه ــة لتحقي املطروح
التغطية الصحية الشاملة	 
)ضــع 	   ... عــام  بحلــول  للجميــع  الصحــة 

التاريــخ(
ــاه 	  ــق رف ــول حتقي ــدة ح ــكار اجلدي ــض األف بع

اإلنســان، أو
ــن 	  ــه م ــن بلوغ ــتوى ميك ــى مس ــي أعل ــق ف احل

ــة« ــي الصح ــق ف ــة »احل الصح
لرفضــي  نظــرًا  متاًمــا.  واضًحــا  االختيــار  يبــدو 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة، يصبــح »احلــق فــي 
ــذي  ــة ال ــذه القائم ــي ه ــد ف ــو الوحي ــة« ه الصح
يحمــل أي معنــى علــى اإلطــالق. تتســم »الصحــة 
ــا  ــوح، كم ــمول والطم ــاؤل والش ــع« بالتف للجمي
 Halfdan كان األمــر عندمــا جعلــه هالفــدان ماهلــر
Mahler شــعار »منظمــة الصحــة العامليــة«، بهدف 
حتقيــق الصحــة للجميــع بحلــول عــام 2000. 
ــعار  ــه ش ــي اآلن، لكن ــذاك ويعجبن ــي حين أعجبن
ــة  ــدف للتنمي ــي كه ــا يكف ــاقًا مب ــالً ش ــس عم ولي
املســتدامة، الهــدف يجــب أن يكــون ُمركًبــا إذا أريــد 
لــه أن يكــون جيــًدا ولكنــه يحتــاج أيًضــا ترســيًما 
واضًحــا وقاعــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
ــة«.  ــي الصح ــق ف ــح »احل ــي لصال ــب تصويت يذه
وأعتقــد أنــه مــن أجــل تطبيقــه، بــدالً من اســتمرار 
استكشــاف  يجــدر  كطمــوح،  معــه  التعامــل 
ــادرة  ــول مب ــة ح ــة البحثي ــذه الورق ــه ه ــا خلصت م
ــرح  ــار ط ــي إط ــي ف ــم الت ــترك والتُعل ــل املش العم
ــة بشــأن الصحــة. لقــد أُدرج »احلــق  اتفاقيــة إطاري

فــي الصحــة« فــي عــدد مــن وثائــق حقــوق اإلنســان 
فــي األمم املتحــدة، بــدًءا مــن »اإلعــالن العاملــي 
حلقــوق اإلنســان« فــي عــام 1٩٤8. واليــوم، نظــرًا ملــا 
ــك، أعتقــد أن »احلــق  ــق ذل ــة حتقي ثبــت مــن صعوب
ــة  ــه، وآلي ــة تخص ــتحق اتفاقي ــة« يس ــي الصح ف

ــذه. ــن تنفي ــراف ع ــدول األط ــاءلة ال ملس
عالوة على ذلك، هناك عددٌ كبيرٌ من مواثيق واتفاقيات 
األمم املتحدة، وجميعها ُملِزمة قانونًا للدول، 11 فضالً 
عن العديد من التعهدات غير امللزمة،12 التي صدقت 
عليها الغالبية العظمى من الدول، وحتتاج جميعها 
في  املفعول  نافذة  جلعلها  العمل  من  هائل  قدر  إلى 
كمصدر  أكثر  نستخدمها  ال  ملاذا  اخملتلفة.  البلدان 
لتحديد الهدف – فقد وافقت عليها بالفعل العديد 
الدوري  االستعراض  هناك  وأخيرًا،  العالم.  بلدان  من 
اإلنسان،  حقوق  مجلس  به  يقوم  الذي  الشامل 
املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  استعراض  ويتضمن 
ويتيح  األعضاء،  للدول  اإلنسان  حقوق  لسجالت 
التي  اإلجراءات  عن  تعلن  أن  دولة  لكل  الفرصة 
لديها  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  لتحسني  اتخذتها 
ذلك  ينبغي تضمني  وبالتأكيد   13 بالتزاماتها.  والوفاء 

كجزء من عملية املساءلة على الصعيد العاملي.
عالوة على ذلك، سنكتسب قيمة كبيرة بزيادة وضوح 
الرؤية ومسؤولية الهيئات التي أقامتها األمم املتحدة 
جعل  في  مهمتها  تتمثل  والتي  بالفعل،  وموجودة 
كل شخص مسؤول عن تنفيذ هذه االلتزامات على 

املستويني العاملي واإلقليمي.1٤ 
الصحة  إدراجها  تضمن  التي  حلركتنا  بالنسبة  أما 
هدف  في  يتجزأ  ال  كجزء  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق 
أمور  على  مجددًا  التأكيد  سوى  ميكنني  فال  الصحة، 
بديهية – يتطلب األمر املناصرة، والتفاوض، واملشاركة 
في أجندة السياسة الصحية العاملية األوسع نطاقًا، 
العامة واحلق  والعمل مع حركات السياسة الصحية 
شبكات  داخل  كذلك  والعمل  والتنمية،  الصحة  في 
وشبكات  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  أنصار 
شخص  أي  في  أشك  اجلنسني.  بني  املساواة  أنصار 
املستوى  على  شبكات  بناء  بأن  التذكير  إلى  يحتاج 
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الوطني - التي تشارك مع واضعي السياسات الوطنية 
والبرملانيني، ومع القادة الوطنيني الذين سيشاركون في 
وضع األجندة العاملية – مياثل على األقل أهمية التردد 
هناك  أسبوع.  بعد  أسبوًعا  املتحدة  األمم  أروقة  على 
مهمة أساسية أخرى تتمثل في التصدي للسياسيني 
الصحة  ضد  موقف  يتخذون  الذين  الدينيني  والقادة 
شديدة  مواقفهم  ألن  واإلجنابية،  اجلنسية  واحلقوق 
توضح  ذلك، كما  على  عالوة  العامة.  بالصحة  الضرر 
هذه الصفحات، ال تزال هناك مهمة ضخمة تتمثل في 
النساء  أنهم يدعمون  إقناع وكسب دعم من يقولون 
احلقوق، لكن  )بعض(  لديهن  أن  يعتقدون  أو  والفتيات، 
»كندا  مثل:  عناوين  إلى  تؤدي  الفعلية  سياساتهم 
من  املوقف  غموض  االغتصاب؛  ضد  احلرب  تنتقد 

اإلجهاض«.1٥

األوراق البحثية في هذا العدد من اجمللة
ــخ توافــق  ــة بتاري ــدأ األوراق فــي هــذا العــدد يومي تب
اآلراء العاملــي الــذي حتقــق عبــر برنامــج عمــل املؤمتــر 
الدولــي للســكان والتنميــة فــي عــام 1٩٩٤، ُمقدًمــا 
مــن نفيــس صــادق Nafis Sadik فــي مشــاورة دوليــة 
حــول حقــوق اإلنســان فــي يوليــو عــام 2013. يصــف 
ــة  ــداف اإلمنائي ــى األه ــذي أدى إل ــق ال ــرون الطري آخ
لأللفيــة فــي عــام 2000، ونقــد مواطــن القــوة 
ــداف  ــرات األه ــراض ومؤش ــي أغ ــور ف ــه القص وأوج
وغيــر  املقصــودة  ونتائجهــا  لأللفيــة  اإلمنائيــة 
املقصــودة، والتدابيــر احملــدودة التــي اســُتخِدمت مثل 
تعاريــف املســاءلة، للمضــي قدًمــا بأجنــدة التنميــة. 
ــة  ــات حال ــة دراس ــن األوراق البحثي ــدد م ــم ع يض
قُطريــة؛ تنظــر فــي بيانــات البحــوث الوطنيــة وفــي 
سياســات محــددة؛ وتكشــف وتنقــد أوجــه الضعــف 
ــا  ــل. كم ــادر التموي ــات ومص ــات والنفق ــي امليزاني ف
ــة  ــات الدولي ــني االتفاق ــم ب ــال القائ ــح االنفص توض
واحلقائــق علــى الصعيــد الُقطــري. علــى الرغــم مــن 
ــة، يجــب توضيــح  ــة لأللفي أغــراض األهــداف اإلمنائي
أن انتقــال والدة األطفــال مــن الغابــة إلــى البيــت كان 

ــم  ــاء. تتس ــبة للنس ــام بالنس ــة لألم ــوة مهم خط
ــوة،  ــفة بق ــة، وكاش ــا متعمق ــة بأنه األوراق البحثي
وشــاحذة للفكــر، ويجــدر أخــذ رســائلها بعــني 
ــر  ــي املعايي ــر ف ــرى تنظ ــاك أوراق أخ ــار. وهن االعتب
التــي حتــدد أهــداف التنميــة املســتدامة واملســتقبل. 
ــة  ــه إطــار التنمي ــا يجــب أن يتناول فهــي تناقــش م
»التحــول«،  مثــل  كلمــات  وتســتخدم  اجلديــد، 

ــل. ــم أفض ــب بعال وتطال

ولعــل أهــم رســالة هنــا بالنســبة ألنصــار الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة هــي:

ــز  ــد تركي ــل أن يوج ــن احملتم ــا، م ــيرنا قدًم ــع س »م
علــى البيئــة والتنميــة املســتدامة، فهمــا الدعامتان 
األولتــان مــن ريــو+20، مقابــل الدعامــة الثالثــة وهــي 
التنميــة االجتماعيــة، كمــا حــدث فــي ريــو ... عندمــا 
ــا  ــت جانًب ــد دُفع ــة. لق ــات صعب ــت املفاوض أصبح
شــواغل احلوكمــة، وكيفيــات الصحــة واحلقــوق 
ــاءلة.  ــق املس ــن طرائ ــالً ع ــة، فض ــية واإلجنابي اجلنس
هنــاك حتذيــر آخــر يقلــل مــن التفــاؤل الناجــم عــن 
اإلطــار اجلديــد لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان، هــو 
ــة  ــول الصح ــتخدمة ح ــة املس ــذر« للغ ــج »احل النه
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي العديــد مــن 
التقاريــر األخيــرة، علــى نحــو ال تتجــاوز لغــة املؤمتــر 
الدولــي للســكان والتنميــة. وهكــذا، أصبــح املســرح 
ــة  ــم العملي ــتقبلية. تتس ــات املس ــًدا للمفاوض مع
بعــد عــام 201٥  التنميــة  أجنــدة  إلــى  املؤديــة 
بالتعقيــد، لكــن الكثيــر ... مــن النــاس يريــدون رؤيــة 
الصحــة واحلقــوق اجلنســية اإلجنابيــة متضَمنــة 
ــات أهــداف التنميــة املســتدامة  ــة مــن أولوي كأولوي
اجلديــدة. ليــس هنــاك خيــار ســوى املضــي قدًمــا فــي 
ســياق الكيفيــات التــي جــرى إعدادهــا علــى أعلــى 
املســتويات. الشــيء الوحيــد الــذي ال ميكننــا حتملــه 
ــة  ــداف اإلمنائي ــع األه ــدث م ــا ح ــو م ــرى، ه ــرة أخ م
لأللفيــة فــي عــام 2000؛ علينــا هــذه املــرة أال نتــرك 

)Haslegrave( .ــج ــى نتائ ــول عل ــة دون احلص الغرف
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الرسائل األساسية في هذا العدد من اجمللة
حقوق اإلنسان

»حقــوق اإلنســان للنســاء هــي حقــوق اإلنســان لــكل شــخص«. »االتفــاق اآلن أقــوى ممــا كان عليــه 	 
)Sadik( .»مــن قبــل

نقد منوذج األهداف اإلمنائية لأللفية
ــاه 	  ــاد جت ــدد األبع ــج متع ــاد نه ــى اعتم ــة إل ــود الرامي ــن اجله ــددًا م ــان ع ــدان املاضي ــهد العق ش

التنميــة، يتحــدد باحلريــة والتمكــني والوفــاء بحقــوق اإلنســان. ويصبــح الســؤال املطــروح هــو مــا 
إذا كانــت هــذه اجلهــود قــد ســارت إلــى حــد كاٍف أو بعمــق كاٍف. لقــد حتــدى اجملتمــع املدنــي النهــج 
التكنوقراطــي واالســتهدافي الــذي تضمنتــه األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وحــذر مــن مــا ينتــج عــن 
ــا لألهــداف  هــذا النهــج مــن ظهــور »صوامــع« التنميــة. إن تعريــف املســاواة بــني اجلنســني، وفًق
اإلمنائيــة لأللفيــة، يقتصــر علــى هــدف واحــد مــع أغــراض ومؤشــرات تتعلــق بالتمثيــل السياســي 
للمــرأة وبتعليمهــا ومتكينهــا، وال يرتبــط بالوســيلة وبالضــرورة املصاحبــة للوفــاء بباقــي األهــداف 

)Reddy & Sen( .ــة ــة لأللفي اإلمنائي
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تقرأ املُعلمة لألطفال في لوس أميجويتوس دي ميمبول، في دار حضانة بأحد األحياء الفقيرة في جواياكيل، إكوادور، 200٩
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هدف الصحة، واحلق في الصحة
حــدد 1٧ مــن املقرريــن اخلاصــني بــاألمم املتحــدة ثالثــة مجــاالت لألولويــة حــول نهــج حقــوق اإلنســان 	 

ــق  ــاء باحل ــاص بالوف ــه خ ــل بوج ــم يتص ــال منه ــدة، وكل مج ــر األجن ــة تنوي ــة، بغي ــاه التنمي جت
فــي الصحــة. هــذه اجملــاالت هــي: احلــد مــن جوانــب عــدم املســاواة، وأســس احلمايــة االجتماعيــة 

)Grover( .ــة ــاءلة املزدوج ــة، واملس الوطني
ــول 	  ــير الوص ــن تيس ــا، ع ــة حالًي ــي مفهوم ــا ه ــا، كم ــاملة وحده ــة الش ــة الصحي ــفر التغطي ــن تس ل

)Fried et all( .ــة ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــى احلق ــس إل ــد لي ــة، وبالتأكي ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــى الصح ــامل إل الش
ــم 	  ــة تتس ــة بيئ ــبة حلوكم ــة أداة مناس ــة مبثاب ــة للصح ــة عاملي ــة إطاري ــر اتفاقي ــن أن تُعتب ميك

)Haffeld( بالتعقيــد. 

كفالة إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية واملساواة بني اجلنسني في منوذج التنمية اجلديد
ــا للتحــول االجتماعــي، حيــث تقــوم األهــداف 	  ــد ســردًا قويًّ ــة اجلدي يجــب أن يضــم منــوذج التنمي

ــا  ــدور، علــى أال تتجــاوز أو حتــد مــن األهــداف األوســع نطاقً املناســبة لألغــراض وكــذا املؤشــرات ب
)Yamin & Boulanger( .ــني ــني اجلنس ــية وب ــة والسياس ــة االجتماعي ــاء بالعدال لالرتق

ــة 	  ــتدامة البيئي ــأن االس ــدى بش ــة امل ــال طويل ــج اآلم ــي دم ــد ف ــة اجلدي ــار التنمي ــح إط يطم
والسياســية واملاليــة مــع األهــداف الدوليــة للقضاء علــى الفقر. بيــد أن اآلليــات الوطنيــة والهيئات 
املانحــة والــوكاالت الدوليــة للتنميــة ال تتنــاول بالكامــل عــادة هــذه القضايــا، أو ال تواجــه القضايــا 
التــي تتســم بحساســية وتعقيــد سياســي مثــل الديــن، والوضــع االجتماعــي االقتصــادي، واحليــاة 

  )McGovern( .ــة والثقافيــة واألســرية االجتماعي
ــية 	  ــوق اجلنس ــة واحلق ــكالت الصح ــار مش ــع إط ــة وض ــني طريق ــق ب ــر للقل ــد مثي ــاك تباع هن

واإلجنابيــة فــي املناصــرة علــى الصعيــد العاملــي، والواقــع شــديد التعقيــد الــذي يعيشــه النــاس 
فــي مجــال خدمــات الصحــة. يبــدأ النهــج التنشــيطي للمســاءلة بديناميــات القــوة واخلطــوط 
)Freedman & Schaaf( .ــاتها ــة ومؤسس ــات الصحي ــي اخلدم ــاس مقدم ــه الن ــث يواج ــة، حي األمامي

معونات التنمية
حدثــت تغيــرات مؤسســية وهيكليــة أساســية فــي مســاعدات التنميــة بــني عامــي 200٥ و2011، 	 

ــط  ــات التخطي ــي بيئ ــة ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــدة الصح ــى إدراج أجن ــرًا عل ــت أث وترك
ــر  ــع العناص ــي جمي ــرط ف ــة أن تنخ ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــى الصح ــي. إذا كان عل الوطن
املتعــددة، يجــب أن يربطهــا أنصارهــا باملوضوعــات األساســية فــي مجــال التنميــة املســتدامة: عدم 
املســاواة بــني اجلنســني، والتعليــم، والنمــو والســكان؛ وإمنــا أيًضــا بالتحــول نحــو احلضــر، والهجــرة، 

)Hill et al( .ــة النســاء، والتغيــرات املناخيــة وعمال
فــي هايتــي، اضطلــع جهــاز املعونــة بالعديــد مــن األدوار فــي الدولــة. فقــد تولــى تخصيــص املــوارد، 	 

ووضــع األولويــات، وتنفيــذ البرامــج، كمــا شــارك – مــع منظمــة مســؤولي حفــظ الســالم – فــي 
احتــكار الدولــة حــول العنــف القانونــي. لكــن منظمــات املعونــة – مثــل منظمــة مســؤولي حفــظ 
الســالم – ال يخضعــون للمســاءلة أمــام شــعب هايتــي، ســواء فــي حــاالت اإلهمــال الضخــم أو فــي 

 )Bhatia( .األمــور األبســط مثــل طريقــة اســتخدام املــوارد
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تناول الواقع على املستوى الوطني
إن إطــار حقــوق اإلنســان التحويلــي للوصــول إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، الــذي يدعمــه كالً 	 

ــة حلقــوق املــرأة وهيئــات فاعلــة تقدميــة حكوميــة وبني-حكوميــة علــى  مــن حركــة عامليــة قوي
  )Oronje( .الصعيــد الدولــي، لــم يكــن مؤثــرًا أو ناجًحــا علــى الصعيــد الوطنــي

يشــهد هــذا التقريــر مــن كيــب الشــرقية بجنــوب أفريقيــا، ويقــدم حتليــالً، علــى انهيــار النظــام 	 
اإلقليمــي للصحــة العامــة؛ وهــو النظــام الــذي يعتمــد عليــه أكثــر مــن ســتة ماليــني نســمة. 
 Treatment( .لقــد جــرى جتاهــل هــذا االنهيــار، وباألحــرى الســماح بــه، ملــا يزيــد علــى عشــر ســنوات

.)2٧ Action Campaign and Section
ضــرورة إدراك أهميــة تدفــق املــوارد، علــى املســتوى القطــري، للصحــة اإلجنابيــة مــن أجــل التمويــل 	 

)Sidze et al( .الفعــال لهــذا املكــون الرئيســي للصحــة. مــع ذلــك، توجــد حتديــات مهمــة
ــا 	  ــه كان بطيًئ ــام 201٥، لكن ــول ع ــع حل ــالً م ــات هائ ــات األمه ــص وفي ــاه تقلي ــدم جت كان التق

بالنســبة إلــى آمــال اإلجنــاز فــي عــام 201٥، ال ســيما فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء. يطــرح ذلــك أن 
كالً مــن احلكومــات الوطنيــة واجملتمــع الدولــي قــد فشــل فــي االمتثــال إلــى التزاماتهــم باحلــق فــي 

)Ooms et al( .الصحــة جتــاه شــعوبهم

دور أعمال املناصرة
تســتمر علــى الــدوام املنافســة لطــرح القضايــا علــى أجنــدة السياســة العامــة. كانــت أعمــال 	 

املناصــرة علــى املســتوى الشــعبي جــزًءا دائًمــا مــن املشــهد السياســي، إلدراج مشــكالت بعينهــا 
وحلــول ُمفضلــة فــي األجنــدات العامــة والسياســية وحفــز ُصنــاع السياســة التخــاذ إجــراءات. 
إن القــرارات املتعلقــة بنــوع أعمــال املناصــرة التــي تُنفــذ خــالل مــا بعــد املؤمتــر الدولــي للســكان 
والتنميــة ومــا بعــد عمليــة 201٥، ومــن الــذي يتــول تنفيذهــا وكيــف، ســوف تســهم حتًمــا فــي 

 )Forbes( .تشــكيل محتــوى هــذه األُطــر اجلديــدة
فــي البرازيــل، علــى الرغــم مــن أن القانــون يدعــو إلــى ســجن النســاء الالتــي قمــن بإجهــاض غيــر 	 

قانونــي، فــإن 8٥% مــن طــالب الطــب و83% مــن موظفــي اخلدمــة املدنيــة الذيــن شــملتهم املســوح 
األخيــرة قالــوا بضــرورة عــدم حبــس النســاء الالتــي يقمــن بإجهــاض غيــر قانونــي، وهــي احلقيقــة 
ــرأي العــام.  ــى ال ــا اســتنادًا إل ــن يتخــذون مواقفهــم غالًب التــي يجــب أن يعرفهــا البرملانيــون الذي

)Faundes et al(
ــدة 	  ــدوق األمم املتح ــترك لصن ــج املش ــم البرنام ــا فيه ــركاء مب ــن الش ــر م ــدد كبي ــع ع ــل م العم

ــل  ــاث: للتعجي ــلية لإلن ــاء التناس ــر األعض ــان اإلناث/بت ــول خت ــف ح ــة اليونيس ــكان ومنظم للس
بالتغييــر، شــهدنا كيــف ميكــن أن تســهم الديناميــات االجتماعيــة فــي مســاعدة اجملتمعــات احمللية 
علــى حتقيــق أفضــل حمايــة لفتياتهــا. وشــهدنا كيــف أن تــؤدي املعلومــات الدقيقــة حــول أخطــار 
هــذه املمارســة، فضــالً عــن دالئــل قيــام مجتمعــات محليــة أخــرى بالتشــكك فــي ختــان اإلناث/بتــر 
)UNICEF( .األعضــاء التناســلية لإلنــاث أو نبــذه، إلــى إشــعال أو تنشــيط عمليــة التغييــر اإليجابــي
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وفيات األمهات أو صحتهن
 	 Mola &( .معرفــة أن معــدل وفيــات األمهــات ميثــل نقطــة بدايــة ضروريــة للنجــاح فــي تقليصــه

)Kirby
ــق 	  ــي املناط ــوالدة ف ــل وال ــات احلم ــق مبمارس ــا يتعل ــي م ــال ف ــني األجي ــة ب ــرات مهم ــت تغيي حدث

ــا.  إن فهــم كيفيــة تفســير  البعيــدة بجمهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية خــالل فتــرة 30 عاًم
ــق  ــة باملناط ــة الناجح ــج احمللي ــرة البرام ــة وخب ــذه املعرف ــج ه ــن، ودم ــابات خلياراته ــاء الش النس
البعيــدة فــي سياســة وممارســة منظومــة الصحــة بشــأن رعايــة األمهــات، ميكــن أن يســهم فــي 
حتســني صحــة األمهــات والرضــع حديثــي الــوالدة، ويقلــل مــن عــد املســاواة فــي مجــال الصحــة. 

   )Alvesson et al(
بينمــا يســتهدف الضغــط لتحقيــق األهــداف إلــى حتســني صحــة األمهــات، فقــد أدى إلــى تبعــات 	 

ــات  ــي اجملتمع ــة ف ــات الصح ــاء ومتطوع ــني النس ــة ب ــبة للعالق ــودة بالنس ــر مقص ــلبية غي س
ــاج  ــذي يحت ــة نيكاراجــوا، وهــو األمــر ال ــة ومنظومــة الصحــة الرســمية، كمــا توضــح حال احمللي

)Kvernflaten( .ــة ــى معاجل إل
تركــز أغلــب النقاشــات التــي دخلناهــا، حتــى فــي البلــدان الغنيــة باملــوارد، حــول اخلدمــات املوجهــة 	 

لألمهــات علــى حاجتنــا إلــى حتســني اخلدمــات مــن جيــد إلــى ممتــاز. بيــد أن هنــاك مجموعــات مــن 
ــى املتوقعــة؛ وهــذا يضــم  ــر احلــد األدن ــرًا حتــى مــن معايي ــة أقــل كثي النســاء حتصــل علــى رعاي
النســاء احلوامــل الســاعيات إلــى اللجــوء. إن الرعايــة الصحيــة عاليــة اجلــودة فــي مجــال اخلدمــات 
الصحيــة هــي أكبــر كثيــرًا مــن اإلقــرار باملضاعفــات الرئيســية التــي تعانيهــا النســاء احلوامــل. 
ــن  ــبكة م ــن ش ــط به ــى أن حتي ــن إل ــا يحتج ــل. كم ــرة احلم ــي فت ــم ف ــى الدع ــاء إل ــاج النس حتت
األصدقــاء واألســرة. يحتجــن إلــى مســكن مســتقر ومناســب. ويحتجــن إلــى تغذيــة جيــدة، وراحة، 
وممارســة التماريــن الرياضيــة. يؤثــر التوتــر واالنعــزال تأثيــرًا ســلبيًّا علــى كل مــن األم والرضيــع. يؤدي 
تشــتت الســاعيات إلــى اللجــوء إلــى متــزق النســاء وابتعادهــن ليــس عــن شــبكاتهن االجتماعيــة 
فقــط، وإمنــا أيًضــا عــن القابــالت الالتــي حتتــاج النســاء احلوامــل إلــى بنــاء عالقــات الثقــة واملــودة 

             )Feldman( .معهــن
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فتاة صغيرة تسلمت شهادة ميالدها من املركز احلضري القانوني الذي تديره جلنة املساعدة القانونية للفقراء، منطقة أوريسا، الهند.
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الصحــة(، الــوكاالت املتخصصــة للرصــد )مثــل: منظمــة الصحــة العامليــة، صنــدوق األمم املتحــدة للســكان، 
برنامــج األمم املتحــدة املشــترك املعنــي بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتســب/

اإليــدز(، هيئــات وضــع السياســات مثــل اللجنــة املعنيــة مبركــز املــرأة، وجلنــة الســكان والتنميــة، ومجلــس 
ــر  ــم أذك ــي ل ــك أنن ــان – وال ش ــوق اإلنس ــدة حلق ــألمم املتح ــامي ل ــوض الس ــب املف ــان، ومكت ــوق اإلنس حق

ــد مــن تلــك الهيئــات. العدي

15. Ditchburn J. Canada slams war rape, abortion stance murky. Canadian Press, 27 September 2013. http://
globalnews.ca/news/869355/canada-slams-war-rape-abortion-stance-murky/
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ترجمة: سهير جمال محفوظ

شــكّل عــام 200٥ نقطــة فارقــة فــي انخــراط األمم 
املتحــدة فــي ميــدان الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. 
وقــد ركــزت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى صحــة 
األمهــات واألطفــال، يعززهــا تقريــر الصحــة العاملية 
ــل”.1  ــكل أم وطف ــة ل ــل قيم ــام 200٥: “فلنجع لع
النظــم  تدخــالت  قــدرة  بوضــوح  جتلــت  وقــد 

الصحيــة علــى حتســني معــدالت وفيــات األمهــات 
واملواليــد،2، 3 ولكــن التقــدم احملــرز فــي خفــض وفيات 
األمهــات كانــت حتيــط بــه اخملــاوف، وال ســيما فــي 
ــي  ــت ف ــرى.٤ وقام ــراء الكب ــوب الصح ــا جن أفريقي
ــك العــام الشــراكة مــن أجــل صحــة األمهــات  ذل
واملواليــد واألطفــال التــي تركــز علــى مظاهــر 

مالمح

موجز املقال: تقدم هذه الورقة البحثية، استنادًا إلى أبحاث مستقاة من دراسات حالة قُطرية، رؤى حول مجموعة 
من التغييرات املؤسسية والهيكلية في املساعدة اإلمنائية في الفترة بني 2005 و2011 وتأثيرها على إدراج جدول 
أعمال الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في بيئات التخطيط الوطني. وفي غضون هذه الفترة، دعمت اجلهات 
املانحة على الصعيد العاملي طرائق مساعدات أكثر تكاملية – نُهج على مستوى القطاعات، وأوراق استراتيجية 
للحد من الفقر، والدعم املباشر للميزانية - مع زيادة استخدام أطر العمل االقتصادية في عمليات صنع القرار. 
جذبت األهداف اإلمنائية لأللفية االنتباه ملسألة وفيات األمهات بصورة كبيرة، ولكن جاء ذلك على حساب جدول 
أعمال أوسع يختص بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية. لم تكن الدعوة على مستوى التخطيط الوطني وثيقة 
الصلة بتنفيذ البرنامج؛ ولم يكن مسؤولو الصحة موفقني في املناقشات االقتصادية، بل افتقروا إلى الضوابط 
املالية وضوابط امليزانية لضمان االرتباط بني الدعوة والعمل. ومع ارتفاع الكفاءة في عمليات التخطيط على 
املستوى األعلى، يعيد مسؤولو الصحة التركيز على األهداف اإلمنائية ملا بعد عام 2015. وإذا كان للصحة واحلقوق 
اجلنسية واإلجنابية أن تزعم الترابط بني عناصرها املتعددة، فالبد أن يربطها الداعون إليها باملواضيع الرئيسية 
للتنمية املستدامة، أال وهي أوجه عدم املساواة بني اجلنسني، والتعليم، والنمو والسكان، بل وبالتوسع احلضري، 

والهجرة، وعمل املرأة، وتغير املناخ.  © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
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التفاعــل بــني صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال.٥ 
ولكــن هــذا الزخــم ظــل مرهونـًـا بتحقيــق الهــدف 
ــض  ــو: خف ــة؛ وه ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ٥-أ م
ــي  ــاع ف ــة أرب ــدار ثالث ــات مبق ــات األمه ــدل وفي مع
الفتــرة مــا  بــني 1٩٩0 و201٥ . ومــن منظــور الصحــة 
اجلنســية واإلجنابيــة، ال ميثــل ذلــك ســوى جــزء 
واحــد مــن مجموعــة كاملــة متنوعــة مــن خدمــات 
الرعايــة املبينــة فــي املؤمتــر الدولــي للســكان 
والتنميــة، مثــل تنظيــم األســرة، وصحــة األمهــات 
ــة  ــة العام ــكلة الصحي ــة املش ــد، ومعاجل واملوالي
ــة  ــن، ومكافح ــر اآلم ــاض غي ــي اإلجه ــة ف املتمثل
األمــراض املنقولــة جنســًيا، ومكافحــة املمارســات 
ــز الصحــة اجلنســية.٦ وسيســتغرق  الضــارة، وتعزي
األمــر عامــني آخريــن حتــى يصــدر قــرارًا خاًصــا مــن 
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يضــاف علــى أثــره 
ــي  ــة ف ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــدف ٥-ب م اله
ــى  ــول إل ــبل الوص ــر س ــة توفي ــر: بُغي ــت متأخ وق
ــام 201٥ ،  ــول ع ــة٧، بحل ــة اإلجنابي ــات الصح خدم
ممــا يعكــس االســتجابة املسّيســة إلــى حــد كبيــر 
للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، واملقاومــة املســتمرة 

ــرة.  ــم األس ــز تنظي لتعزي

بحلــول عــام 200٥، كان قــد اتضــح جلًيــا أن االلتــزام 
ــة  ــاص بالصح ــامل خ ــال ش ــدول أعم ــي بج العامل
اجلنســية واإلجنابيــة ضعيــف واٍه؛ ومــع توافــق اآلراء 
ــات  ــت اجله ــة، بات ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــأن األه بش
املانحــة الرئيســة الثنائيــة األطــراف واملتعــددة 
ــى  ــة إل ــوارد املوَجه ــف امل ــة تكث ــراف واخليري األط
مــرض نقــص املناعــة البشــرية / اإليــدز وغيــره 
ــة  ــل وصح ــة الطف ــة، وصح ــراض املعدي ــن األم م
ــع  ــه، وُض ــت ذات ــي الوق ــق. وف ــا الضي األم مبفهومه
ــد  ــة قي ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــال الصح ــدول أعم ج
التنفيــذ فــي بيئــة عامليــة للمســاعدات تــزداد 
تعقيــًدا. وقــد أدرك ذلــك املشــاركون فــي املشــاورات 
منظمــة  شــهدتها  التــي  املســتوى  رفيعــة 
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان 

يتشــاركان  وكانــا  املاضــي،  العــام  علــى مــدار 
الشــواغل بشــأن قــدرات البلــدان علــى متثيــل 
ــي  ــة ف ــورة فاعل ــة بص ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــي  ــة الت ــة والوطني ــط القطاعي ــات التخطي عملي
ــم  ــذاك باس ــه آن ــار إلي ــا كان يُش ــة م ــرزت نتيج ب
“بيئــة مســاعدات جديــدة”. ومنــذ تســعينيات 
ــر  ــة أكث القــرن العشــرين، صــارت توجهــات التنمي
ــأن  ــي بش ــاق الدول ــهم االتف ــد أس ــًة: فق تكاملي
ــًيا  ــا أساس ــا إمنائًي ــه هدًف ــر بصفت ــن الفق ــد م احل
نحــو  األولــى  بالدرجــة  اقتصــادي  توجــه  فــي 
التنميــة، وعــزز تقريــر التنميــة العامليــة الــذي صــدر 
عــام 1٩٩3 8 إبــراز الصحــة ووضعهــا داخــل اإلطــار. 
ــا  ــو حينه ــاعدات يدع ــأن املس ــاب بش ــات اخلط وب
إلــى التحــول مــن متويــل مشــروعات منفصلــة إلــى 
ــة،  ــر للميزاني ــم املباش ــة، أو الدع ــج املتكامل البرام
ــل  ــن أج ــيق م ــرز التنس ــل. ب ــار األفض ــو اخلي وه
التنميــة، علــى مســتوى القطاعــات، وذلــك بفضــل 
النهــج القطاعيــة الشــاملة فــي ميــدان الصحــة، 
ــات  ــالح القطاع ــي إص ــزم ف ــا احل ــي كان مييزه الت
ــات  ــني اجله ــاون ب ــات، والتع ــا احلكوم ــي تديره الت
املانحــة مــن خــالل حشــد املــوارد. كانــت أوراق 
ــدف  ــة؛ ته ــر املتكامل ــن الفق ــد م ــتراتيجية احل اس
ــرة  ــة املناص ــي السياس ــيق ف ــق التنس ــى حتقي إل
ــف  ــد اكتش ــي. وق ــتوى الوطن ــى املس ــراء عل للفق
ــم  ــدة أن تدريبه ــاألمم املتح ــون ب ــون الُقطري املوظف
التقانــة  نحــو  القــوي  توجهــه  رغــم  املهنــي، 
ــورة  ــدمي املش ــد تق ــدوى عن ــدود اجل ــج، مح والبرام
ــج  ــاكل والنه ــذه الهي ــأن ه ــة بش ــوزارات الصح ل
ــن  ــج م ــى برنام ــواغل إل ــذه الش ــدة.٩ وأدت ه اجلدي
البحــوث االستكشــافية وتقــدمي بنــاء القــدرات 
ــي  ــوة ف ــل الدع ــن أج ــري م ــتوى الُقط ــى املس عل
عمليــات التخطيــط القوميــة. لقــد وفــرت النتائــج 
ــب  ــا ترت ــاث وم ــذه األبح ــا ه ــت إليه ــي خلص الت
عليهــا مــن تقييمــات لبرامــج بنــاء القــدرات التــي 
ــة  ــة الصح ــا مبنظم ــا قُطري ــتهدفت 2٧ موظًف اس
العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان فــي أربــع 
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مناطــق10، 11 البيانــات األساســية للتحليــل املقــارن 
ــة.  ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــوارد ف ال

وفــي العــام نفســه، أي 200٥، تبلــورت األفــكار التــي 
تقــوم عليهــا التغيــرات فــي ظــل بيئــة املســاعدات 
ــك  ــة تل ــأن فعالي ــس بش ــادئ باري ــالن مب ــي إع ف
املســاعدات،12  داعيــًة إلــى إيــالء املزيــد مــن التركيــز 
للقيــادة الُقطريــة، والتوفيــق بــني السياســات 
ــا  ــع به ــي تضطل ــات الت ــني العملي ــيق ب والتنس
ــى اإلدارة  ــز عل ــن التركي ــالً ع ــة، فض ــات املانح اجله
ــد  ــة. وق ــاءلة املتبادل ــج واملس ــق النتائ ــة حتقي بغي
ــة  ــات املانح ــدى اجله ــة ل ــادئ رغب ــذه املب ــورت ه بل
ــى  ــة تركــز عل فــي وضــع نهــج للمســاعدة اإلمنائي
حتــول الســيطرة صــوب أصحــاب املصلحــة احملليــني 
الُقطريــني، مقترنــًة بتمويــل ميكــن التنبــؤ بــه 
علــى مــدى أطــول وتزامــن أفضــل بــني السياســات 
امليزانيــة  وعمليــات  جهــة،  مــن  احلكوميــة 
ــملت  ــرى. وش ــة أخ ــن جه ــة م ــات اإلداري والعملي
أكثــر  نهــج  وضــع  إمكانيــة  االجتاهــات  هــذه 
ــة،  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــمولية للصح ش
ــرت  ــا وف ــرى. كم ــة األخ ــا الصح ــن قضاي ــالً ع فض
ــات  ــع القطاع ــي جمي ــة ف ــع سياس ــارات لوض خي
ــل  ــم متوي ــة تض ــة مالي ــد حزم ــة، وحتدي ذات الصل
ــة  ــل خارجــي، وإرســاء البني ــك متوي حكومــي، وكذل
ــق  ــل املراف ــن أج ــة م ــة الضروري ــة الوطني التحتي
والبرامــج الصحيــة التــي مــن شــأنها دعــم تقــدمي 

ــة. ــات الالزم اخلدم

ــى  ــل عل ــيق أفض ــاه تنس ــح جت ــع املُل ــاء الداف ج
ــاع  ــتجابًة لالرتف ــي اس ــي واحملل ــن العامل الصعيدي
ــا  ــى م ــة إل ــب الداعي ــقف املطال ــي س ــريع ف الس
بــات بعــد ذلــك ثــورة عامليــة للتنميــة.13، 1٤ وتُرجــم 
التنســيق – متجســًدا فــي التوافــق مــع السياســة 
احملليــة أو مواءمــة عمليــات اجلهــات املانحــة – 
كتابــًة إلــى مجموعــة مــن آليــات التنميــة. وتُرجــم 
ــاع  ــداف القط ــى أه ــر إل ــن الفق ــد م ــزام باحل االلت
الصحــي؛ أي األهــداف: الرابــع، واخلامــس، والســادس 

مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى أن  يتــم 
ــا  ــنويًا، ودمجه ــأنها س ــر بش ــع التقاري ــا ورف رصده
ــل  ــرى مث ــة األخ ــط القومي ــات التخطي ــي عملي ف
أوراق اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر.1٥، 1٦ وحــذت 
املتحــدة  األمم  الُقطريــة إلطــار عمــل  العمليــة 
األوســع  املبــادرات  حــذو  اإلمنائيــة  للمســاعدة 
ــعًيا  ــاعدات س ــة املس ــى فعالي ــة إل ــا الرامي نطاقً
إلــى التوفيــق بــني أنشــطة األمم املتحــدة وسياســة 
األمم  وكاالت  شــتى  عمــل  وتنســيق  احلكومــة، 
ــة  ــة للتنمي ــج القطاعي ــت النه ــدة. واآلن بات املتح
ــى عقــد  ــو عل ــا يرب ــدان الصحــة حتظــى مب فــي مي
ــط الُقطــري، مــع  ــرة فــي مجــال التخطي مــن اخلب
التــزام اجلهــات املانحــة بالتمويــل املشــترك وتنفيــذ 
اإلصالحــات القطاعيــة. وقُــّدر للزيــادة الكبيــرة 
ــل  ــة قب ــاع الصح ــى قط ــه إل ــل املوَج ــي التموي ف
فــي  أكبــر  بتنــوع  متســمًة  تســتمر،  أن   200٥
ــة  ــادرات الصح ــف مب ــة وتضاع ــاب املصلح أصح
العامليــة. ومــن حيــث كل مــن املــوارد والتأثيــر، باتــت 
الشــراكات العامليــة بــني القطاعــني العــام واخلــاص 
وشــبكات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات اخلاصــة 
ــددة  ــة املتع ــوكاالت التقليدي ــع ال ــس اآلن م تتناف
مثــل  الصحيــة  بالتنميــة  املعنيــة  األطــراف 
منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمم املتحــدة 

للطفولــة )اليونيســيف(.13، 1٧

لقــد وُثقــت بيئــة املســاعدات املتغيــرة هــذه توثيًقــا 
ــتعرض  ــي.٩، 13، 1٤ واس ــد العامل ــى الصعي ــًدا عل جي
ــي  ــة ف ــرات العاملي ــذه التغي ــرت ه ــف أثّ ــا كي بحثن
سياســات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وبرامجهــا 
علــى املســتوى الُقطــري؛ إذ تتــم املقارنــة بالنتائــج 
ــة  ــة الُقطري ــات احلال ــا دراس ــت إليه ــي خلص الت
ــي 200٥ و2011  ــت عام ــي أُجري ــافية الت االستكش
 18  ،8 إليــه.٧،  يُســتَند  دالليــا  أساســا  بصفتهــا 
تســتعرض هــذه الورقــة البحثيــة، معتمــدةً علــى 
ــرات  ــى التغي ــة عل ــار املترتب ــات، اآلث ــك الدراس تل
العامليــة فــي املســاعدة اإلمنائيــة فــي ميــدان 
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الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي أثنــاء هــذه 
اإلمنائيــة لأللفيــة فــي  األهــداف  وأثــر  الفتــرة، 
صياغــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، ودور منظمــة 
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان 
فــي بنــاء القــدرة اســتجابًة لهــذه التغيــرات علــى 
ــي  ــوح ف ــي تل ــات الت ــري، والتحدي ــتوى الُقط املس
ــكيل  ــدة لتش ــاذج جدي ــاف من ــع استكش ــق م األف

ــام 201٥. ــد ع ــا بع ــة مل ــداف اإلمنائي األه

األساليب
يــدرس هــذا البحــث التعــاون بــني صنــدوق األمم 
املتحــدة للســكان وإدارة الصحــة اإلجنابيــة والبحــوث 
ــني  ــا ب ــرة م ــي الفت ــة ف ــة العاملي ــة الصح مبنظم
ــح  ــن املن ــلة م ــالل سلس ــن خ ــى 2012 م 200٥ حت
واالتفاقيــات بشــأن تنميــة قــدرات مكاتبهــا الُقطرية 
ــياق  ــي س ــة ف ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــم الصح لدع
ــن  ــة م ــى، املقدم ــة األول ــاعدات. املنح ــة املس فعالي
ــة  ــى إدارة الصح ــكان إل ــدة للس ــدوق األمم املتح صن
اإلجنابيــة والبحــوث مبنظمــة الصحــة العامليــة، 
مولــت البحــوث التــي أجريت عــام 200٥ والتــي ركزت 
علــى متثيــل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي خطط 
ــة،  ــة للتنمي ــج القطاعي ــاق النه ــى نط ــل عل العم
ــق األمم  ــر، وصنادي ــن الفق ــد م ــتراتيجية احل وأوراق اس
املتحــدة الُقطريــة للســكان. وشــملت كذلــك إجــراء 
تقييــم لالحتياجــات مــن كفــاءات موظفــي املكاتــب 
الُقطريــة فــي التخطيــط الوطنــي واالســتراتيجيات 
حتقيــق  أجــل  مــن  امليزانيــات  إعــداد  وعمليــات 
ــس.  ــادئ باري ــذ مب ــة وتنفي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي األه
أجريــت أربــع دراســات حالــة قُطريــة عــام 200٥ 
)منغوليــا، ونيكاراغــوا، والســنغال، واليمــن(. مت توثيــق 
النتائــج العامــة لتلــك الدراســات فــي تقريــر تقنــي 
ــدوق  ــة / صن ــة العاملي ــة الصح ــن منظم ــادر ع ص
ــت  ــة خضع ــة بحثي ــكان٧ ، وورق ــدة للس األمم املتح
ملراجعــة األقــران18، وركــزت ورقــة بحثيــة أخــرى علــى 

ــة. 1٩  ــة املنغولي ــة احلال دراس

 200٥ عــام  األربعــة  احلالــة  دراســات  أجريــت 
اســتعراضات  شــائعة:  منهجيــة  باســتخدام 
شــاملة للكتابــات بنــاًء علــى كتابــات مراجعــة مــن 
ِقبــل األقــران، ووثائــق السياســات، والتقاريــر والوثائق 
التــي قــام بجمعهــا استشــاريون  ذات الصلــة 
محليــون؛ واســترجاع البيانــات املنظمــة مــن نظــم 
معلومــات وزارات الصحــة، وتقاريــر األمم املتحــدة 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة، والبحــوث احملليــة غيــر 
املنشــورة وســجالت البرامــج؛ واملقابــالت شــبه 
املنظمــة واملتعمقــة باســتخدام أســئلة شــائعة.* 
ــع  ــة م ــة متعمق ــن 80 مقابل ــد ع ــا يزي ــري م أُج
ــط  ــال التخطي ــي مج ــون ف ــوا يعمل ــني كان موظف
ــي  ــة وف ــوزارة الصح ــة ب ــة اإلجنابي ــج الصح لبرام
ــار  ــع كب ــة، وم ــة ذات صل ــر حكومي ــات غي منظم
مســؤولي التخطيــط مــن وزارات الصحــة واملاليــة 
والرعايــة االجتماعيــة والتخطيــط، ومــع ممثلــي 
اجلهــات املانحــة الرئيســية الثنائيــة األطــراف، 
األخــرى،  اإلقليميــة  والبنــوك  الدولــي  والبنــك 
واملوظفــني احملليــني العاملــني مبنظمــة الصحــة 
ــكان ووكاالت  ــدة للس ــدوق األمم املتح ــة وصن العاملي
األمم املتحــدة ذات الصلــة. تضمنــت املقابالت أســئلة 
عــن التغيــرات االجتماعية والسياســية واالقتصادية 
التــي جــرت علــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة، 
وإلــى أي مــدى كانــت الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 
تشــكّل أولويــة سياســية، ومــا هــو وموقعهــا فــي 
خطــاب السياســات. وجاء ضمــن املوضوعــات احملددة 
صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال، وفيــروس نقص 
املناعــة البشــرية واملؤشــرات الصحيــة الرئيســية؛ 
ــوع  ــا الن ــة؛ وقضاي ــة ذات الصل ــات الصحي واخلدم
ــة للمــرأة  ــة االجتماعي االجتماعــي املتعلقــة باحلال
اعتمــادات  دُرســت  كمــا  وتعليمهــا.  ودورهــا 
ــة،  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة للصح ــة اخملصص امليزاني
مــر  علــى  التمويــل  واجتاهــات  واســتراتيجيات 
الزمــن، كمــا قُدمــت حملــة مختصــرة عــن اخلدمــات 
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* ميكنكم االطالع على إطار عمل بحث وحتليل دراسات احلالة الُقطرية على املوقع اإللكتروني:
https://www.researchgate.net/publication/257931178_Framework_for_analysis_country_case_studies?ev=prf_pub.
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ــة  ــع الصح ــا موض ــث أيض ــة. ودرس البح الصحي
اجلنســية واإلجنابيــة فــي السياســات الوطنيــة 
والصحيــة وإدماجهــا فــي االســتراتيجيات املناصــرة 
ــركاء  ــع ش ــالت م ــت مقاب ــك أجري ــراء. وكذل للفق
التنميــة بشــأن اشــتراكهم فــي السياســة وآليــات 
ــالغ  ــوذج اإلب ــّهل من ــم. وس ــا بينه ــيق فيم التنس

ــارن. ــل املق ــد التحلي املوح

ــدوق  ــني صن ــاون ب ــتمر التع ــام 200٥، اس ــد ع بع
األمم املتحــدة للســكان وإدارة الصحــة والبحــوث 
ــي  ــة ف ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــة التابع اإلجنابي
ــر املشــروعات، ومتكنــوا فــي 200٩ مــن توفيــر  تطوي
ــالث ســنوات مــن صنــدوق  ــل املؤكــد ملــدة ث التموي
األمم املتحــدة للشــراكات الدوليــة ومؤسســة فــورد، 
ــر  ــي مبتك ــج تدريب ــدمي منه ــر وتق ــل تطوي ــن أج م
ملوظفــي املكاتــب الُقطريــة لصنــدوق األمم املتحــدة 
ــة  ــي بيئ ــة ف ــة العاملي ــة الصح ــكان ومنظم للس
ــية  ــة اجلنس ــل الصح ــذا متثي ــدة، وك ــة اجلدي املعون
واإلجنابيــة فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة. 
وجــاء محتــوى التدريــب تقنــي فــي توجهــه، وركــز 
علــى الفاعلــني اجلــدد، والشــبكات والطــرق اجلديــدة 
ــاملة  ــة الش ــج القطاعي ــة )النه ــيق املعون لتنس
ــات  ــر(، وعملي ــن الفق ــد م ــتراتيجية احل وأوراق اس
املوازنــة، والتحليــل االقتصــادي وآثــار مبــادئ باريــس 
ــة. كمــا نُظمــت  ــى الصحــة اجلنســية واإلجنابي عل
ــني  ــت موظف ــة، جمع ــة ودون إقليمي دورات إقليمي
مــن ٥2 بلــًدا فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا الشــرقية. 
ــدورات قــام ممثلــو صنــدوق األمم  ــام تلــك ال وفــي خت
املتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة 
بوضــع خطــة عمــل تعاونيــة بُغيــة رســم اخلطــوات 
ــة  ــاج الصح ــل إدم ــن أج ــوة م ــة للدع ذات األولوي
اجلنســية واإلجنابيــة فــي عمليــات التخطيــط رفيــع 
املســتوى فــي بلدانهــم. كمــا قُدمــت منــح صغيــرة 
للمتابعــة مــن أجــل تنفيــذ أنشــطة إضافيــة لبنــاء 
املهــارات فــي البلــدان اخملتــارة. وأفــاد تقييــم البرامج 
ــاط  ــة ونش ــادة املعرف ــي زي ــتركة ف ــة املش التدريبي

املتحــدة  األمم  صنــدوق  مكاتــب  داخــل  الدعــوة 
ــة  ــة، ونتيج ــة العاملي ــة الصح ــكان / منظم للس
لذلــك، توســع صنــدوق األمم املتحــدة للســكان 
ــة  ــب الُقطري ــع املكات ــمل جمي ــب ليش ــي التدري ف
التابعــة لــه، فيمــا دمجــت منظمــة الصحــة 
العامليــة محتــوى هــذه احلزمــة فــي برامــج تدريبيــة 
ــة ووزارات  ــا الُقطري ــي مكاتبه ــدم ف ــابهة تق مش
ــري  ــذي أج ــترك ال ــروع املش ــب املش ــة. وعق الصح
الفتــرة بــني 200٩-2011، قامــت منظمــة  فــي 
الصحــة العامليــة مبشــروع مماثــل لبنــاء قــدرات 
ــدة  ــة اجلدي ــة املعون ــي فــي ســياق بيئ اجملتمــع املدن
ــدوق  ــط صن ــس. وارتب ــة جيت ــن مؤسس ــوال م بأم
األمم املتحــدة للســكان بتنفيــذ هــذا املشــروع علــى 

ــري. ــي والُقط ــتوى اإلقليم املس

ــة عــام 2011  ــة مــن دراســات احلال ــت دورة ثاني أجري
الشــعبية،  الدميقراطيــة  الوس  جمهوريــة  فــي 
ومــالوي، والســنغال، وطاجيكســتان فــي ختــام 
املتحــدة  األمم  صنــدوق  بــني  املشــترك  املشــروع 
للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة. وبحثــت 
ــة  ــة املعون ــي بيئ ــرات ف ــي التغي ــة ف ــات احلال دراس
ــدان  ــتجابة البل ــة واس ــية واإلجنابي ــة اجلنس للصح
ــن  ــة م ــدان األربع ــرت البل ــرات. واختي ــذه التغي له
للبرنامــج  خضعــت  التــي  البلــدان  مجموعــة 
املتحــدة  األمم  صنــدوق  عقــده  الــذي  التدريبــي 
ــل  ــة، مــع متثي للســكان ومنظمــة الصحــة العاملي
مــن كل منطقــة مشــاركة. وبينمــا كان هــذا 
ــدان  ــني البل ــرة ب ــات املباش ــد املقارن ــي أن عق يعن
عبــر الزمــن لــم يكــن ممكنــا، باســتثناء الســنغال، 
ــة  ــة ممثل ــت عين ــات قدم ــا الدراس إال أن مجموعت
مــن البلــدان منخفضــة الدخــل لــكل فتــرة زمنيــة، 
ممــا يســر األمــر لعقــد مقارنــات ذات مغــزى وإن 
ــر  كانــت غيــر مباشــرة. ســعى البحــث إلــى تصوي
التغيــرات فــي بيئــة املعونــة بالتفصيــل منــذ 
عــام 200٥، وتطــور الطريقــة التــي مت بهــا التعبيــر 
ــج  ــي البرام ــة ف ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــن الصح ع
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التخطيــط  وعمليــات  الُقطريــة  والسياســات 
ــد  ــك، فق ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــة والقطاعي الوطني
ــى  ــن عل ــل يبره ــى دلي ــول عل ــى احلص ــعى إل س
ــني  ــاون ب ــل للتع ــدم وحتلي ــذي قُ ــب ال ــدة التدري فائ
ــة  ــات الوطني ــم احلكوم ــي دع ــة ف ــركاء التنمي ش
فــي متثيــل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي 
ــدورة  ــت ال ــة. واتبع ــة والوطني ــات القطاعي العملي
الــذي  نفســه  الهيــكل  البحــث  مــن  الثانيــة 
ــة  ــرق الدراس ــاركة ف ــع مش ــي 200٥، م ــف ف وُص
أجــل  مــن  )محدثــا(  مشــتركا  إطــارا  األربعــة 
ــى 10٦  ــي وصــل عددهــا إل ــالت املتعمقــة الت املقاب
ــت مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســيني  التــي أجري
ــت  ــات، التق ــن الدراس ــاء م ــد االنته ــا. وبع وحتليله
جميــع الفــرق ملشــاركة النتائــج الــواردة فــي تقاريــر 
دراســة احلالــة الُقطريــة والــدروس املســتفادة.٩ 
فــي  البحثيــة  الورقــة  هــذه  مؤلفــو  وشــارك 
ــي كل  ــت ف ــي أجري ــث الت ــات البح ــم عملي تصمي
ــا  ــا وجتميعه ــا وحتليله ــن 200٥ و2011 وتنفيذه م

ــج.8، ٩ ــي النتائ ــة ف ــي مقدم ــي، وه النهائ

النتائج
اجلديدة  العاملية  املعونة  بيئة  في  التنسيق  تسوية 

والتغير على املستوى الُقطري
احلالــة عــام 200٥،  دراســات  إجــراء  فــي وقــت 
ــي  ــن العامل ــى الصعيدي ــوٌي عل ــيٌ ق ــاك وع كان هن
ــكل  ــي هي ــة ف ــة اجلاري ــرات املهم ــري بالتغي والُقط
املعونــة. وكان ينظــر إلــى تعزيــز النُُّهــج القطاعيــة 
ــة باعتبارهمــا  الشــاملة والدعــم املباشــر للميزاني
ســبال لتعزيــز التمويــل لقطــاع الصحــة ككل، 
لكــن املقابــالت تشــير إلــى أن املوظفــني الُقطريــني 
ــة  ــار اخلاص ــن اآلث ــة م ــة تام ــى ثق ــوا عل ــم يكون ل
واإلجنابيــة،  اجلنســية  الصحــة  ميزانيــات  علــى 
ــل  ــدان التموي ــن أن فق ــق م ــعرون بالقل ــوا يش وكان
فــي  تنافســية  أقــل  يجعلهــم  قــد  اخملصــص 
عمليــة امليزانيــة. وطرحــت املقابــالت التــي أجريــت 
ــة  ــة الصح ــة – منظم ــي وكاالت قائم ــع موظف م

ــك  ــدوق األمم املتحــدة للســكان وكذل ــة وصن العاملي
ــي  ــاع ف ــا ب ــي له ــة الت ــر احلكومي ــات غي املنظم
املشــاركة فــي الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة – عــن 
دورهــا وواليتهــا، وكيــف أنهمــا بحاجــة إلــى تعديــل 
لالســتفادة مــن شــركاء التنميــة اجلــدد مثــل 
الصنــدوق العاملــي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا 
ــرب  ــس. وأع ــة جيت ــي(، ومؤسس ــدوق العامل )الصن
موظفــو منظمــة الصحــة العامليــة الُقطريــني 
عــن شــكوكهم بشــأن سياســة منظمــة الصحــة 
ــاملة،  ــة الش ــج القطاعي ــة بالنه ــة املتعلق العاملي
ــدرت  ــي ص ــة والت ــادئ التوجيهي ــر املب ــي تنتظ الت

ــام 200٦. 20 ــك ع ــد ذل بع

وأعربــت املكاتــب الُقطريــة التابعــة لــألمم املتحــدة 
ــني  ــن الفاعل ــر م ــدد كبي ــام ع ــا إزاء قي ــن قلقه ع
ــه،  ــة ب ــل خاص ــة عم ــم طريق ــكل منه ــدد، ول اجل
بعقــد عمليــات التنميــة الُقطريــة. وفي الســنغال، 
أفــاد املشــاركون مــن وزارة الصحــة أن هنــاك جهــات 
مانحــة متعــددة لهــا اهتمامــات مركــزة علــى 
الصحــة اإلجنابيــة – األمومــة اآلمنــة، وتنظيــم 
ــان  ــني، وخت ــية للمراهق ــة اجلنس ــرة، والصح األس
اإلنــاث، الدعــوة حــول فقــدان اإلنتاجيــة مــن وفيــات 
األمهــات – لكــن هــذا لــم يحقــق تغطيــة شــاملة 
ــني  ــة. ومــع التداخــل ب للصحــة اجلنســية واإلجنابي
ــة، وأوراق  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــع األه ــرات تتب مؤش
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، والتقــدم احملــرز فــي 
النهــج القطاعــي الصحــي الشــامل، الحظــوا 
تضييــق التركيــز علــى صحــة األم وتنظيــم األســرة.

ــز  ــي التركي ــذاك( ف ــث )حين ــاه احلدي ــهم االجت وأس
ــة21  ــي والصح ــاد الكل ــني االقتص ــط ب ــى الرواب عل
للتنميــة،  االقتصاديــة  الصياغــة  إعــادة  فــي 
ــن  ــد م ــى احل ــة اآلن عل ــات املانح ــز اجله ــع تركي م
ــث  ــدة مــن حي ــادرات جدي ــر ظهــور مب الفقــر وتبري
ــراء.  ــرة للفق ــا املناص ــة أو نتائجه ــة الكُلف فعالي
وتســاءل كبــار موظفــي وزارة الصحــة حــول مــدى 
البيئــة  هــذه  بشــأن  للتفــاوض  اســتعدادهم 
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املتغيــرة، وال ســيما إشــراك الصياغــة االقتصاديــة 
الجتماعــات التخطيــط رفيعــة املســتوى. وألنهــم 
ــة  ــم الفني ــل خبراته ــة بفض ــب قيادي ــوا ملناص ترق
والبرامجيــة فــي مجــال الصحــة، فقــد وجــدوا مــن 
ــوزارات  الصعــب أن يترجمــوا رؤاهــم ومعرفتهــم لل

ــرى: األخ

فــي  لنشــارك  االقتصاديــة  املفــردات  منلــك  “ال 
املباحثــات.”

)أحد املسؤولني بوزارة الصحة، منغوليا، 200٥(

وحتــى علــى املســتويات األدنــى، فقــد اســتمر عــدم 
احلصــول علــى البيانــات املاليــة وتخطيــط امليزانيــة 
إثــارة إحبــاط مديــري الصحــة اجلنســية  فــي 
واإلجنابيــة فــي الدراســات التــي أجريــت عــام 2011. 
وفــي طاجيكســتان، حتــدد وزارة املاليــة ميزانيــة 
ــن  ــة م ــادات وزارة الصح ــص اعتم ــة؛ وتخص الصح
ــة  ــز الصحي ــي املراك ــة، وتغط ــة العام ــالل اخلزان خ
فــي اجلمهوريــة، والبرامــج الصحيــة الوطنيــة 
ــة  ــل مرافــق الرعاي ــم متوي ــال. ويت واســتثمار رأس امل
واحمللــي  اإلقليمــي  املســتويني  علــى  الصحيــة 
واملقاطعــات مــن خــالل مستشــفيات احملافظــة 
التــي تقــوم بــدور اإلدارات الصحيــة احملليــة بكفــاءة. 
وتخصــص بعــض األمــوال املتبقيــة علــى مســتوى 
املرافــق  لتمويــل  احملليــة  والضرائــب  املنطقــة 
الصحيــة الريفيــة – ولكــن ال ميكــن حتديــد األمــوال 
ــكل  ــة بش ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة للصح اخملصص
منفضــل فــي هــذه املصفوفــة املعقــدة للتمويــل. 
ــة  ــة اإلجنابي ــة للصح ــة الوطني ــع اخلط ــم وض ورغ
ــد،  ــا بع ــب تكلفته ــم حتس ــرة 200٥-201٤، ل للفت
يســعى املدافعــون عــن الصحــة اإلجنابيــة فــي وزارة 
ــق  ــامل خلل ــي ش ــج قطاع ــع نه ــى وض ــة إل الصح
ضغــوط خارجيــة مــن شــأنها أن تقــدم لهــم فهمــا 

ــي: ــع املال للوض

ــا  ــا عرفن ــو أنن ــا، ول ــس متويلن ــف نقي ــرف كي “ال نع

الســبيل إلــى ذلــك، لكنــا حظينــا باعتمــادات 
مــع  أفضــل  وتنســيق  امليزانيــة  فــي  أفضــل 
ــة،  ــؤولي وزارة الصح ــد مس ــة.” )أح ــركاء التنمي ش

)2011 طاجيكســتان، 

 وبحلــول وقــت دراســات احلالــة التــي أجريــت 
عــام 2011، لــم يعــد مــن املمكــن أن نصــف بيئــة 
املعونــات اجلديــدة بأنهــا جديــدة، ولكــن كان هنــاك 
ــات  ــة واجله ــن احلكوم ــاركني م ــدى املش ــور ل تص
ــيء  ــو الش ــم، وه ــد تفاق ــد ق ــأن التعقي ــة ب املانح
ــم  ــي 200٥. 1٤، 22 وبرغ ــل ف ــه بالفع ــذي مت توثيق ال
ذلــك، أبلــغ كل فريــق مــن فــرق البحــث في دراســات 
ــت عــام 2011 بشــكل منفصــل  ــي أجري ــة الت احلال
ــة، ووزارات  ــب الُقطري ــا املكات ــي تظهره ــة الت بالثق
ــة  ــي صياغ ــي ف ــع املدن ــات اجملتم ــة ومنظم الصح
خطــة  مبــادئ  حيــث  مــن  التنميــة  تفاعــالت 
فعاليــة املعونــة. وفــي 2011، أصبحــت مبــادئ 
باريــس معترفــا بهــا بشــكل أفضــل بكثيــر، وأضفي 
عليهــا طابــع مؤسســي علــى املســتوى الُقطــري، 
ــوارات  ــي ح ــل ف ــخة بالفع ــمة راس ــت س وأصبح
السياســات فــي قطــاع الصحــة وعلــى نطــاق 
ــة  ــت جمهوري ــال، التزم ــبيل املث ــى س ــع. عل أوس
فعاليــة  مببــادئ  الشــعبية  الدميقراطيــة  الوس 
املعونــة، مــع منظمــات حكوميــة و22 من الشــركاء 
اآلخريــن فــي “إعــالن فينتيــان بشــأن فعاليــة 
املعونــة.”23، 2٤ وأثــار كبــار مخططــي الصحــة اخملاوف 
بشــأن معــدل التقــدم فــي فعاليــة املعونــة املُوَّثــق 
ــا  ــدوا اهتماًم ــا أب ــرا2٥ ، كم ــل أك ــج عم ــي برنام ف
ــتوى  ــع املس ــدى رفي ــة للمنت ــال التحضيري باألعم
الرابــع بشــأن تعزيــز فعاليــة املعونــة املنعقــد 
فــي بوســان. ورغــم اســتمرار اخملــاوف بشــأن بيئــة 
ــرة، فقــد تطــورت هــذه اخملــاوف مــن  ــة املتغي املعون
التركيــز اجملــرد ـ نســبًيا ـ علــى األدوار والواليــة، 
إلــى اهتمــام أكثــر واقعيــة بكيفيــة جعــل خطــة 
فعاليــة املعونــة جاهــزة للعمــل فــي بيئــة محليــة 
التخطيــط  وزارة  األشــخاص مــن  ورأى  معقــدة. 
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فــي جمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية الذيــن 
أجريــت معهــم مقابــالت مزايــا فــي جتــاوز التركيــز 
علــى قطــاع واحــد: مــن املمكــن أن يصبــح التعــاون 
أكثــر فعاليــة إذا متكــن اخملططــون مــن النظــر إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
وحدهــا، وإشــراك بعــض اجلهــات املانحــة الرئيســية 
وبنــوك التنميــة فــي حتالفــات أوســع تتضمــن 
الصحــة فــي اســتراتيجيات التنميــة الشــاملة، مبــا 

ــة: ــة التحتي ــم والبني ــا التعلي فيه

“بالنســبة للصحــة، كمــا تعلــم، هنــاك أيضــا 
مســائل فــي الهــدف الثامــن مــن األهــداف اإلمنائيــة 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــراكة م ــر الش ــة – تطوي لأللفي
ــؤولي  ــد مس ــي.” )أح ــتوى احملل ــى املس ــن عل – ولك
الدميقراطيــة  الوس  جمهوريــة  التخطيــط،  وزارة 

)2011 الشــعبية، 

أمــا املوضــوع املشــترك اآلخــر الواضــح في الدراســة 
التــي أجــرت عــام 2011 فهــو اعتــراف موظفــي وزارة 
الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة باألهميــة 
ــوة  ــبها الدع ــن أن تكتس ــي ميك ــتراتيجية الت االس
ــة  ــالل خط ــن خ ــة م ــم الصحي ــم النظ ــى دع إل
فعاليــة املعونــة، وهــي توفيــر رعايــة طارئــة للتوليد 
ــاركون  ــوالدة. ورأى املش ــي ال ــال حديث ــة األطف ورعاي
أن هــذا التحــول نحــو تعزيــز النظــم الصحيــة مــا 
هــو إال رد فعــل للمســتويات املرتفعــة للغايــة مــن 
املســاعدة اإلمنائيــة اخملصصــة لألمــراض املعديــة في 
مطلــع األلفيــة، وكذلــك نتيجــة للتــآزر الطبيعــي 
بــني خطــط اإلصــالح علــى نطــاق القطاعــات، 
الصحــة  قطــاع  تخطيــط  عمليــات  وتعزيــز 
ــة.  ــر مواءم ــة أكث ــيق معون ــة، وتنس ــع امليزاني ووض
ــة؛  ــة العاملي ــة العام ــادرات الصح ــتجابت مب واس
مثــل التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــني، 
ــي  ــرات ف ــى التغي ــرعة إل ــي بس ــدوق العامل والصن
هيــكل املعونــة عــن طريــق ســعيها لتصبــح 
ــت  ــل،2٦، 2٧ فوقع ــكل أفض ــم” بش ــة للنظ “صديق
ــراكة  ــادرة الش ــع مب ــات م ــى اتفاق ــا عل كل منه

ــورة  ــاركت بص ــة،28 وش ــل الصح ــن أج ــة م الدولي
ــة،2٩، 30  ــم الصحي ــر أدوات النظ ــي تطوي ــطة ف نش
وانعكــس ذلــك بشــكل متزايــد علــى مســاهماتها 
فــي املــوارد البشــرية فــي مجــال الصحــة.31 وأفــادت 
جميــع وزارات الصحــة املشــاركة فــي دراســة احلالة 
التــي أجريــت عــام 2011 باســتالم منــح مخصصــة 
ــي  ــف العامل ــن التحال ــة م ــم الصحي ــم النظ لدع
أو  العاملــي  الصنــدوق  أو  والتحصــني،  للقاحــات 
ــات  ــرة مليزاني ــدات كبي ــا عائ ــد جمع ــا، فق كليهم

ــة.2٦، 32 ــة الوطني الصح

تسوية التنسيق في بيئة املساعدات اجلديدة
التحالــف  مثــل  وكاالت  مشــاركة  زيــادة  ومــع 
ــي  ــدوق العامل ــني والصن ــات والتحص ــي للقاح العامل
ومحاولتهــا توســيع مشــاركتها خــارج نطــاق 
وزارة  موظفــو  أصبــح  بدقــة،  احملــددة  واليتهــا 
ــة  ــب الُقطري ــن املكات ــاروهم م ــة ومستش الصح
ومنظمــة  للســكان،  املتحــدة  األمم  لصنــدوق 
ــات  ــو آلي ــع من ــون اآلن م ــة ـ يتعامل ــة العاملي الصح
ــزداد تنوعــا مــن  ــذي ي التنســيق فــي هــذا اجملــال ال
ــول  ــة. وبحل ــج اإلمنائي ــة والبرام ــاب املصلح أصح
ــت  ــي مت ــدان الت ــع البل ــت جمي ــام 2011، واجه ع
ــيق  ــاكل التنس ــة لهي ــات الالزم ــتها املتطلب دراس
ــد  ــتراتيجية للح ــت أوراق اس ــد جمع ــدة؛ فق اجلدي
ــق  ــي حتقي ــرز ف ــدم احمل ــر التق ــر، وتقاري ــن الفق م
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــني أصحــاب املصلحــة 
الوطنيــني؛ وجعــل التحالــف العاملــي لّلقاحــات 
والتحصــني وجــود جلنــة تنســيق للقطــاع الصحــي 
ــة؛  ــل دعــم النظــم الصحي شــرطا مســبقا لتموي
كمــا أنشــأ الصنــدوق العاملــي آليــة تنســيق قُطرية 
ــر  ــي كثي ــة ف ــات متداخل ــع عضوي ــه، م ــة ب خاص
مــن األحيــان لكنهــا غيــر متطابقــة. وكان برنامــج 
ــام 200٩  ــئ ع ــذي أنش ــة ال ــم الصحي ــل النظ متوي
ــل  ــج متوي ــن برنام ــني كل م ــاون ب ــرةً للتع وكان ثم
النظــم الصحيــة التحالــف العاملــي لّلقاحــات 
ــي  ــك الدول ــي، والبن ــدوق العامل ــني، والصن والتحص
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فــي طــور البــدء فــي تنســيق أنشــطة دعــم النــزم 
ــول  ــي برامجهــا القائمــة بحل الصحــة القائمــة ف
عــام 2011، وبحــث ســبل املزيــد مــن التعــاون 
القائــم علــى منــاذج التطبيــق املشــتركة والتقييــم 
وقامــت  الوطنيــة.33  لالســتراتيجيات  املشــترك 
مبــادرة الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الصحــة 
لالســتراتيجيات  املشــترك  التقييــم  بتطويــر 
الوطنيــة باعتبــاره تقييًمــا مســتقالً لعمليــات 
ــة  ــاع الصح ــة لقط ــم االئتماني ــط والنظ التخطي
ــدان، ممــا يتيــح للجهــات املانحــة التعــرف  فــي البل
علــى أوجــه التعــاون احملتملــة لدعــم ميزانيــة 
القطاعــات.28، 3٤ وكانــت الســنغال قــد بــدأت عملية 
الوطنيــة  لالســتراتيجيات  املشــترك  التقييــم 
ــادرة  ــي مب ــاق ف ــو االتف ــا نح ــن تقدمه ــزء م كج
ــة  ــة، مضيف ــل الصح ــن أج ــة م ــراكة الدولي الش
ذلــك إلــى آليــات التنســيق القائمــة اخلاصــة بهــا: 
النهــج القطاعــي الشــامل اخلــاص بالصحــة، وآلية 
ــة  ــة للتنمي ــة الوطني ــة، واخلط ــيق الُقطري التنس
الصحيــة، وإطــار االتفــاق فــي منتصــف املــدة، 

ــة.  ــاعدة اإلمنائي ــة للمس ــة الوطني واخلط

فــي عــام 200٥، توصلــت الدراســة إلــى أن األداتــني 
النهــج  همــا  املعونــة  لتنســيق  الرئيســتني 
ــات(  ــتوى القطاع ــى مس ــاملة )عل ــة الش القطاعي
)علــى  الفقــر  مــن  احلــد  اســتراتيجيات  وأوراق 
ــت أوراق  ــورت وتنوع ــد تط ــي(. وق ــتوى الوطن املس
ــك  اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، َمثَلهــا فــي ذل
ــع،  ــي الواق ــاملة. وف ــة الش ــج القطاعي ــل النه َمثَ
ــأن وراق اســتراتيجيات  لــم يعــد للفكــرة القائلــة ب
ــاء  ــف أعب ــة بتخفي ــر أداة مرتبط ــن الفق ــد م احل
الديــون أي وجــود.1٦ بــل إن اســتراتيجيات احلــد 
ــح(  ــب كمصطل ــد تكت ــم تع ــي ل ــر )الت ــن الفق م
ــن  ــة م ــة متنوع ــت مجموع ــدرج حت ــت تن أصبح
ــط  ــي واخلط ــياق احملل ــكلها الس ــات يش املصطلح
ــة  ــن وثيق ــك تتضم ــى ذل ــة عل ــة، واألمثل الوطني
السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة للفتــرة 2011-

201٥ فــي الســنغال،3٥ واســتراتيجية مــاالوي للنمــو 
اســتراتيجية   2011،3٦-200٦ للفتــرة  والتنميــة 
ــة  ــعبية الوطني ــة الش ــة الوس الدميقراطي جمهوري

ــام 200٤. 3٧ ــر لع ــن الفق ــد م ــو واحل للنم

ــاركة  ــات املش ــت احلكوم ــام 2011، أدرك ــول ع وبحل
وشــركاء التنميــة احلتميــة الواضحــة للمجموعــة 
ــد  ــدد املتزاي ــيق، والع ــاكل التنس ــن هي ــدة م املتزاي
مــن اجملــاالت علــى املســتويات الوطنيــة والقطاعية، 
ــد  ــة. بي ــات الفرعي ــتوى القطاع ــى مس ــى عل وحت
أنهــم الحظــوا أيضــا أن اجلهــود املبذولــة لتحســني 
املواءمــة والتنســيق بــني شــركاء التنميــة – والتــي 
ــكل  ــالت ل ــف املعام ــاع تكالي ــى ارتف ــوي عل تنط
ــا  ــأت وتيرته ــد تباط ــركاء – ق ــات والش ــن احلكوم م
لُتترجــم إلــى حتســني فــي دعــم السياســة أو فــي 

ــغيلية. ــاءات التش الكف

ــة  ــاالوي بأمان ــة م ــراف حكوم ــأن اعت ــن ش وكان م
الفريــق  كأمانــة  الشــامل  القطاعــي  النهــج 
العامــل املعنــي بالقطــاع الصحــي بهــا أن بســط 
توجــه  وعــزز  الوطنــي،  التنســيق  آليــات  مــن 
السياســة؛ لكــن القــدرات التشــغيلية ال تــزال 
متخلفــة عــن ركــب تطــور إدارة القطــاع. وكان 
فشــل مــاالوي األخيــر )حينــذاك( فــي احلصــول علــى 
ــى  ــزى إل ــي يع ــدوق العامل ــل الصن ــة 10 لتموي اجلول
ضعــف القــدرات االســتيعابية للتمويــل وتشــتتها 
ــاءلة  ــات املس ــف آلي ــي، وضع ــتوى احملل ــى املس عل

ــابقة.  ــوالت الس ــن اجل م

لقــد ضاعــت الثقــة التــي ســادت فــي الســابق فــي 
النهــج القطاعــي الصحــي الشــامل في الســنغال، 
ــادرة  ــاق مب ــى اتف ــة إل ــات املانح ــع اجله ــع تطل م
الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الصحــة املقتــرح 
كبديــل لتنســيق املســاعدة اإلمنائيــة وتوفيــر دعــم 
مالــي إضافــي. وفــي هــذه األثنــاء، لــم يُظهــر 
شــركاء التنميــة فــي البــالد التزامــا باجتاهــات 
سياســة احلكومــة، حيــث عطــل ارتفــاع معــدالت 
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ــاه  ــؤولي اإلدارة اجت ــار مس ــوزاء وكب ــني ال ــداد ب االرت
السياســة، وأعــاق عمليــات البرنامــج. وال شــك 
ــد  ــي 2012 ق ــت ف ــي وقع ــة الت ــة االنتخابي أن األزم
وتشــير  احلكومــة.  قــدرات  انخفــاض  مــن  زادت 
اســتعراضات التقــدم فــي البــالد إلــى تعاظــم 
ــؤ بهــا،  ــة ميكــن التنب ــى مســاعدة إمنائي احلاجــة إل
ــر  ــي وأط ــط الوطن ــع التخطي ــل م ــن أفض وتزام
امليزانيــة. ورغــم أن الفريــق العامــل املعنــي بالقطاع 
ــات  ــطة اجله ــني أنش ــيق ب ــوم بالتنس ــي  يق الصح
املانحــة، ويتجــه نحــو إنشــاء عمليــة تشــبه النهج 
ــة،  ــاعدة اإلمنائي ــم املس ــامل لتنظي ــي الش القطاع
فــإن اســتمرار احلاجــة إلــى إدارة مشــروعات متعــددة 
ــاظ  ــتقلة )واحلف ــذ مس ــدات تنفي ــالل وح ــن خ م
علــى مختلــف سياســات املــوارد البشــرية وجــداول 
املرتبــات( يســتمر فــي تقويــض محــاوالت التنســيق 

ــذ. ــتوى التنفي ــى مس عل

ومــن املفارقــات أن زيــادة دعــم اجلهــات املانحــة 
لقطــاع الصحــة جعلــت مــن الصعــب علــى وزارات 
ــل  ــن أج ــا م ــع قدم ــي الدف ــح ف ــة أن تنج الصح
ــاع  ــة للقط ــة إضافي ــل محلي ــادر دخ ــر مص توفي
ــة.  ــات احلال ــا دراس ــت فيه ــي أجري ــدان الت ــي البل ف
ــة كل  ــي جترب ــة، ه ــات متفاوت ــذه، بدرج ــت ه وكان
احلكومــات التــي خضعــت للدراســة. وفــي مــاالوي، 
زادت املســاعدة اإلمنائيــة لقطــاع الصحــة، فــي 
حــني انخفضــت اعتمــادات امليزانيــة اخملصصــة 
التنفيذيــة  الــوزارات  إلــى  وذهبــت  للصحــة، 
ــة  ــن جمهوري ــة م ــل وزارة املالي ــدث ممث ــرى. وحت األخ
ــه  ــت مع ــذي أجري ــعبية ال ــة الش الوس الدميقراطي
مقابلــة بشــكل صريــح عــن املعضــالت التــي 
ــؤ باملســاعدة  ــة التنب ــوزارة بشــأن إمكاني تواجــه ال
ــة  ــاع الصح ــور أن قط ــا املتص ــتدامتها، واملزاي واس
يتمتــع بهــا فــي احلصــول علــى املســاعدة اإلمنائيــة، 
والقلــق فــي اخلدمــة العموميــة مــن جــراء القــرارات 
ــة،  ــات املانح ــا اجله ــي تتخذه ــب الت ــة اجلان األحادي
ــب موظفــي الصحــة املرتبطــني  ــة روات ــل تكمل مث

مبشــاريعهم – وهــذا ليــس عــدال فــي نظــر املوظفني 
ــن. ــني اآلخري العام

املساعدات  بيئة  في  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
العاملية اجلديدة

ــا  ــة بوصفه ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــي األه ــع تبن   م
ــة  ــج التنمي ــم نه ــية ملعظ ــاس أساس ــدة قي وح
واحلــد مــن الفقــر، متتعــت الغايــات األساســية 
ــدان  ــع البل ــي جمي ــة ف ــة لأللفي ــداف اإلمنائي لأله
التــي خضعــت للدراســة باعتــراف حكومــي كبيــر 
ــة.  ــة والقطاعي ــط الوطني ــات التخطي ــي عملي ف
وكان الوصــول للمفاهيم األساســية متيســرًا: أدرك 
ــة  ــط والرعاي ــة والتخطي ــي املالي ــرار ف ــاع الق صن
األمهــات  وفيــات  منــع  أهميــة  االجتماعيــة 
واألطفــال حديثــي الــوالدة، واحلــد مــن عــبء اإليــدز 
والســل واملالريــا. وبنــاًء علــى ذلــك، أفــادت التقاريــر 
أن صحــة األم والوليــد والطفــل حتظــى مبكانــة 
قويــة فــي اخلطــط الصحيــة القطاعيــة والوطنيــة 
ــع  ــة األوس ــاب التنمي ــور خط ــي مح ــة، وه والعاملي

ــا. نطاقً

ــام  ــت ع ــي أجري ــة الت ــات الُقطري ــد أن الدراس بي
200٥ حــددت عــدم وجــود ارتبــاط بــني الدعــوة 
للحــد مــن وفيــات األمهــات فــي التخطيــط علــى 
املســتوى الوطنــي، والربــط الضــروري باالســتجابات 
ــوارد  ــص امل ــالل تخصي ــن خ ــة م ــة الفاعل البرامجي
ــوارد البشــرية. وأشــارت  ــة امل ــاء القــدرات وتنمي وبن
دراســات احلالــة التــي أجريــت عــام 2011 إلــى 
ــني  ــرة ب ــد الثغ ــم س ــكلة: رغ ــذه املش ــتمرار ه اس
ــي  ــدود ف ــدم احمل ــر التق ــج، أظه ــة والبرام السياس
حتســني الغايــات املتعلقــة بالصحــة أهميــة تعزيــز 
النظــم الصحيــة – والســيما فيمــا يتعلــق بصحــة 
ذلــك، جتــدد  وعــالوة علــى  واملواليــد.  األمهــات 
ــم يُحّســن  ــد ل االهتمــام بصحــة األمهــات واملوالي
بشــكل قاطــع ملــف الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة؛ 
وإذا كان لــه تأثيــر مــا، فقد عــزز االجتاهــات التاريخية 
جلــدول أعمــال الصحــة اجلنســية واإلجنابية األوســع 
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نطاقًــا، وهــي تهميــش االهتمــام وتركــزه علــى 
ــوق،  ــة احلق ــل خط ــا جتاه ــرة، وغالًب ــم األس تنظي
ــة  ــي جمهوري ــون.38 وف ــر املأم ــاض غي ــع اإلجه ومن
الوس الدميقراطيــة الشــعبية، أدى إيــالء األولويــة 
إلــى الهدفــني: الرابــع، واخلامــس مــن األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة إلــى توافــق التمويــل الــذي تقدمه 
اجلهــات املانحــة الرئيســة بشــأن تنفيــذ اجملموعــة 
املتكاملــة مــن خدمــات صحــة األمهــات واملواليــد 
واألطفــال التــي أطلقــت فــي ســبتمبر/أيلول 200٩، 
ــدوق األمم  ــة وصن ــة العاملي ــة الصح ــاون منظم بتع
ــرف  ــي، ومص ــك الدول ــع البن ــكان م ــدة للس املتح
التنميــة اآلســيوي للخــروج بخطــة واحــدة، وتقريــر 
مالــي عبــر جميــع الــوكاالت. ومــن بــني ثالثــة برامج 
ــة  ــالت، واملوافق ــب القاب ــم تدري ــة، مت تعمي منفصل
ــا  ــة م ــز رعاي ــتركة، وتعزي ــات املش ــى اخملصص عل
ــائم  ــدمي قس ــادات، وتق ــز العي ــوالدة، وجتهي ــل ال قب
ــن  ــرب م ــل بالق ــكن للحوام ــر س ــوالدة، وتوفي لل
املرافــق عنــد الضــرورة. ويتشــارك هــذا العديــد مــن 
ــى البرامــج، مــع  ــم عل الســمات مــع النهــج القائ
ــدة  ــدوق األمم املتح ــع صن ــي م ــك الدول ــاون البن تع
ــع  ــرة وتوزي ــة املاه ــات القابل ــأن خدم ــكان بش للس
وســائل منــع احلمــل علــى اجلماعــات؛ وبشــأن 
ــة مــع  ــوالدات اجملاني برامــج القســائم مــن أجــل ال
ــت  ــن أجري ــن الذي ــة. ولك ــة العاملي ــة الصح منظم
ــعروا أن  ــة ش ــوك التنمي ــي بن ــالت ف ــم مقاب معه
ــم  ــل الدع ــة وتفعي ــي برمج ــدة ف ــج األمم املتح نه
ــة  ــدود بوالي ــدا، ومح ــي ج ــة رأس ــدم للحكوم املق
الوكالــة. وتغــذي املســائل الهيكليــة واملســائل 
املتعلقــة بامليزانيــة هــذا املنظــور: مــع حفــاظ 
ــا  ــاره دعًم ــل باعتب ــى التموي ــة عل ــات املانح اجله
ــل  ــة، تظ ــرًا للميزاني ــا مباش ــس دعًم ــروع ولي ملش
امليزانيــة احملــدودة جلمهوريــة الوس الدميقراطيــة 
الشــعبية ملتزمــة إلــى حــد كبيــر بالكُلفــة 
املتكــررة )الرواتــب بشــكل أساســي( ملقيــة علــى 
ــؤولية  ــن املس ــر م ــبء األكب ــة الع ــركاء التنمي ش
جتــاه حمايــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة )وغيرهــا 

مــن البرامــج ذات األولويــة( مــن الزلــل بســبب 
العجــز فــي امليزانيــة أو األولويــات احملليــة املتغيــرة. 
ولكــن مــع عــدم فعاليــة منظمــة الصحــة العاملية 
ــات  ــي املناقش ــكان ف ــدة للس ــدوق األمم املتح وصن
ــر،  ــن الفق ــد م ــة للح ــتراتيجية الوطني ــول االس ح
تقــل أهميــة مســائل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 

ــي. ــتوى الوطن ــى املس ــبًيا عل نس

وأخيــرا، وجــدت كل دراســة مــن الدراســات الُقطرية 
ــي  ــاع الصح ــهد القط ــي مش ــوع ف ــادة التن أن زي
ــات قــد  مــن حيــث الفاعلــني والتحالفــات والعملي
أثّــر علــى ملــف الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي 
عمليــات التخطيــط القطاعيــة والوطنيــة. ورغــم 
أن التنــوع قاســم مشــترك، أفــادت كل دراســة 
حالــة مــن الدراســات التــي أجريــت فــي 2011 عــن 
ــا  ــر، مم ــذا األث ــن ه ــر ع ــة تعب ــه مختلف ــود أوج وج
ــكل  ــة ل ــة اخملتلف ــاكل التنمي ــخ وهي ــس تاري يعك
ــام  ــي ع ــدة: ف ــنغال مفي ــة الس ــد جترب ــد. وتع بل
200٥، فالنهــج القطاعــي الصحــي الشــامل قــدم 
وضًعــا واعــًدا للتنســيق بــني اجلهــات املانحــة، 
وأصبحــت الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة أولويــة 
معلنــة فــي كل خطــة مــن خطــط التنميــة حتــى 
ذلــك الوقــت. ولكــن فــي 2011، لــم تعــد الصحــة 
اجلنســية واإلجنابيــة كمفهــوم متكامــل تظهــر في 
أي مــن وثيقــة السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
2011-201٥ )وهــي ورقــة الســنغال الثالثة مــن أوراق 
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر(3٥ أو اخلطــة الوطنيــة 
للتنميــة الصحيــة 200٩-2018. 3٩ فــي الواقــع، 
يبــدو أن مســائل الصحــة بشــكٍل عــاٍم قــد فقــدت 
أهميتهــا فــي السياســة الوطنيــة للمســاعدة 
ــاركون  ــن املش ــم يك ــنغال.٤0 ول ــي الس ــة ف اخلارجي
ــراف  ــددة األط ــوكاالت متع ــن ال ــالت م ــي املقاب ف
إذا كانــت هــذه إشــارة لتحــول  متأكديــن ممــا 
أوســع نطاقـًـا نحــو تفضيــل اســتثمارات »القطــاع 
قطــاع  فــي  اإلدارة  فــي  ضعًفــا  أو  اإلنتاجــي«، 
الصحــة. وفــي كلتــا احلالتــني، فــإن غيــاب الصحــة 
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واإلجنابيــة  اجلنســية  والصحــة  عــام،  بشــكل 
بشــكل خــاص عــن اخلطــط الوطنيــة احلاليــة، بعــد 
ــي؛  ــط الوطن ــي التخطي ــابقا ـ  ف ــا ـ س ظهورهم
ــذه  ــم ه ــتقرار زخ ــدم اس ــى ع ــاه إل ــذب االنتب يج
املســائل فــي الســاحات السياســية الوطنيــة. وفــي 
ــعبية،  ــة الش ــة الوس الدميقراطي ــالوي وجمهوري م
ــة  ــإلدارة أن الصح ــة ل ــاكل القطاعي ــن الهي تضم
ــي  ــًدا ف ــا جي ــٌة إدماًج ــة مدمج ــية واإلجنابي اجلنس
ــر.  ــن الفق ــد م ــة واحل ــط للصح ــة التخطي عملي
ــن  ــدم م ــوي املق ــي الق ــم الفن ــهم الدع ــد أس وق
ــدة  ــدوق األمم املتح ــة وصن ــة العاملي ــة الصح منظم
للســكان والتمويــل الــذي تقدمــه اجلهــات املانحــة 
املهمــة فــي هــذا الوضــع، ولكنــه تســبب أيضــا في 
اخملاطــر املصاحبــة لالعتمــاد علــى اجلهــات املانحــة 
وهــي: التمويــل الــذي ال ميكــن التنبــؤ بــه، والضعــف 
بشــأن شــراء اللــوازم، التنافــس مــع تغيــر أولويــات 

ــة.  ــل الدول ــحاب متوي ــة، وانس ــات املانح اجله

مناقشة
فــي عــام 2011، وبينمــا كانــت جتــرى اجلولــة الثانيــة 
مــن دراســات احلالــة، اتخــذت بيئــة املســاعدة 
اجلديــدة منحــى آخــر: أعــاد املنتــدى الرفيع املســتوى 
ــد  ــاعدة املنعق ــة املس ــز فعالي ــأن تعزي ــع بش الراب
ــاعدة”  ــة املس ــف “فعالي ــا تعري ــان بكوري ــي بوس ف
ــو  ــد كان منظم ــة.”٤1 فق ــة التنمي ــي “فعالي لتعن
متعــددة  واجهتهــم محــددات  الذيــن  املنتــدى، 
ــبكة  ــوارد، والش ــدة للم ــة املتزاي ــة، واحلاج للصح
املتكاثــرة مــن أصحــاب املصلحــة، علــى وعــي 
ــة،  ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــادة صياغ ــى إع ــة إل باحلاج
ــدول  ــني ال ــا ب ــع نطاقً ــراكات األوس ــع إدراك الش م
ــل  ــدد مث ــة اجل ــركاء التنمي ــة، وش ــات املانح واجله
ــوب،  ــدان اجلن ــني بل ــاون ب ــني، والتع ــل والص البرازي
ــر  ــي أط ــاعدة ف ــن املس ــدال م ــارة ب ــة التج وأهمي
ــم أنهــم رأوا مســتقبال  ــة املســتقبلية. ورغ التنمي
أصحــاب  تســخير  حيــث  مــن  مضمــون  غيــر 
املصلحــة املعتــرف بهــم حديثــا، فقــد شــددوا 

ــة –  ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة حتقي ــى أهمي عل
وال ســيما الهــدف اخلامــس – حتــى فــي أكثــر الــدول 
هشاشــة؛ ســعًيا إلــى توافــق آراء مــن أجــل العمــل 
والقضــاء علــى السياســات التــي حتــول دون حتقيــق 

ــج.٤2، ٤3  النتائ

ــي  ــرز ف ــدم احمل ــم التق ــد كان تقيي ــك، فق ــع ذل وم
بيئــة املســاعدة املتطــورة غامًضــا: أشــار التقييــم 
املؤقــت احملــرز فــي برنامــج عمــل أكــرا لعــام 2008 
إلــى تعميــق االلتــزام النظــري مببــادئ باريــس، 
ولكــن مــع تنفيــذ “غيــر متكافــئ إطالقــا”.٤٤ أوضــح 
ــات فعاليــة املســاعدة أن اإلجنــاز مت فــي  تقييــم غاي
نقطتــني مــن أصــل 12 نقطــة: تعزيــز القــدرات مــن 
خــالل الدعــم املنســق، ومســتوى املســاعدات غيــر 
املشــروطة.٤٩ وازدادت القــدرة علــى التنبؤ باملســاعدة 
بنســبة 1% فقــط مــن ٤2%، وهــو مــا يقــل بشــكل 
محبــط عــن الهــدف املتمثــل فــي ٧1%.٤٥ وشــهدت 
ــدات،٤٦  ــق التعه ــدم حتق ــة ع ــة العاملي ــة املالي األزم
ــت  ــي. واقترح ــدوق العامل ــة 11 للصن ــت اجلول وتأجل
ــد  ــال عق ــي الفع ــاون اإلمنائ ــان للتع ــراكة بوس ش
ــن  ــال، ولك ــي الفع ــاون اإلمنائ ــة للتع ــراكة عاملي ش
أدوارهــا وعالقاتهــا اخلاصــة لــم توضــع بعــد.٤1 
ونظــرًا إلــى أن مشــهد التنميــة أكثــر تعقيــدا 
بكثيــر ممــا كان متوقعــا فــي مبــادئ باريــس، فليــس 
ــط  ــك احملي ــذا الش ــرى ه ــأة أن ن ــل املفاج ــن قبي م
ــراكات  ــكيل ش ــا تش ــن به ــي ميك ــة الت بالطريق

ــة. ــي التنمي ــوع ف ــذا التن ــتيعاب ه ــدة الس جدي

ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــي لأله ــد النهائ ــع املوع وم
املقــرر فــي 201٥، يتيــح التركيــز العاملــي علــى 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وعلــى الهــدف اخلامــس 
وجــه  علــى  لأللفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف  مــن 
ــال  ــي مج ــارع ف ــل املتس ــا للعم ــوص ـ فرًص اخلص
ــد  ــه ق ــت نفس ــي الوق ــه ف ــات، لكن ــة األمه صح
اجلنســية  بالصحــة  الشــامل  النهــوض  يؤخــر 
ــة  ــث اخلاص ــرق البح ــى ف ــبة إل ــة. بالنس واإلجنابي
ــتفادة  ــدروس املس ــون ال ــوا يصيغ ــا كان ــا، وبينم بن
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مــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة، كان التركيــز 
ــرًا  ــرم أم ــد املنص ــي العق ــات ف ــات األمه ــى وفي عل
ــب  ــذي ترت ــالل ال ــدو أن االخت ــب. ويب ــع ترحي موض
ــك فــي جــدول أعمــال الصحــة اجلنســية  ــى ذل عل
واإلجنابيــة جــاء نتيجــة فرعيــة حتميــة تقريبــا 
بســبب االســتثمار الــذي يركــز علــى األهــداف 
ــى  ــا أو عل ــي توقع ــه يعط ــة، لكن ــة لأللفي اإلمنائي
األقــل أمــال فــي أن يتغيــر الوضــع فــي جــدول 
ــي،  ــتوى الدول ــى املس ــد 201٥. وعل ــا بع ــال م أعم
يبــدو أن اجلــوالت األولــى مــن استكشــاف األهــداف 
اإلمنائيــة املقترحــة ملــا بعــد 201٥ تدعــم هــذا 
التغيــر: فتقريــر فريــق الشــخصيات البــارزة الرفيــع 
ــام  ــد ع ــا بع ــة مل ــداف التنمي ــي بأه ــتوى املعن املس
الهــدف ٥-أ مــن األهــداف  201٥ يوســع نطــاق 
اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بوفيــات األمهــات، لكنــه 
يضيــف غايــة منفصلــة تضمــن الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للجميــع.٤٧

ولكــن هــذا التركيــز علــى احلقــوق سيشــكل علــى 
األرجــح أحــد خطــوط الصــدع احملتملــة، حــني 
ــاش  ــد 201٥ للنق ــا بع ــة مل ــداف التنمي ــرض أه تُع
ــي  ــة الت ــات الُقطري ــفت الدراس ــل. وكش والتعدي
أجريــت عــام 200٥ و2011 أنــه داخــل عمليــات 
التخطيــط الوطنيــة وعمليــات البرامــج لــم حتتــل 
ــاب  ــي اخلط ــالق ف ــى اإلط ــارزًا عل ــا ب ــوق مكانً احلق
احلكومــي بشــأن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــرًا  ــوق عنص ــن احلق ــم تك ــاط ل ــض األوس ــي بع وف
فــي دعــوة اجملتمــع املدنــي أيضــا. وحتــى مــع 
ــز احملــدد علــى املواقــع السياســية للصحــة  التركي
الوطنيــة  السياســة  فــي  واإلجنابيــة  اجلنســية 
ــال  ــا عام ــوق بوصفه ــر احلق ــم تظه ــة، ل والقطاعي
ــات.  ــر السياس ــى تطوي ــرة عل ــل املؤث ــن العوام م
ــد التقييــم الــذي أُجــري للمشــاركني مــن  وقــد أكّ
التابعــة ملنظمــة  الُقطريــة  املكاتــب  موظفــي 
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان 
علــى ارتفــاع كبيــر فــي الوعــي بسياســة التنميــة 

ببيئــة  املتعلقــة  الفنيــة  واملعرفــة  العامليــة 
ــني  ــي ح ــه ف ــم أن ــا نزع ــرة. ولكنن ــاعدة املتغي املس
أن اخلطــاب املُركــز علــى صحــة األمهــات قــد 
ــاب  ــي أصح ــي وع ــوق ف ــق باحلق ــف املتعل ــع املل رف
املصلحــة الوطنيــة، فإنــه لــم ميتــد إلــى العناصــر 
األخــرى للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة، مثــل احلــق فــي تنظيــم 
اخلصوبــة، واحلــق فــي احلصــول علــى إجهــاض 
ــي، والســيطرة علــى األمــراض املنقولــة  آمــن قانون

ــيا.  جنس

النتائج
كمــا توقعنــا فــي حتليلنــا وجتميعنــا لهــذا البحــث، 
ــداف  ــول أه ــاش ح ــددًا للنق ــا مج ــح بابً ــد فت فق
التنميــة ملــا بعــد 201٥ الســاحة السياســة العاملية 
إلدراج الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة. ووجــود 
ــى الصحــة  ــع عل ــن هــو »حصــول اجلمي هــدف معل
ــة«  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــية واإلجنابي اجلنس
فــي األهــداف التوضيحيــة األوليــة – مــع وجــود 
إشــارة محــددة فــي النــص لوفيــات األمهــات ومنــع 
املتنقلــة  واألمــراض  املأمــون  واإلجهــاض  احلمــل 
جنســيا واحتياجــات املراهقــني – يعــد منطلقــا 
للضغــط مــن أجــل توســيع جــدول أعمــال األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة. بينمــا توفــر املرحلــة التاليــة مــن 
العمليــة، التــي تطــور األهــداف مــن حيــث التنميــة 
املســتدامة، فرصــة فريــدة لتجــد الصحــة اجلنســية 
ــها  ــة لنفس ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق واإلجنابي
ــة.  ــث االســتدامة االجتماعي ــا مــن حي ــا رئيًس مكانً
ــة  ــد األولوي ــيفمان«، تعتم ــح »ش ــا أوض ــن كم ولك
العامليــة  السياســات  أعمــال  جلــدول  القصــوى 
ــون  ــا: الفاعل ــن القضاي ــدة م ــة معق ــى مجموع عل
ــياق  ــم، والس ــل بينه ــة التواص ــاركون، وفعالي املش
ــة.٤8  ــص القضي ــه وخصائ ــي نفس ــي احلال السياس
بالنســبة إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة، يعتمــد هــذا علــى الــدول 
األعضــاء التــي تضــع مواقــف سياســية وبرامجيــة 
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إليهــا  للدعــوة  السياســية  واإلرادة  محــددة، 
ــتكون  ــي. وس ــاش العامل ــي النق ــا وف ــا ووطنًي محلًي
واحلقــوق  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة  قضايــا 
اجلنســية واإلجنابيــة محظوظــة أحيانــا بفضــل 
املصالــح اجلغرافيــة السياســية األخــرى، حيــث 
ــى  ــز عل ــد النقــاش حــول مــا بعــد 201٥ التركي يعي
ــي  ــر ف ــه مخاط ــا تواج ــتدامة، لكنه ــة املس التنمي
»املقايضــات« املتفــاوض عليهــا فــي مقابــل احلصــول 
ــدم  ــي يحت ــة الت ــج البيئي ــأن النتائ ــم بش ــى دع عل
ــادة السياســية أمــرٌ حتمــيٌ  عليهــا اخلــالف. إن القي
ــي  ــاء املنهج ــق البن ــد وُث ــة. وق ــذه العملي ــع ه لدف
ــة؛٤٩  ــة اآلمن ــل األموم ــن أج ــية م ــإلرادة السياس ل
حيــث حتتــاج العمليــة عينهــا أن متتــد لتشــمل 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية 

ــة. واإلجنابي

ومــن حيــث اإلجــراءات الفوريــة، يوضــح البحــث أن 
ــع  ــا رف ــن خالله ــن م ــة ميك ــذة تكتيكي ــاك ناف هن
أولويــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة ودمجهــا فــي نوافــذ سياســية 
ــز  ــاملة، وتعزي ــة الش ــة الصحي ــددة: التغطي متع
ــا  ــني – باعتباره ــة املراهق ــة، وصح ــم الصحي النظ
ــل  ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــة ف ــن الصح ــزء م ج
احليــاة، وكذلــك فــي املســاواة بــني اجلنســني، 
وفــي االعتــراف املتزايــد مبركزيــة قضايــا النــوع 
فيــروس  إلــى  بالنســبة  واجلنــس  االجتماعــي 
نقــص املناعــة البشــرية. ومــرة أخــرى، تتغيــر أطــر 
املســاعدة اإلمنائيــة: يقــوم تقييمنــا علــى أن األطــر 
املواضيعيــة والبرامجيــة ســتكون علــى األقــل 
مؤثــرة بقــدر تأثيــر األطــر العامــة التــي تركــز علــى 
فعاليــة املســاعدة التــي كانــت ســائدة فــي بدايــة 
هــذا البحــث. وممــا ال شــك فيــه أن إعــادة صياغــة 
ــة  ــة التنمي ــا فعالي ــى أنه ــاعدة عل ــة املس فعالي
سيســتمر غالبــا فــي التقليــل مــن التركيــز علــى 
ــل –  ــع التموي ــل جتمي ــاعدة مث ــق املس أدوات وطرائ
ــي  ــة الت ــات احلال ــير دراس ــذي تش ــول ال ــو التح وه

قمنــا بهــا إلــى أنــه قــد بــدأ بالفعــل فــي بعــض 
ــدان.  البل

ــى أهــداف  ــوح عل ــق العامــل املفت ــز الفري ومــع تركي
التنميــة املســتدامة التــي تقــود اآلن النقــاش حــول 
مــا بعــد 201٥، يحتــاج املدافعــون عــن الصحــة 
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــية واإلجنابي اجلنس
ــع  ــث املواضي ــن حي ــم م ــة ُحججه ــدوا صياغ أن يعي
ــي  ــة: وه ــاوز الصح ــا تتج ــا، لكنه ــي مت حتديده الت
االســتدامة، وعــدم املســاواة – وال ســيما فيمــا يتعلق 
بنــوع اجلنــس والتعليــم والنمــو والســكان.٥0 ويفتــح 
جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة احتمــاالت الربــط 
بالقضايــا التــي تشــكل الصحــة اجلنســية واإلجنابية 
ــة جــزءا ال يتجــزأ منهــا،  واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي
ــع  ــي التوس ــل: وه ــن قب ــا م ــط بينه ــم نرب ــي ل والت
احلضــري، والهجــرة، والوظائــف، وتغيــر املنــاخ. ويشــير 
هــذا البحــث إلــى أن اللغــة السياســية واالقتصاديــة 
ــن دون  ــت، ولك ــد أُتقن ــدة ق ــاعدة اجلدي ــة املس لبيئ
ــد  ــا. وعن ــن نزاهته ــي تضم ــية الت ــوق األساس احلق
إعــادة صياغــة املســاعدة اإلمنائيــة، يحتــاج املدافعــون 
عــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية 
ــدول األعضــاء  ــي، وال ــة - داخــل اجملتمــع املدن واإلجنابي
واجملتمــع العاملــي – إلــى تأكيــد أولويــة احلقــوق 
ــة  ــة حاج ــل. فثم ــي املقب ــول العامل ــذا التح ــي ه ف
ــز  ــل التركي ــان أن يظ ــوة لضم ــة والدع ــى اليقظ إل
الناشــئ علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة فــي عمليــة أهــداف التنميــة ملــا 
بعــد 201٥ ـ شــامالً ومصاغـًـا فــي نهــج يقــوم علــى 
احلقــوق، ومتأصــالً بعمــق فــي جــدول أعمــال التنميــة 
املســتدامة األوســع نطاقـًـا. وميكــن أن تــؤدي تفكيــك 
جــدول أعمــال الصحــة وجــدول أعمــال فعاليــة 
ــك  ــى تفكي ــهولة إل ــغ الس ــكل بال ــاعدة بش املس
جــدول أعمــال الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة – وهــو أمــر ينبغــي توخــي احلــذر 
منــه فــي ســياق التعقيــد الديناميكــي املســتمر فــي 

ــة.٥1 ــاعدة اإلمنائي املس

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
PS Hill et al. Reproductive Health Matters 2013; 21)42(:113–124
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تضمني الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في إطار عمل إمنائي حتويلي: 
الدروس املستفادة من غايات األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤشراتها
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األمريكية

ترجمة: سهير جمال محفوظ

لقــد ذاعــت قصــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
وكيــف جنــم عنهــا اختــزال جــدول أعمــال الصحــة 
ــوص  ــامل املنص ــة الش ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
عليــه فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، 
ــع املعنــي باملــرأة )بكــني( إلــى  واملؤمتــر العاملــي الراب

ــد  ــة األم. 1-٥ بع ــو صح ــيَّس، أال وه ــر مس ــاق غي نط
التجــاوزات التــي شــهدتها فيينــا عــام 1٩٩3، حيــث 
أُعلنــت حقــوق املــرأة ضمــن حقــوق اإلنســان، 
أحــرزت احلركــة النســائية جناًحــا اســتثنائًيا، إن 
لــم يكــن غيــر مســبوق، فــي تقــدمي جــدول أعمــال 

مالمح

من  اخلامس  الهدف  الختيار  املقصودة  وغير  املقصودة  التبعات  البحثية  الورقة  هذه  تستعرض  املقال:  موجز 
األهداف اإلمنائية لأللفية بوصفه هدًفا عاملًيا، فضالً عن غاياته ومؤشراته، وتطرح املستجدات التي طرأت على 
الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية، والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية على نطاق أوسع، في سياق 
بؤرة  لأللفية في  اإلمنائية  األهداف  زيادة متركز  ومع  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  تنطوي عليه  الذي  التنمية  منوذج 
الضوء على ساحة التنمية، وتطور استخدامها على مدار العقد األخير، حتولت على نحو غير سليم من أهداف 
وما  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  اخلامس  بالهدف  التحول  هذا  أضر  ولقد  قومية.  تخطيط  غايات  إلى  عاملية 
يتعلق به بشكل خاص؛ إذ لم يقتصر ضرره على تضييق اخلناق من حيث السياسات وإعداد البرامج فحسب، 
بل كان تأثيره هائالً على خطاب التنمية ذاته؛ فقد أعاد تشكيل اجملال من حيث التنظيم وبث املعرفة، وأكد على 
أن عملية حتديد الغايات واملؤشرات ليست محايدة إطالقًا، وإمنا تتضمن قيًما معيارية. وإذا تبنينا نظرة تقدمية، 
لوجدنا أنه من غير الكاف اقتراح إطار عمل لألهداف اإلمنائية املعزَزة لأللفية استنادًا إلى الهيكل نفسه. فالبد 
للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية أن تتأصل من جديد داخل اخلطاب العاملي، باستخدام التنمية أداةً لتمكني 
إحداث  في  محوريًا  دورًا  تلعب  التي  الهيكلية  املساواة  عدم  أوجه  وملعاجلة  املهَمشة،  السكان  وفئات  النساء 
تغيير اجتماعي مستدام. ويجب أن يشمل إطار التنمية اجلديد سردًا قويًا لتحول اجتماعي تلعب فيه األهداف 
املالئمة للغايات واملؤشرات دورًا، دون أن تتجاوز أو تقيد األهداف األعم املتمثلة في النهوض بالعدالة االجتماعية 

والسياسية واجلنسانية. © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013

Embedding sexual and reproductive health and rights in a transformational development framework: lessons learned 
from the MDG targets and indicators
AE Yamin, VM Boulanger. Reproductive Health Matters 2013;21)42(:74–85

ــة  ــان، التنمي ــوق اإلنس ــية، حق ــة واجلنس ــة اإلجنابي ــة، الصح ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــة: األه ــات الدال الكلم
ــة ــج الصحي ــات والبرام ــرية، السياس البش
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تقدمــي فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، ثم 
ــني.  ــي بك ــامل ف ــدول الش ــك اجل ــى ذل ــتندت إل اس
ــريعة  ــة والس ــل العنيف ــت ردة الفع ــا لبث 1،2،٦،٧ فم

ــزاع  ــت الن ــاح أن عكس ــك النج ــا ذل ــي أحدثه الت
ــوق  ــه حق ــزال تواجه ــت، وال ت ــذي كان ــرس ال الش
املــرأة األساســية فــي التحكــم فــي جســدها، 
ومــن ثــم فــي حياتهــا. 3-٥ لهــذا، لــم يتضمــن إعــالن 
األلفيــة الــذي تبنتــه 18٩ مــن الــدول األعضــاء فــي 
ــول  ــور ح ــة “تتمح ــد وثيق ــذي يُع ــدة، وال األمم املتح
النــاس” حاولــت االشــتمال علــى شــواغل التنميــة 
البشــرية، لــم يتضمــن إشــارة واحــدة إلــى الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة. 8،٩ وفــي املقابــل، فــإن 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة التــي وُضعــت مــن 
ــى  ــن أعل ــة م ــة مصمم ــة تكنوقراطي ــالل عملي خ
إلــى أســفل لتكــون مبثابــة خارطــة طريــق لتنفيــذ 
إعــالن األلفيــة، اشــتملت فقــط علــى هــدف واحــد 
ــة؛ أال  ــق بالصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي يتعل
ــني  ــى حتس ــو إل ــذي يدع ــس ال ــدف اخلام ــو اله وه

صحــة األم. 10،٤،٥

ــا  ــرَف عنه ــي ال يُع ــا والت ــل ذيوًع ــب األق ــا اجلوان أم
والتجريبيــة  املعياريــة  التبعــات  فهــي  الكثيــر 
الختيــار الهــدف والغايــات واملؤشــرات اخلاصــة 
بالهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
والعالقــة بــني املســتجدات التــي طــرأت علــى 
ــة،  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــس م ــدف اخلام اله
وكــذا رؤيــة التنميــة التــي اشــتمل عليهــا جــدول 
األعمــال العــام لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. فمنــذ 
لأللفيــة عــام 2001،  اإلمنائيــة  األهــداف  حتديــد 
أصبحــت فــي األســاس مبثابــة مخطــط تفصيلــي 
ــا  ــت ظاهريً ــا وُضع ــم أنه ــي.11 ورغ ــاون الدول للتع
لتعكــس االلتــزام املنشــود مــن وراء  إعــالن األلفيــة، 
أال وهــو إنهــاء الفقــر العاملــي، فقــد آلــت بهــا األمور 
ــة  ــن التنمي ــة م ــة زائف ــمة ظاهري ــاغ س ــى إصب إل
البشــرية علــى املنظومــة العامليــة الليبراليــة 
الختــزال  كان  ذلــك،  علــى  عــالوةً   12،13 اجلديــدة. 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وللطريقــة اخلاصــة 
ــرات  ــات واملؤش ــداف والغاي ــا األه ــت به ــي دفع الت
جــدول األعمــال ـ  أثــر معقــد علــى ممارســة التنمية 
وخطابهــا، ال فيمــا يتعلــق بالصحــة واحلقــوق 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــب، وإمن ــة فحس ــية واإلجنابي اجلنس
أيًضــا بالقضايــا االجتماعيــة املعقــدة األخــرى. 
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــع الصح ــى موق ــع إل بالتطل
ــه  ــد أن ــتقبلي؛ جن ــل مس ــار عم ــي إط ــة ف واإلجنابي
ــات  ــاة الطموح ــط، مراع ــس فق ــروري لي ــن الض م
ــر  ــا تدبُ ــم، وإمن ــي العال ــدم ف ــى التق ــية إل السياس
اآلثــار املترتبــة علــى صياغــة جــدول أعمــال للتنمية 
عــن طريــق ذلــك النــوع مــن حتديــد األهــداف الــذي مت 

ــة. ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــة األه ــي حال ــه ف اتباع

تســتعرض هــذه الوثيقــة التبعــات املقصــودة وغيــر 
ــار الهــدف اخلامــس مــن األهــداف  املقصــودة الختي
ــي  ــة “٥-أ” الت ــى الغاي ــالوةً عل ــة، ع ــة لأللفي اإلمنائي
تدعــو إلــى خفــض نســب وفيــات األمهــات بنســبة 
٧٥% عــن املســتويات التــي رُصــدت عــام 1٩٩0 ، 
واإلضافــة املتأخــرة للغايــة “٥-ب” اخلاصــة بإمكانيــة 
اإلجنابيــة،  الصحــة  خلدمــات  العاملــي  الوصــول 
باإلضافــة إلــى املؤشــرات اخلاصــة بــكل مــن هاتــني 
الغايتــني. ومــن أجــل وضــع بعــض تبعــات األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة فــي ســياق أكثــر اتســاًعا، نســتند 
ــام  ــة ق ــا دراس ــت إليه ــي توصل ــق الت ــى احلقائ إل
ــة  ــني حــول األهــداف اإلمنائي ــق مــن الباحث بهــا فري
لأللفيــة فــي إطــار مشــروع “قــوة األرقــام”. 1٤ نناقش 
ــداف  ــد األه ــة حتدي ــي لكيفي ــياق السياس أوالً الس
اإلمنائيــة لأللفيــة، وكيــف حتولــت علــى نحــو غيــر 
صحيــح مــن أهــداف عامليــة إلــى غايــات تخطيــط 
قوميــة. فــي حالــة الهــدف اخلامــس مــن األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة، أدى اختيــار الغايــة واملؤشــر 
ــات -  ــات األمه ــب وفي ــو نس ــدد – وه ــس احملُ الرئي
ــذف.  ــك احل ــلبية لذل ــب الس ــم العواق ــى تفاق إل
نســتعرض فيمــا يلــي جوانــب الغمــوض التــي 
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ــة  ــداف اإلمنائي ــودة لأله ــات املنش ــف النجاح تكتن
لأللفيــة فــي جــذب االنتبــاه وحشــد التمويــل 
ــى  ــارة إل ــع اإلش ــة”، م ــة اإلجنابي ــل “الصح ــن أج م
نقطتــني: أن التمويــل املتزايــد كان موجًهــا إلــى 
ــُتبعدت  ــني اس ــي ح ــا، ف ــن القضاي ــة م ــة ثانوي فئ
ــورة  ــالً بص ــت جتاه ــرى، أو الق ــة أخ ــاالت ضروري مج
متعمــدة، وكذلــك أن الشــواغل املتعلقــة باإلنصاف 
ــر  ــى التبعــات غي ــك إل مت إغفالهــا. ننتقــل بعــد ذل
املقصــودة للهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة مــن حيــث كل مــن تأثيــرات املعرفــة/
اخلطــاب وإعــداد البرامج/السياســات، مــع البحــث 
ــكل  ــم بش ــج والقائ ــق للبرام ــداد الضي ــي اإلع ف
كبيــر علــى التكنوقراطيــة؛ ذلــك الــذي ظهــر فــي 
ــج الهــدف  ــق نتائ ــى حتقي ــة إل إطــار اجلهــود الرامي
ــر  ــة، وتغي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــس م اخلام
اخلطــاب مــن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
ــى  ــوالدة عل ــث ال ــل حدي ــة األم والطف ــى صح إل
ــوق  ــور حق ــن منظ ــص ـ م ــرًا، نفح ــي. وأخي التوال
األهــداف  مــن  املســتفادة  الــدروس  ـ  اإلنســان 
واملؤشــرات اخلاصــة بالهــدف اخلامــس مــن األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
بصفــة عامــة، التــي يجــب أن يســتنير بهــا تفكيرنا 
فــي جــدول أعمــال التنميــة املســتقبلية، مبــا فــي 
ــداف  ــد أه ــأن حتدي ــة بش ــات املتواصل ــك املباحث ذل
التنميــة املســتدامة لــدى انتهــاء املــدة املســتهدفة 

ــام 201٥. ــي ع ــة وه ــة لأللفي ــداف اإلمنائي لأله

الوجود؟  إلى  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  ظهرت  كيف 
الهدف  على  املترتبة  اآلثار  ما  استخدامها؟  مت  كيف 

اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية؟
ــًدا  ــا جدي ــة منوذًج ــة لأللفي قدمــت األهــداف اإلمنائي
ــا  ــة اآلراء، جناًح ــا لغالبي ــد وفًق ــة ، كان يُع للتنمي
هائــالً. 11، 1٥ فقــد قدمــت هيــكالً متداخــالً مــن 
ــه  ــود ب ــرات كان املقص ــات واملؤش ــداف والغاي األه
ــنّي  ــة؛ وأن تع ــة وطامح ــداف معياري ــون األه أن تك
ــل  ــة حتم ــا خاص ــام أهداًف ــدف ع ــكل ه ــات ل الغاي

تسلســالً عدديـًـا ومحــددة بخطــة زمنيــة، وأن تكون 
املؤشــرات هــي البيانــات املفتــرض اســتخدامها 
فــي رصــد التقــدم صــوب حتقيــق الغايــات. حتولــت 
األهــداف التــي اتخــذت صياغــة عامــة والتــي 
ظهــرت فــي بيــان األلفيــة عــام 2000 إلــى األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة، وقُدمــت ألول مــرة عــام 2001 فــي 
وثيقــة “خارطــة طريــق”، كان الهــدف املبدئــي منهــا 
ببســاطة تيســير إعــداد التقاريــر بشــأن رصــد 
التقــدم احملــرز. ٧ وصــارت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
ــاه  ــذب االنتب ــى ج ــي إل ــة ترم ــا عاملي ــل أهداًف متث
ــت  ــا عان ــي لطامل ــات الت ــة للقطاع ــاء األولوي إلعط
ــس  ــط الرئي ــي( اخملط ــون راغ ــرى )ج ــال. 11 ي اإلهم
إلعــالن األلفيــة، أن قائمــة األهــداف يجــب أن جتمــع 
بــني كونهــا بســيطة وال تُنســى، وذلــك حتــى 
حتشــد إجمــاع اآلراء وجتــذب االنتبــاه. 1٦ وقــد ســعى 
)مايــكل دويــل( مؤلــف وثيقــة خارطــة الطريــق إلــى 
حتقيــق نفــس التأثيــر علــى التمويــل الــذي خّلفتــه 
غايــات عــام 1٩٩٦ احملــددة بفتــرة زمنيــة، واملنبثقــة 
عــن أهــداف التنميــة الدوليــة بــني بلــدان منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 1٦ كان مــن املفهــوم، 
ــا  ــة واختزاله ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــاطة األه أن بس
األهــداف  هــذه  اســتخدام  أجــل  مــن  ضــروري 
ــم  ــت رغ ــا كان ــال، لكنه ــائَل لالتص ــة وس العاملي
ــا لتعقيــدات التخطيــط  ــر مالئمــة إطالقً ذلــك غي
القومــي. غيــر أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفية ســرعان 
مــا أصبحــت تُســتخَدم بهــذه الطريقــة حتديــًدا؛ أي 
بوصفهــا مبــادئ توجيهيــة تقنيــة مــن أجــل رصــد 

ــات. 1٦، 1٧ ــم السياس ــوارد وتصمي امل

وبالطبــع، مــع تزايــد متركــز األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة فــي بــؤرة الضــوء علــى ســاحة التنميــة، 
طــوال العقــد األخيــر، تطــور االســتخدام املقصــود 
ــألمم  ــام ل ــني الع ــر األم ــيرها. إن تقري ــا وتفس منه
املتحــدة الصــادر بتاريــخ 200٥، واملعنــون: »فــي 
جــــو مــــن احلريــــة أكثر رحابًة صــــوب: حتقيــــق 
التنميــــة، واألمــــن، وحقــــوق اإلنســان للجميــع« 
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تخطيــط  غايــات  بصفتهــا  األهــداف  صراحــًة 
قوميــة. 18 كمــا أحــدث التقريــر املنشــور أيًضــا عــام 
200٥ بعنــوان »االســتثمار فــي التنميــة« مزيــًدا من 
ــة؛ إذ  ــة لأللفي ــر فــي فهــم األهــداف اإلمنائي التغيي
ــد  ــات الالزمــة علــى صعي ــات والتوصي ــنّي العملي ب
ــوص  ــة املنص ــات الكمي ــق »الغاي ــدان لتحقي البل
عليهــا فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة«.1٩ طــورت 
بعــض البلــدان غايــات تخطيــط خاصــة بهــا، 
اإلمنائيــة  األهــداف  تكييــف  عمليــة  وخاضــت 
لأللفيــة لتناســب االســتخدام احمللــي. 20 غيــر 
ــد  ــي تعتم ــدان الت ــي البل ــة ف ــة خاص ــه وبصف أن
ــك  ــي ذل ــا ف ــاعدات، مب ــى املس ــرًا عل ــادًا كبي اعتم
ــن  ــرة م ــب كبي ــة بنس ــا املثقل ــدان تقريًب كل البل
وفيــات األمهــات واعتاللهــن، حيــث أبــدى املانحــون 
وامللكيــة  احمللــي  التكييــف  علــى  اعتراضهــم 
للغايــات العامليــة، لــم تعــد تلــك الغايــات تُعامــل 
علــى أنهــا مجــرد »قواعــد معياريــة« لقيــاس 
ــة  ــز عملي ــح مــن شــأنها حتفي ــا أصب التقــدم، وإمن

التخطيــط للسياســات. 21،22

تُعــد نســب وفيــات األمهــات مؤشــرًا أساســًيا 
علــى صحــة األمهــات، ومــن هنــا قــد تكــون 
مناســبة حقــاً لهــدف جــذب االنتبــاه إلــى أولويــة 
لطاملــا كانــت مهملــة، لكــن تلــك النســب ال ميكــن 
اعتبارهــا مناســبة لقيــاس فعاليــة االســتراتيجيات 
ــي،  ــد احملل ــى الصعي ــا عل ــن عدمه ــالت م والتدخ
ــم،  ــن ث ــأن. وم ــك الش ــي ذل ــدم ف ــدى التق وال م
ــى  ــة إل ــات مــن أدوات حشــد عاملي ــل الغاي كان حتوي
أدوات تخطيــط محليــة ضــارًا بصفــة خاصــة فــي 
حالــة الهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة. ونتيجــًة لنقــص االســتثمار فــي أنظمــة 
ــد  ــد أن تعتم ــجيل، كان الب ــة للتس ــة وحيوي وافي
تدريبــات التقديــر بشــدة علــى النمذجــة اإلحصائية 
لإلثمــار عــن نتائــج. نظــرًا لضعــف جــودة البيانــات 
وعــدم توافرهــا، فضــالً عــن قلــة البيانــات اخلاصــة 
بالســكان، كمــا ال تتوافــر الثقــة فــي غالبيــة 

التقديــرات، الشــيء الــذي يســفر عــن نتائــج 
ــل  ــة تأوي ــد عملي ــن تعقي ــد م ــمة، ويزي ــر حاس غي

ــرة. ــات املتغي التوجه

اإلحصائيــون  أدرك  الوقــت،  ذلــك  فــي  حتــى 
ــي  ــار مؤشــرات الهــدف اإلمنائ املشــاركون فــي اختي
ــة  ــات مكمل ــى مؤشــرات عملي ــة احلاجــة إل لأللفي
لنســب وفيــات األمهــات  مــن أجــل قيــاس الهــدف 
٥-أ مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. 23، 2٤ وقــد مت 
التغاضــي عــن رعايــة الــوالدات الطارئــة، التــي 
تُعــرف علــى نطــاق واســع بأهميتهــا احلرجــة 
ــاة النســاء وبأنهــا املؤشــر األســاس  فــي إنقــاذ حي
الوحيــد علــى صحــة األم املرتبــط بعمــل املنظومــة 
الصحيــة، لتحــل محلهــا خدمــات القابلــة املاهــرة، 
ــدل  ــى اجل ــان إل ــن األحي ــر م ــي كثي ــك ف ــع ذل ويرج
ــة  ــات رعاي ــزال بيان ــا ت ــات. وم ــر البيان ــول تواف ح
ــى املســتوى  ــة ال يتــم جمعهــا عل ــوالدات الطارئ ال
احمللــي فــي معظــم البلــدان املثقلــة بنســب كبيــرة 
ــة  ــر أن خدم ــن٥. غي ــات واعتالله ــات األمه ــن وفي م
ــوء  ــي ض ــرى ف ــي األخ ــة ه ــرة جدلي ــة املاه القابل
منهجيــة االســتقصاء املســتخَدمة فــي تســجيل 
املعــدالت علــى املســتوى القومــي، ومــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن صعوبــة املقارنــة بينهــا فــي الســياقات 

ــة. 2٥ اخملتلف

اعتمــد عــدد كبيــر مــن البلــدان املثقلــة، فــي غيــاب 
ــى  ــرًا عل ــادًا كبي ــي، اعتم ــوي الواف ــجيل احلي التس
أســاليب أقــل مباشــرةً وفاعليــًة فــي رصــد وفيــات 
األمهــات. فعلــى ســبيل املثــال، تفيــد »اخلطــة 
االســتراتيجية خلارطــة الطريــق القوميــة التنزانيــة 
الراميــة إلــى تعجيــل خفــض وفيــات األمهــات 
واملواليــد واألطفــال« الســارية فــي الفترة مــن 2008 
ــات  ــة معلوم ــات أنظم ــتخدام بيان ــى 201٥، باس إل
اإلدارة الصحيــة، وتقاريــر الصحــة اإلجنابيــة وصحــة 
الطفــل الصــادرة ســنويًا، وبيانــات االســتقصاء 
الدميغرافــي والصحــي، عــالوةً علــى الدراســات 
املعيشــية،  واألســر  للمنشــآت  االســتقصائية 
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لرصــد مســتويات وفيــات األمهــات واعتاللهــن 
فــي البــالد. ويُعتــرف صراحــًة بالعديــد مــن جوانــب 
القصــور فــي البيانــات، مثــل »التســجيل غيــر 
ــح  ــف الصحي ــل، والتعري ــر املكتم ــح أو غي الصحي
املعلومــات،  ومصــدر  البيانــات،  وإدارة  للحــاالت، 

ــر«.2٦ ــاليب التقدي وأس

وال تعبــر نســب وفيــات األمهــات وال خدمــة القابلــة 
املاهــرة عــن مســتويات اخلصوبــة، ناهيــك عــن 
سلســلة احتياجــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. 
ــام 200٥  ــى ع ــة ٥-ب حت ــة الغاي ــم إضاف ــم تت ول
ــدوق األمم  ــل صن ــن ِقب ــديد م ــط ش ــًة لضغ نتيج
املتحــدة للســكان وجهــات أخــرى، بينمــا لــم حُتــدد 
مؤشــرات الغايــة ٥-ب حتــى عــام 200٧. ولقــد 
ــي  ــول العامل ــق »الوص ــى حتقي ــة ٥-ب إل ــت الغاي دع
إلــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة« قبــل عــام 201٥، 
وأُضيفــت أربعــة مؤشــرات لتغطيــة اخلدمــات 
ــل،  ــع احلم ــائل من ــيوع وس ــدل ش ــة )مع الصحي
ــا  ــة م ــات، وتغطي ــدى املراهق ــوالدات ل ــدل ال ومع
ــم  ــى تنظي ــاة إل ــر امللب ــة غي ــوالدة، واحلاج ــل ال قب
األســرة( إلــى القائمــة الرســمية لألهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة. 2٧، 28 رغــم أنــه ميكــن النظــر إلــى مجموعة 
املؤشــرات علــى أنهــا جهــد مبــذول للوصــول إلــى 
شــكل مــن أشــكال قــدرة النســاء علــى التحكــم 
ــوم  ــدل. تق ــن اجل ــو م ــي ال تخل ــاب، فه ــي اإلجن ف
ــالً  ــرة« مث ــم األس ــى تنظي ــاة إل ــر امللب ــة غي »احلاج
النســاء  الدراســات االســتقصائية علــى  علــى 
املتزوجــات، بينمــا تســتبعد الفتيــات والنســاء 
الالتــي بــدون أزواج. 2٩ لقــد مت تبنــي الهــدف اإلمنائــي 
لأللفيــة رقــم ٥-ب رغــم املعارضــة السياســية 
أخــرى،  بــني أســباب  بــوش، مــن  القويــة إلدارة 
ــا  ــام 2012 عندم ــى ع ــة حت ــة ضئيل ــي أولوي وأُعط
عــاودت مســألة »منــع احلمــل« أو »تنظيــم األســرة«* 

ــي. 30 ــد العامل ــى الصعي ــور عل الظه

الضوء  بؤرة  في  التمويل:  وحشد  االنتباه  جذب 
وخلفية الظالل

كان الهــدف الرئيــس لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
حشــد التمويــل مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، 
ــون  ــا املانح ــي قدمه ــاعدة الت ــك أن املس وال ش
لقطــاع الصحــة شــهدت زيــادة كبيــرة فــي 
أثنــاء هــذه الفتــرة. ففــي حــني لــم حتصــل 
صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال إال علــى 
ــرض  ــة م ــدته قضي ــذي حش ــل ال ــف التموي نص
ــام 2008، زاد  ــدز ع ــرية / اإلي ــة البش ــص املناع نق
إجمالــي املســاعدات اإلمنائيــة )املقَدمــة مــن 
وزارة التنميــة الدوليــة( إلــى األنشــطة املوجهــة 
لصحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال ألكثــر 
ــام 2003  ــار دوالر ع ــن 2,٥٦ ملي ــف، م ــن الضع م
إلــى ٦,٤8 مليــار دوالر عــام 2010. 31-33 ارتفعــت 
ــى  ــة إل ــة املوَجه ــة الدولي ــاعدات وزارة التنمي مس
أنشــطة صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي 
البلــدان األعضــاء فــي حركــة “العــد التنازلــي” مــن 
ــار دوالر  ــى 3,٤٦ ملي ــام 2003 إل ــار دوالر ع 1,٩٦ ملي
عــام 200٦ ثــم إلــى ٤,٩٩ مليــار دوالر عــام 2010. ومن 
ــار دوالر أُنفقــت عــام 200٦ علــى  إجمالــي 3,٤٦ ملي
أنشــطة صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي 
ــي”، مت  ــد التنازل ــة “الع ــي حرك ــاء ف ــدان األعض البل
إنفــاق ٦8% علــى صحــة الطفــل و32% علــى صحــة 
األمهــات واملواليــد. 31 وفــي الفتــرة بــني عامــي 
2003 و2010، ارتفعــت مســاعدات وزارة التنميــة 
اإلجنابيــة”  “الصحــة  إلــى  املوَجهــة  الدوليــة 
ــاء الــوالدة ومــا  ــة مــا قبــل الــوالدة، وفــي أثن )رعاي
ــر  ــاض غي ــب اإلجه ــم، وعواق ــوالدة، والعق ــد ال بع
ــن  ــر م ــة( ألكث ــة اآلمن ــطة األموم ــن، وأنش اآلم
ــون  ــى 8٦3 ملي ــون دوالر إل ــن 30٥ ملي ــف، م الضع
ــي  ــرة الت ــادة الكبي ــم الزي ــكل 1(. 3٤ ورغ دوالر )الش
ــن 0,1٤٤  ــة م ــاع الصح ــم قط ــل دع ــهدها متوي ش
ــام  ــار دوالر ع ــى 1,23٤ ملي ــام 2000 إل ــار دوالر ع ملي

األسر«؛  »تنظيم  نطاق  خارج  احلمل  منع  إلى  يحتاجون  الكثيرين  ألن  للجدل  مثيرة  املصطلحات  هذه  تُعد   *
ونستخدمها فقط إشارةً إلى » قمة لندن 2012 لتنظيم األسرة« و«مبادرة 2020 لتنظيم األسرة«.
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200٩، فــإن زيــادة التمويــل لــم يتــم تضمينهــا بعــد 
داخــل الُنُهــج الرأســية الضيقــة لوضــع البرامــج. 3٥

الصحــة  مــن  معينــة  جوانــب  حظــت  بينمــا 
اإلجنابيــة بــال شــك باهتمــام متزايــد ومتويــل متزايــد 
فــي أثنــاء فتــرة تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
لــم حتــظ مســألة منــع احلمــل أو “تنظيــم األســرة”، 
وفًقــا لتعريــف القاعــدة التمويليــة، بالقــدر نفســه 
مــن االهتمــام والتمويــل حتــى عــام 2012. وبالفعل، 
يصــرح “جنويــن” وآخــرون فيمــا يخــص الفتــرة مــن 
عــام 2000 إلــى 200٧ بــأن مســاعدات املانحــني 
املوَجهــة لتنظيــم األســرة قــد انخفضــت بصــورة 
ــك  ــون دوالر، وكذل ــى ٤٦2 ملي ــن ٥18 إل ــة، م مطلق
ــي  ــن إجمال ــى ٥% م ــن 30% إل ــبية م ــورة نس بص
ــع  ــائل من ــمل وس ــكانية” )وتش ــاعدات الس “املس
احلمــل، وخدمــات الصحــة اإلجنابيــة األساســية 
واإلجهــاض،  األم،  صحــة  مــن  تتألــف  التــي 
واملعلومــات، والتثقيــف والتواصــل بشــأن الصحــة 
ــدوى  ــرى، والع ــات أخ ــى خدم ــالوةً عل ــة، ع اإلجنابي

املنقولــة جنســًيا، ومــرض نقــص املناعــة البشــرية/
اإليــدز، واألبحــاث األساســية، والبيانــات وحتليــل 
أن  غيــر   3٦ واإلمنائيــة(.  الســكانية  السياســات 
االفتقــار إلــى التمويــل الكافــي ملنــع احلمــل ال ميكــن 
ــة  ــام بالصح ــدم االهتم ــى ع ــل إل ــزى بالكام أن يُع
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة حتــت مظلــة األهــداف 
ــة  ــاء حكوم ــاهم إلغ ــد س ــة؛ فق ــة لأللفي اإلمنائي
ــدة  ــدوق األمم املتح ــل صن ــدة لتموي ــات املتح الوالي
للســكان فــي ذلــك بدرجــة كبيــرة. 3٧،38 كان غيــاب 
ــني  ــل املانح ــن ِقب ــل م ــع احلم ــكاف ملن ــل ال التموي
وخيًمــا فــي آثــاره علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة للمــرأة. فعلــى ســبيل املثــال، اكتشــفت 
ــائل  ــيوع وس ــى ش ــام 2013 عل ــت ع ــة أُجري دراس
ــي 1٩٩0 و2013  ــني عام ــرة ب ــي الفت ــل ف ــع احلم من
أنــه مــن بــني 2٦ بلــًدا ســجلت أقــل نســبة لشــيوع 
وســائل منــع احلمــل عــام 1٩٩0 )أقــل مــن 10%(، لــم 
تتجــاوز الزيــادة املطلقــة بحلــول عــام 2010 نســبة 
ــة  ــث احلاج ــن حي ــا. 3٩ وم ــًدا أفريقًي ــي 1٦ بل 10% ف

البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  األساسية، مرض  الصحة  الثنائية:  الرسمية  التعهدات  إجمالي  الشكل 1- 
الصحة اإلجنابية، تنظيم األسرة
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ــم  ــرة، كادت القي ــم األس ــى تنظي ــاة إل ــر امللب غي
ــام 2010  ــا ع ــا وغربه ــط أفريقي ــي وس ــَدرة ف املق

ــام 1٩٩0. 3٩ ــَدرة ع ــك املُق ــة لتل ــون مطابق تك

ــى  ــرة حت ــم األس ــدن 2012 لتنظي ــة لن ــدت قم وع
ــدمي  ــرة بتق ــدة وكبي ــدات جدي ــذا بتعه ــا ه تاريخن
ــة  ــن مؤسس ــاعدات م ــملت مس ــاعدات، ش املس
بيــل وميلينــدا غيتــس. غيــر أن الوثيقــة التــي 
خــرج بهــا مؤمتــر األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 
ــى كل مــن اخلطــاب العــام  ــو + 20(، باإلضافــة إل )ري
ــة  ــأن “التنمي ــواغل بش ــرح أن الش ــي، تقت والعلم
ــة  ــس الصح ــادي، ولي ــو االقتص ــتدامة” والنم املس
ــع  ــت الداف ــا كان ــة، رمب ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
احلقيقــي وراء عــودة “تنظيــم األســرة” ومنــع احلمــل 

ــوء. ٤0-٤3 ــة الض ــى بقع إل

الشــكل 1- إجمالــي التعهــدات الرســمية الثنائيــة: 
املناعــة  نقــص  مــرض  األساســية،  الصحــة 
البشــرية/اإليدز، الصحــة اإلجنابيــة، تنظيــم األســرة

ــة  ــال الصح ــي مج ــرى ف ــواغل أخ ــتبعاد ش مت اس
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة صراحــًة مــن التمويــل 
املوَجــه إلــى خفــض وفيــات األمهــات، مثــل حقيقــة 
أن 13% مــن وفيــات األمهــات ميكــن معاجلتهــا عــن 
طريــق توفيــر الوصــول إلــى خدمــات إجهــاض آمنــة 
ومعقولــة الكلفــة. ٥،٤٤ ومــن اإلنصــاف القــول: 
ــون،  ــون معروف ــها مانح ــي ميارس ــلطة الت ــأن الس ب
لإلجهــاض،  املناهضــة  احملافظــة  الدينيــة  واآلراء 
وعــدم رغبــة الكثيــر مــن احلكومــات اجلنوبيــة فــي 
ــك  ــى ذل ــم عل ــدم قدرته ــوى، أو ع ــذه الق ــح ه كب
ـ  جميعهــا مســؤولة عــن هــذا االســتبعاد. ٤٥ 
لقــد أُحــرزت مكاســب كبيــرة فــي جهــات مراقبــة 
ــوق  ــق بحق ــا يتعل ــة فيم ــان الدولي ــوق اإلنس حق
اإلجهــاض، وشــهدت أروقــة احملاكــم اعتراضــات، 
ــض  ــع ببع ــت بالطب ــة، وإن قوبل ــة اجتماعي وتعبئ

ردود األفعــال. 38، ٤٦

ــة،  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــى املؤمت ــد ألق ولق
ــا  ــد مــن القضاي ومؤمتــر بكــني الضــوء علــى العدي
ــل،  ــي، مث ــاع الصح ــالت القط ــدت تدخ ــي تع الت
العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، والتــي أغفلهــا 
جــدول أعمــال األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأُدمجــت 
فــي إطــار اخلطــاب العاملــي. ٤٧ وفــي عــام 2013 
ــع  ــق رفي ــرأة، والفري ــع امل ــة وض ــت جلن ــط، خرج فق
املســتوى مــن الشــخصيات البــارزة املعنــي بجــدول 
أعمــال التنميــة ملــا بعــد عــام 201٥، واألمــني 
ــى  ــدة عل ــد بش ــر تؤك ــدة بتقاري ــألمم املتح ــام ل الع
ــى  ــم عل ــف القائ ــع العن ــل م ــى التعام ــة إل احلاج
نــوع اجلنــس بصفتــه انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان وأن 
جتعــل القضــاء عليــه أولويــة مــن أولويــات التنميــة 

ــة. ٤8-٥0 العاملي

مظاهر عديدة للتقدم– عدم مساواة مستمرة
ــض  ــي خف ــع ف ــه اجلمي ــوق إلي ــذي يت ــاح ال إن النج
 %٤٧ مبقــدار  العامليــة  األمهــات  وفيــات  نســب 
إلــى   ٥٤3,000 مــن  العامليــة  األمهــات  ووفيــات 
28٧,000 ٥1 يخفــي وراءه أوجًهــا مــن عــدم املســاواة، 
وأمناًطــا محتملــًة  مــن التمييــز ، تُعــد حرجــة 
ــدان  ــرزت بل ــد أح ــان. وق ــوق اإلنس ــور حق ــن منظ م
مثــل تايالنــد تقدًمــا ملحوًظــا فــي احلــد مــن عــدم 
ــة  ــة اإلجنابي ــن الصح ــتفادة م ــي االس ــاواة ف املس
ــة  ــتثمارات الضخم ــل االس ــك بفض ــا، وذل ونتائجه
ــن  ــة. ٥2 لك ــات الصحي ــي املنظوم ــتدامة ف واملس
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــات األه ــز غاي ــرًا لتركي نظ
ــد  ــات، فق ــس التفاوت ــي، ولي ــدم اجلماع ــى التق عل
ــى  ــدف إل ــي ته ــدول الت ــن ال ــد م ــارت العدي اخت
الوصــول للتصنيــف “ملتــزم” أال تركــز علــى فئــات 
النائيــة فحســب، وإمنــا  أو  الســكان املهمشــة 
ــر،  ــة األكب ــبه احلضري ــة وش ــق احلضري ــى املناط عل
فــي ســبيل احلصــول علــى “أفضــل قيمــة مقابــل 
ــة  ــث اســتثمارات الصحــة اإلجنابي الثمــن” مــن حي

ــة. ٥3، ٥٤ ــتثمارات الصحي ــن االس ــا م وغيره
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واجهــت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي مجملهــا 
ــدم  ــى التق ــا عل ــرًا لتركيزه ــعة نظ ــادات واس انتق
ــف  ــد اكتش ــاواة. وق ــار للمس ــي، دون اعتب اجلماع
مشــروع “قــوة األرقــام” إغفــاالً للمســاواة فــي 
احلصــول علــى امليــاه والصــرف الصحــي، فضــالً عــن 
ــى  ــر”، عل ــرى “أنترهولت ــل. ي ــاء الطف ــم وبق التعلي
ــاواة  ــة املس ــي معاجل ــاق ف ــال، أن اإلخف ــبيل املث س
ــدف  ــي )اله ــم االبتدائ ــاق بالتعلي ــدف اإلحل ــي ه ف
الثانــي( قــد أطــال تهميــش األطفــال مــن الفئــات 
واجملموعــات  الدنيــا،  االجتماعيــة  االقتصاديــة 
العرقيــة األكثــر تبعيــة، التــي تعيــش بصفــة عامة 
ــة  ــج التنمي ــن برام ــتفد م ــم تس ــق ل ــي مناط ف

االجتماعيــة. ٥٥

تلعــب البيانــات املصنفــة ـ كل منهــا علــى حــدة ـ  
دورًا حيويًــا فــي اكتشــاف التفاوتــات داخــل البلــدان 
ــز  ــاط التميي ــى أمن ــرف عل ــي التع ــا، وف ــا بينه وفيم
احملتملــة بــني الشــعوب. فيمــا يتعلــق بالهــدف 
اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، تؤدي نســب 
ــكالت  ــم املش ــى تفاق ــة إل ــات املصنف ــات األمه وفي
التــي ناقشــناها أعــاله واملتعلقــة بتفســير البيانــات 
بســبب صغــر أحجــام العينــات وانعــدام الثقــة فــي 
ــى  ــَوض، عل ــم، يُق ــن ث ــرات. 23 وم ــن التقدي ــر م كثي
ــل لالنخفاضــات التــي  ــال، الســرد املتفائ ســبيل املث
ســجلتها الهنــد فــي نســب وفيــات األمهــات لــدى 
محاولــة دراســة كل حالــة علــى حــدٍة أو النظــر إلــى 
شــرائح الدخــل فــي األخمــاس االقتصاديــة )كل %20 
مــن الســكان(، رغــم جــودة البيانــات ذاتهــا وتوافرهــا. 
٥٦ ومــع ذلــك، فــإذا كان اختيــار نســب وفيــات األمهات 

ــداف  ــار األه ــاء آث ــي إخف ــد ف ــر قص ــاعد بغي ــد س ق
اإلمنائيــة لأللفيــة علــى املســاواة ، فقــد كانــت اآلثــار 
جليــة ومثبتــة باألدلــة علــى نحــو مثيــر للقلــق فــي 
البيانــات املتوفــرة عــن خدمــات القابلــة املاهــرة. وفي 
ــالً  ــن 12 تدخ ــام 2012 ع ــرت ع ــة نُش ــة مقارن دراس
فــي مجــال صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال فــي 
٥٤ بلــًدا، أشــير إلــى أن خدمــة القابلــة املاهــرة كانت 

ــس  ــذي عك ــة ال ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــرَ األه مؤش
أبشــع صــور عــدم املســاواة؛ إذ كان يخضــع لتفاوتــات 
ــة  ــاس االقتصادي ــروات األخم ــرائح ث ــي ش ــرة ف كبي
ــغ  ــًدا، بل ــني ٥٤ بل ــن ب ــي. ٥٧ م ــع اجلغراف ــي التوزي وف
ــر  ــكان األكث ــس الس ــي ُخم ــة ف ــط التغطي متوس
فقــرًا 32% فقــط، مقارنــًة بنســبة 8٤% فــي خمــس 

ــراًء. ٥٧ ــر ث الســكان األكث

اخلاصة  واألهداف  والصوامع  رأسًيا  البرامج  إعداد 
قصيرة املدى

ــى  ــت عل ــي أجري ــات الت ــن التقييم ــدد م ــح ع أوض
خارطــات الطريــق فيمــا يخــص التقــدم فــي حتقيــق 
ــي  ــر إيجاب ــود تأثي ــة وج ــة لأللفي ــداف اإلمنائي األه
ــن  ــرأة.٥8 وم ــة للم ــات املُقَدم ــى اخلدم ــف عل طفي
أســباب ذلــك، إعــداد البرامــج رأســًيا واالفتقــار إلــى 
التخطيــط املتعــدد القطاعــات علــى املســتوى 
القومــي، وهــو مــا يعيــق فــي نهايــة املطــاف إحــراز 
أي تقــدم صــوب نهــج شــامل خلدمــات صحــة 
األمهــات واملواليــد، وكذلــك الصحــة اجلنســية 
ــة  ــزت بني ــد حف ــع.٥8 لق ــو أوس ــى نح ــة عل واإلجنابي
ينصــب  إذ  ذاتهــا،  لأللفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف 
ــداد  ــاس، إع ــة للقي ــج القابل ــى النتائ ــا عل تركيزه
البرامــج قصيــرة املــدى التــي عــادةً مــا تكــون 
ــط  ــد أي رواب ــم تُرَص ــاق. ول ــة النط ــية وضيق رأس
بــني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبعضهــا البعــض، 
حتــى بــني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املعنيــة 
ــة  ــص املناع ــرض نق ــة م ــي حال ــا ف ــة. أم بالصح
البشــرية / اإليــدز، فــإن الدعــوة القويــة الصــادرة عن 
األوســاط املعنيــة مبــرض نقــص املناعــة البشــرية / 
اإليــدز إلــى فصــل اخلطــاب اخلــاص بالصحــة واحلقوق 
اجلنســية واإلجنابيــة عــن مــرض نقــص املناعــة 
ــث  ــتثنائية” واحلدي ــوى “االس ــدز، بدع ــرية / اإلي البش
عــن  تهديــدات األمــن القومــي، قــد ترتبــت عليهــا 
ــداد  ــل وإع ــق بالتموي ــا يتعل ــة فيم ــات ضخم تبع
البرامــج فــي أثنــاء عمليــة إعــداد األهــداف اإلمنائيــة 

لأللفيــة.٥٩-٦1
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عــالوةً علــى ذلــك، رمبــا أدى تركيــز األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة علــى النتائــج قصيــرة املــدى، وليــس علــى 
التغييــر املنظــم، إلــى تزايــد قــوة اجتــاه بعينــه مــن 
ــه للصحــة، الــذي  ــي املوَج ــل اإلمنائ اجتاهــات التموي
ســيطر عليــه نهجــان، أال وهمــا “اإلدارة املبنيــة على 
النتائــج” ، و”القيمــة مقابــل الثمــن”، وارتبطــا فــي 
ــر  ــاءلة أكب ــى مس ــوات إل ــان بدع ــن األحي ــر م كثي
أو وعــود بتحقيقهــا.٦2 وقــد عــززت األوراق البحثيــة 
اخلاصــة باســتراتيجية احلــد مــن الفقر الصــادرة عن 
البنــك الدولــي هــذا التركيــز علــى التمويــل املبنــي 
علــى النتائــج، وتشــير األدلــة إلــى أنــه بعــد تقــدمي 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، خضــع كثيــر مــن هــذه 
ــداف  ــات األه ــاج غاي ــير إدم ــل لتيس األوراق للتعدي
ــا  ــا متفًق اإلمنائيــة لأللفيــة فيهــا، بوصفهــا أهداًف
ــه، دون  ــات للتخطيــط فــي الوقــت ذات عليهــا، وغاي
تكييفهــا مــع الظــروف واألولويــات احملليــة.٦3 فعلــى 
ــا  ــع قضاي ــل م ــن التعام ــداًل م ــال، ب ــبيل املث س
ــى  ــاء عل ــدرة النس ــة بق ــي املعني ــاد الكل االقتص
ــكل  ــة بش ــة املُنتِج ــوارد والعمال ــى امل ــول إل الوص
ــة،  ــة اإلجنابي ــال الصح ــي مج ــيما ف ــام، وال س ع
لعبــت القســائم املاليــة، وعمليــات حتويــل األمــوال 
النقديــة دورًا رئيًســا علــى نحــو متزايــد خــالل 
العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة. وبالتبعيــة، توفــر 
ــار  ــل أن تخت ــن أج ــوارد م ــرأة امل ــط للم ــذه اخلط ه
مــن بــني “خيــارات” محــددة ســلًفا بشــأن رعايتهــن 
علــى  التركيــز  مــن  بــدالً  اإلجنابيــة،  الصحيــة 
ــاس  ــد أس ــذي يُع ــع، ال ــادي األوس ــني االقتص التمك
ــر أيًضــا فــي الصحــة  ــني اجلنســني ويؤث املســاواة ب
اجلنســية واإلجنابيــة. ورغــم شــيوع خطــط قســائم 
الصحــة اإلجنابيــة بــني املانحــني واملنظمــات الدولية، 
مــع بعــض االســتثناءات فــي أمريــكا الالتينيــة، لــم 
ــذه  ــة له ــم صارم ــات تقيي ــع عملي ــوى بض ــرَ س جُت
ــت  ــي أجري ــات الت ــتخدمت التقييم ــج، واس البرام

ــة.٦٤ ــات متباين منهجي

ــة فيمــا  ــة لأللفي لقــد ركــز نهــج األهــداف اإلمنائي

يخــص التنميــة علــى عمليــات التدخــل الضيقــة 
ــارض  ــا يتع ــو م ــة، وه ــج امللموس ــاق والنتائ النط
ــت  ــذي خرج ــرار ال ــك اإلق ــع ذل ــا م ــا صارًخ تعارًض
بــه املؤمتــرات الدوليــة فــي تســعينيات القــرن 
العشــرين فيمــا يخــص االعتمــاد املتبــادل بــني 
ــة  ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــي النطاق ــدم ف التق
ــة  ــات املدني ــال احلري ــدم إغف ــة لع ــددة، واحلاج املتع
ــاح  ــرات النج ــذه املؤمت ــق له ــية.1،2،٦ وحتق والسياس
متداخلــة  لنهــج  اتباعهــا  بفضــل  والتميــز 
القطاعــات. لــم يقتصــر األمــر علــى املؤمتــر الدولــي 
للســكان والتنميــة ومؤمتــر بكــني، وإمنــا شــهد 
ــذي  ــل ال ــل الطف ــن أج ــي م ــة العامل ــر القم مؤمت
ــني  ــر جومت ــورك، ومؤمت ــي نيوي ــام 1٩٩0 ف ــد ع انعق
ــدت  ــي عق ــة األرض الت ــام 1٩٩0، وقم ــم لع للتعلي
فــي ريــو عــام 1٩٩2، ومؤمتــر القمــة العاملــي للتنمية 
ــام  ــن ع ــي كوبنهاغ ــد ف ــذي انعق ــة ال االجتماعي
1٩٩٤، ومؤمتــر القمــة العاملــي لألغذيــة الــذي انعقد 
فــي رومــا 1٩٩٦، ومؤمتــر األمم املتحــدة للمســتوطنات 
البشــرية الــذي انعقــد فــي إســطنبول عــام 1٩٩٦، 
شــهدت اإلقــرار صراحــًة بالطبيعــة التبادليــة 
للقضايــا االجتماعيــة املعقــدة التــي حاولــت هــذه 
املؤمتــرات معاجلتهــا وأكــدت جميعهــا تقريًبــا علــى 
أهميــة املســاواة بــني اجلنســني مــن أجــل التنميــة 
)التــي اخُتزلــت إلــى الهــدف الثالــث مــن األهــداف 
ــي  ــني ف ــؤ اجلنس ــاس بتكاف ــة، املُق ــة لأللفي اإلمنائي
ــاركة  ــرى للمش ــر أخ ــا مبعايي ــم الحًق ــم، ث التعلي

ــائية(. ــية النس السياس

ــودًا  ــة كان مقص ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــم أن األه رغ
ــورًا  ــر »متح ــة األكث ــوذج التنمي ــيخ من ــا ترس منه
حــول النــاس« املســتمد مــن إعــالن األلفيــة، فإنهــا 
ــج  ــو نُُه ــا نح ــوالً تراجعًي ــت حت ــع عكس ــي الواق ف
ــات  ــي ثمانيني ــادت ف ــي س ــة الت ــة الضيق التنمي
ــا  ــر فيه ــن يُنظ ــم يك ــي ل ــرين، والت ــرن العش الق
إلــى الصحــة والتعليــم ومــا شــابهها علــى أنهــا 

ــية.٦2 ــات أساس ــا احتياج ــوق، وإمن حق
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وجــد مشــروع »قــوة األرقــام« أن الهــدف اخلامس من 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لم يكــن النطــاق الوحيد 
ــة.  ــوذج التنمي ــي من ــول ف ــذا التح ــر به ــذي تأث ال
ــار  ــل )فوكودا-ب ــح حتلي ــال، يوض ــبيل املث ــى س فعل
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــدف األول م وأور( لله
لأللفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف  أن  باجلــوع،  املعنــي 
شــجعت اإلجــراءات الهادفــة إلــى حتقيــق حتســينات 
قصيــرة املــدى عــن طريــق التغذيــة واملكمــالت 
الغذائيــة بــدالً مــن التغيــر املســتدام علــى النحــو 
الــذي يحــدده النهــج الواســع ملؤمتــر القمــة العاملــي 
ــي  ــن الغذائ ــذي رأى األم ــام 1٩٩٦، وال ــة لع لألغذي
ــا مــن حقــوق اإلنســان.٦٥ وباملثــل،  بوصفــه حقًّ
يبــني ) أنترهولتــر( أن الهــدف التعليمــي اختــزل 
جــدول أعمــال »التعليــم للجميــع« الــذي اقترحــه 
ــي،  ــي العامل ــم األساس ــى التعلي ــن إل ــر جومي مؤمت
ليهمــش بذلــك قضايــا: املســاواة، واجلــودة، والنــوع، 
ــتعاضة  ــق االس ــن طري ــرى، ع ــور أخ ــة أم ــني جمل ب
عنهــا بنتائــج قصيــرة املــدى قابلــة للقيــاس.٥٥ وقــد 
وجــد كوهــني أن الغايــة ٧-د مــن الهــدف الســابع – 
واملعنــي بالتحســني الكبيــر حليــاة مــا ال يقــل عــن 
ــت  ــوائيات — اختزل ــي العش ــن قاطن ــون م 100 ملي
والبيئيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األهــداف 
وأهــداف احلوكمــة األعــم التــي حددهــا مؤمتــر األمم 
املتحــدة للمســتوطنات البشــرية عــام 1٩٩٦، إلــى 
ــد  ــم فق ــن ث ــات، وم ــازل واحلمام ــداد املن ــر أع حص
فشــلت متاًمــا فــي مجابهــة التحديــات الهيكليــة 
ــر املناخــي، والنمــو  ــل: التغي للتوســع احلضــري، مث
االقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل.٦٦ وقــد وجــد 
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــي( أن األه ــني وموخرج )س
ــل  ــاط العم ــن نق ــط م ــدة فق ــة واح ــت نقط غطَّ
ــني  ــني اجلنس ــاواة ب ــة باملس ــرة اخلاص ــالث عش الث

ــني.٦٧ ــر بك ــن مؤمت ــادرة ع والص

اخلطاب: من الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية إلى 
صحة األمهات واملواليد واألطفال

لــم تتســبب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي 

تضييــق املــدى مــن حيــث السياســات وإعــداد 
البرامــج فحســب، وإمنــا كان لهــا آثــار هائلــة علــى 
ــة  ــداف اإلمنائي ــوى األه ــه. وأق ــة ذات ــاب التنمي خط
ــس،  ــدف اخلام ــو اله ــك ه ــن ذل ــرًا ع ــة تعبي لأللفي
فــي حــني أدت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إلــى إعــادة 
تشــكيل اجملــال، ال مــن حيــث التمويــل والسياســات 
ــم  ــث التنظي ــن حي ــل م ــط، ب ــج فق ــداد البرام وإع

ــا. ــة أيًض ــر املعرف ونش

لأللفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف  أصبحــت  عندمــا 
ــذي يحــرك  ــه ال بالفعــل إطــار العمــل املتفــق علي
السياســات فــي ســبيل التعــاون الدولــي عــام 
ــتيت  ــأن تش ــوي ب ــس ق ــك ح ــى كذل 200٥، 1٩ تنام
جهــود صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال، الــذي 
رمبــا تفاقــم فــي حــد ذاتــه بفعــل هيــكل األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة، قــد أتــى بنتائــج عكســية 
ــع واخلامــس مــن  ــق الهدفــني الراب ــث حتقي مــن حي
اجلهــود  مــن  وكان  لأللفيــة.  اإلمنائيــة  األهــداف 
الرئيســة الراميــة إلــى معاجلــة هــذه التجزئــة 
إقامــة شــراكة مــن أجــل صحــة األمهــات واملواليــد 
ــذي  ــة«، ال ــل الرعاي ــج »تواص ــالق نه ــال وإط واألطف
ــة  ــات البحثي ــني اجملتمع ــع ب ــى اجلم ــدف إل كان يه
والعمليــة. ولــم يكــن منــوذج تواصــل الرعايــة 
جديــًدا فــي حــد ذاتــه، لكنــه قــرّب بــني بُعديــن؛ بُعد 
ــد  ــة، وبُع ــق الصحي ــتويات املراف ــني مس ــط ب الرواب
ــل  ــا قب ــرة م ــن فت ــدًءا م ــالت ب ــني التدخ ــط ب الرواب
احلمــل مــرورًا باحلمــل، والفتــرة النفاســية، ووصــوالً 
إلــى الطفولــة املبكــرة. لقــد كانــت الشــراكة مــن 
أجــل صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال وســيلة 
لقيــام هــذا النهــج بصفتــه »ســبيل التقــدم« فــي 
اســـتهالل األمـني العـــام لالســـتراتيجية العامليـة 
لـــصحة املـــرأة والطفـــل لعام 2010، وإن لم تعالج 
التفــكك علــى املســتوى القومــي فــي بعــض 

ــب. ٦8 ــى النس ــة بأعل ــدان املثقل البل

تأكيــًدا علــى دور املــرأة بصفتهــا األم احلامــل، عكس 
نهــج تواصــل الرعايــة حتــوالً كبيــرًا فــي أثنــاء 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
A E Yamin, V M Boulanger. Reproductive Health Matters 2013; 21)42(:74–85



 ٤٧قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - التنمية املستدامة - العدد )1٩( مايو 2015

تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وســاهم أيًضــا 
ــة  ــرأة املربي ــع دور امل ــذي يض ــول ال ــك التح ــي ذل ف
لألطفــال والراعيــة لهــم فــي بــؤرة اهتمــام جــدول 
ــة  ــا عــن متكينهــا باعتبارهــا مواطن األعمــال عوًض
مســتقلة لهــا حقــوق فــي اجملتمــع. وكان هــذا تغيرًا 
ــوق  ــة واحلق ــي للصح ــم التحويل ــي الفه ــا ف جذريً
اجلنســية واإلجنابيــة الــذي خــرج بــه املؤمتــر الدولــي 
ــر  ــه مؤمت ــد علي ــاد التأكي ــة، أع ــكان والتنمي للس
ــداث  ــل إح ــد عوام ــرأة أح ــر امل ــث اعتب ــني، حي بك
ــى  ــا إل ــوق، ودع ــة حق ــي، وصاحب ــر االجتماع التغيي
اتخــاذ إجــراء يشــمل مجموعــة مــن القضايــا التــي 
جتــاوزت كالً مــن القطــاع الصحــي ودورة حيــاة املــرأة 
ــرأة  ــل امل ــة حم ــى حال ــار عل ــا، دون االقتص برُمته
ــى  ــابق إل ــال الس ــدول األعم ــا ج ــد دع ــط. وق فق
ــن  ــدًءا م ــة، ب ــلطة املتأصل ــات الس ــض عالق تقوي
ــي  ــة الت ــاذج االقتصادي ــي للنم ــتوى كل ــى مس أعل
ــى  ــى أدن ــوالً إل ــر، وص ــث الفق ــي تأني ــاهمت ف س
املســتويات املصغــرة وهــو عنــف الطــرف اآلخــر فــي 
العالقــة احلميمــة؛ ومــن ثــم واجــه حتديـًـا سياســًيا 

ــا. ٦٩ جوهريً

مــع إلقــاء الضــوء علــى صحــة األمهــات، خرجــت 
املباحثــات حــول األدوار التــي أناطهــا اجملتمــع باملــرأة 
ــى  ــة، وتالش ــاب التنمي ــس خلط ــار الرئي ــن املس ع
العديــد مــن القضايــا، مثــل: العنــف القائــم علــى 
نــوع اجلنــس، والتعبيــر عــن الهويــة اجلنســية مــن 
املشــهد علــى مســتوى كل مــن األبحــاث واخلطــاب. 
ــول  ــذا التح ــي ه ــاهمت ف ــا س ــت، ورمب ــد عكس وق
بشــكل مــا، البرامــج التــي تبنتهــا بعــض املؤمتــرات 
ــل  ــرة، مث ــذه الفت ــاء ه ــي أثن ــة ف ــة الرئيس العاملي
منظمــة املــرأة نبــع احليــاة واملؤمتــرات العامليــة 
املعنيــة بالصحــة النفاســية، التــي حشــدت متويــالً 
باملاليــني واســترعت االنتبــاه مــن خــالل أعــداد 

ــت«. ــة »النس ــدرت جملل ص

رغــم هــذه التطــورات، يظــل مــن الضــروري التأكيــد 
ــث  ــت حت ــرأة ظل ــة امل ــوق وصح ــة حق ــى أن حرك عل

بالصحــة  خــاص  أشــمل  أعمــال  جــدول  علــى 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة علــى مــدى العقــد األول 
ــه اإلدمــاج  ــدل علي ــة، وهــو مــا ي ــة الثالث مــن األلفي
الناجــح للهــدف ٥-ب مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفية، 
فــي جملــة أمــور أخــرى، رغــم املعارضــة السياســية 
ــة  ــاذج الصح ــل لنم ــتخدام املتواص ــة، واالس القوي
ــة  ــاط احمللي ــي األوس ــة ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
والدوليــة، واجتمــاع النــكاوي الــذي انعقــد عــام 2010. 
ــوق  ــة واحلق ــوة للصح ــبكات والدع ــة الش ــد إقام تُع
ــة  ــال التنمي ــدول أعم ــي ج ــة ف ــية واإلجنابي اجلنس
ملــا بعــد عــام 201٥، ووثيقــة توافــق آراء مونتيفيـــديو 
التقدميــة التــي انبثقــت عــن االســتعراض اإلقليمــي 
للمؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة +20 فــي أمريــكا 
الالتينيــة، فــي اآلونــة األخيــرة، مؤشــرات واعــدة 
تــؤذن بزخــم سياســي جــدي فيمــا يتعلــق بالصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أطــر العمــل 

ــتقبلية. 1٥، ٤٧، ٤٩، ٦٩، ٧0 ــة املس اإلمنائي

آثار إدماج جدول األعمال ضمن جدول األعمال اإلمنائي 
املستقبلي

ــى وضــع جــدول  ــا عل ــم حالًي ــز العال ينصــب تركي
ــأنه أن  ــن ش ــام 201٥، م ــد ع ــا بع ــي مل ــال إمنائ أعم
ــل  ــداف، تتمث ــن األه ــدة م ــة جدي ــم مجموع يض
ــتدامة،  ــة املس ــداف اإلمنائي ــي األه ــح ف ــى األرج عل
فضــالً عــن أهــداف أخــرى محتملــة ومــا يقتــرن بها 
مــن غايــات ومؤشــرات. ٤2، ٤٩ لقــد لعبــت األوســاط 
اجلنســية  واحلقــوق  بالصحــة  املعنيــة  احملليــة 
واإلجنابيــة دورًا ملموًســا متزايــًدا فــي الدعــوة إلــى 
إدمــاج مطالبــات أوســع نطاقـًـا بالصحــة واحلقــوق 
ــد  ــا بع ــال م ــدول أعم ــي ج ــة ف ــية واإلجنابي اجلنس
عــام 201٥ وربطهــا بالعمليــة التــي يضطلــع 
ــر  ــة +20. غي ــي للســكان والتنمي بهــا املؤمتــر الدول
ــاره علــى  أن هيــكل إطــار التنميــة املســتقبلي وآث
ــم يحــظ  الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ل
باالهتمــام ذاتــه. تشــير نتائــج هــذا التحليــل 
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــس م ــدف اخلام لله
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ومشــروع »قــوة األرقــام« برُمتــه إلــى حتميــة توخي 
املعضــالت األساســية املتأصلــة فــي عمليــة ســرد 
ــر  ــواع املعايي ــى أن ــتنادًا إل ــات، اس ــداف والغاي األه
التــي يُحتكَــم إليهــا فيمــا يتعلــق باألهــداف 

ــة. ــة لأللفي اإلمنائي

إرساء أهداف عاملية ومترابطة
إنــه ملــن األهميــة مبــكان أن يتــم تضمــني الصحــة 
مختلــف  فــي  واإلجنابيــة  اجلنســية  واحلقــوق 
األهــداف، وتدبــر الصــالت التــي تربطهــا بــكل 
مــن العدالــة بــني اجلنســني والعدالــة االجتماعيــة 
ــة  ــط الصح ــتقبلية. ترتب ــة املس ــار التنمي ــي إط ف
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة بالعديــد مــن األهداف 
احملتملــة املتوخــاة جلــدول أعمــال التنميــة ملــا بعــد 
عــام 201٥، ليــس فقــط علــى صعيــد الصحــة، وإمنا 
التوظيــف أيًضــا )وعمــل املــرأة بــال أجــر(، والتعليــم، 
والتغذيــة، واألمــن الغذائــي، واحلوكمــة الدميقراطية، 
ــاه  ــى املي ــول إل ــبل الوص ــر س ــاخ، وتوفي ــر املن وتغي
واملرافــق الصحيــة. ثمــة جــذور عميقــة تربــط 
ــن  ــكل م ــة ب ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق الصح
ــاواة  ــدم املس ــيما ع ــاواة، وال س ــدم املس ــر وع الفق
بــني اجلنســني، عــالوةً علــى أن هــذه األهــداف يجــب 

ــوق. ــة احلق ــى كفال ــا عل ــي جوهره ــوي ف أن تنط

توضــح الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
ــة.  ــداف عاملي ــة أه ــع مجموع ــة وض ــك أهمي كذل
ــة  ــتويات تنمي ــم مبس ــي تتس ــدان الت ــه البل وتواج
ــا جذريًــا مشــكالت مثــل العنــف  مختلفــة اختالًف
ــبل  ــر س ــر توفي ــس. ٧1 ويثي ــوع اجلن ــى ن ــم عل القائ
الوصــول عاملًيــا إلــى معلومــات وتثقيــف وخدمــات 
فــي مجــال الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
تتســم اجلــودة العاليــة والشــمولية والتكامــل، 
ــدان  ــني البل ــا مثــل مظاهــر عــدم املســاواة ب قضاي
وداخلهــا. وفًقــا ملالحظــات ) ســامر وجنتلينــي ( فــي 
دراســتهما التــي أُجريــت مــن أجــل مشــروع »قــوة 
ــون  ــم يعيش ــراء العال ــن فق ــإن ٧2% م ــام«، ف األرق
ــح  ــا يوض ــل، مم ــطة الدخ ــدان متوس ــي بل ــا ف حالًي

جلًيــا احلاجــة إلــى معاجلــة مســألة املســاواة 
واألمنــاط احملتملــة للتمييــز داخــل البلــدان فــي 

ــتقبلي. ٧2 ــي املس ــال اإلمنائ ــدول األعم ج

حتديد األهداف التفاضلية
ــدروس املســتفادة مــن األهــداف  لعــل مــن أهــم ال
اإلمنائيــة لأللفيــة هــي احلاجــة إلــى أهــداف تتحقــق 
ــة،  ــتوى التنمي ــا مس ــدد مبوجبه ــى األرض، يتح عل
علــى غــرار مؤمتــرات األمم املتحــدة، التــي علــى 
األقــل تقــر بــأن كل بلــد مــن البلــدان يتعــني عليــه 
حتســني أوضاعــه فــي بعــض األمــور، وكذلــك 
ــد  ــان أي بل ــي حرم ــبب ف ــال ال تتس ــة احل بطبيع
مــن البلــدان البعيــدة كل البعــد عــن إحــراز هــدف 
معــني. ومــن الضــروري أن تــوازن عمليــة حتديــد 
ــاركة  ــني مش ــددي ب ــل الع ــداف ذات التسلس األه
احلكومــات الوطنيــة واملدخــالت الصــادرة عنهــا 
ــز  ــة تعزي ــة، بغي ــا اخلاص ــد غاياته ــار حتدي ــي إط ف
امللكيــة احملليــة، فــي ظــل معاييــر تبريريــة صارمــة، 
ــدالت  ــى مبع ــي حتظ ــدان الت ــات بالبل ــمل مقارن تش
ــة،  ــة مماثل ــاالت دميغرافي ــي وح ــي إجمال ــل قوم دخ
ــوح  ــات بالطم ــد الغاي ــم حتدي ــى يتس ــك حت وذل
الــكاف. ويُعــد النهــج الــذي تقدمــه جلــان مراقبــة 
ــة  ــد األمثل ــان أح ــوق اإلنس ــدات حق ــزام مبعاه االلت
علــى العالقــة بــني عمليــة وضــع املعاييــر الدوليــة، 
ــد  ــد القواع ــة حتدي ــن عملي ــا م ــب عليه ــا يترت وم
املعياريــة الوطنيــة التــي تتيــح مســاءلة احلكومــات 

ــروعية. ــا املش ــي عليه وتضف

اختيار مؤشرات حلقوق اإلنسان
إن بعــض املؤشــرات داخــل إطــار حقــوق اإلنســان لن 
تكــون كّميــة، وال يجــب أن تكــون كذلــك. فالغايــة 
باحلقــوق  العاملــي  »االعتــراف  تســتدعي  التــي 
ــرورة  ــتعتمد بالض ــالً س ــة« مث ــية واإلجنابي اجلنس
علــى مؤشــرات ذات صلــة بأُُطــِر العمــل السياســية 
ــة ال  ــر كّمي ــرات غي ــك املؤش ــون تل ــة. وك والقانوني
يعنــي أنهــا ال ميكــن اعتبارهــا طموحــات موضوعــة 
ــبيلها  ــي س ــذَل ف ــدد، تُب ــي مح ــار زمن ــل إط داخ
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فــي  ملموســة  وسياســية  مؤسســية  جهــود 
غضــون ذلــك الوقــت. علــى ســبيل املثــال، توصــي 
قــوة العمــل رفيعــة املســتوى التــي تشــكّلت بنــاًء 
علــى توجيهــات املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة 
+20 بالقيــام علــى الفــور: »بتجــرمي العنــف اجلنســي 
ووضــع نهايــة إلفــالت مرتكبيــه مــن العقــاب، 
ــراه،  ــزواج باإلك ــر، وال ــزواج املبك ــى ال ــاء عل والقض

ــد«. ٧3 ــل واح ــون جي ــي غض ــاث ف ــان اإلن وخت

ــروي  ــن الض ــرافي، م ــور استش ــن منظ ــا م انطالقً
تصنيــف املؤشــرات الكميــة تصنيًفــا هادًفــا لتعبــر 
ــر  ــظ أن تواف ــد ُلوح ــة. وق ــز محتمل ــاط متيي ــن أمن ع
البيانــات ال ميكــن أن يحــول تلقائًيــا دون اختيــار بعض 
املؤشــرات، علــى غــرار مــا حــدث فــي حالــة األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة. ٧٤ ســيكون االســتثمار فــي أنظمة 
ــر  ــا مــن أجــل توفي ــة مثــالً ضروريً التســجيل احليوي
ــد  ــع العدي ــى تتب ــدرة عل ــم الق ــي تدع ــات الت البيان
مــن قضايــا الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، بــل 
ــى  ــالوةً عل ــا. ع ــال أيًض ــل زواج األطف ــا مث وقضاي
هــذا، يجــب أن تكــون املؤشــرات مرتبطــة بصناعــة 
تتــم  التــي  للتدخــالت  السياســات، وحساســة 
مبوجــب هــذه السياســات. ٥ يســتتبع ذلــك احلاجــة 
ــرات  ــن مؤش ــالً ع ــات فض ــرات للعملي ــى مؤش إل
للنتائــج، مثــل رعايــة التوليــد فــي احلــاالت الطارئــة. 
وتُســتخدم املؤشــرات، فــي ميــدان حقــوق اإلنســان، 
ــاب  ــي غي ــة، وف ــات الدولي ــذ االلتزام ــاس تنفي لقي
تســتحيل  الســلوكية،  املقاييــس  هــذه  مثــل 
ــليمة«  ــر س ــي »تدابي ــن تبن ــات ع ــاءلة احلكوم مس
علــى أســاس غيــر متييــزي، وهــو مــا يقتضيــه قانــون 

ــان. ــوق اإلنس حق

النتائج
ــة  ــدث للصح ــا ح ــة م ــن قص ــتقي م ــن أن نس ميك
ــذ  ــاء تنفي ــي أثن ــة ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
ــدروس  ــن ال ــرًا م ــة كثي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي األه
فيمــا يتعلــق بجــدول األعمــال اإلمنائــي املســتقبلي. 
واحلقــوق  بالصحــة  النهــوض  أن  جلًيــا،  يبــدو 

اجلنســية واإلجنابيــة ســيقتضي تغييــرات فــي 
البنيــة االقتصاديــة العامليــة، والترتيبات املؤسســية 
العامليــة التــي متــس نطاقًــا عريًضــا مــن القضايــا؛ 
بــدًءا مــن التمويــل بهــدف التنميــة، ووصــوالً 
إلــى االتفاقيــات التجاريــة؛ إذ يكــون للتقلبــات 
علــى مســتوى كل مــن املســاعدات والترتيبــات 
ــة  ــى الصح ــة عل ــار هائل ــة آث ــة العاملي االقتصادي

واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة.

لقــد بّينــا اآلثــار التــي ترتبــت علــى تركيــز األهــداف 
ــددة  ــة احمل ــات الكمي ــى الغاي ــة عل ــة لأللفي اإلمنائي
بزمــن واملؤشــرات التــي باتــت ترســم األهــداف 
االجتماعيــة. وبينمــا كانــت البســاطة نقطــة 
القــوة اجلوهريــة فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة من 
ــة فــي  ــة املتأصل ــإن االنتقائي حيــث رفــع الوعــي، ف
اختــزال جــدول األعمــال اإلمنائــي إلــى »مجموعة من 
ــاد، واســتثنت  األهــداف« انتفــت معهــا صفــة احلي
ــر مــن األبعــاد احلرجــة لــكل هــدف. وباملثــل،  الكثي
بينمــا كان حتديــد الغايــات الكميــة نقطــة أخرى من 
نقــاط قــوة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مــن حيــث 
إيضــاح املفاهيــم املعقــدة، كشــف مشــروع »قــوة 
ــز  ــي أن التركي ــة؛ وه ــة مهم ــن حقيق ــام« ع األرق
ــاس« ميكــن  ــة للقي ــات »القابل ــى الغاي احلصــري عل
أن يشــتت انتبــاه السياســات بعيــًدا عــن شــواغل 
حقــوق اإلنســان الهيكليــة، وهــو مــا يقتضــي 
ــية  ــية ومؤسس ــة وسياس ــرات قانوني ــراء تغيي إج

ــي. ــاس الكَم ــة للقي ــر مالئم غي

ــة  ــج فعال ــول النتائ ــورة ح ــات املتمح ــت الغاي كان
فــي حتقيــق توافــق لــآراء بشــأن األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة بصفتهــا إطــار عمــل إمنائــي، رغــم كونهــا 
غايــات ملموســة، وهــو مــا دفــع إلــى حــدوث 
تدخــالت قصيــرة املــدى لــم تعالــج األســباب 
األمهــات،  وفيــات  ملشــكلة  حتــى  الرئيســة 
وانتهــاكات أقــل بكثيــر للصحــة واحلقوق اجلنســية 
واإلجنابيــة بصفــة أعــم. عــزز االهتمــام بتلبيــة 
ــداف  ــف األه ــي مختل ــية، ف ــات األساس االحتياج
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الصحيــة  للمبــادرات  املالــي  الدعــم  اإلمنائيــة، 
احملليــة والعامليــة التــي اســتثمرت فــي إعــداد 
ــد كان  ــفل. وق ــى ألس ــن أعل ــي م ــج الرأس البرنام
ــة  ــاب التنمي ــن خط ــا ع ــوالً ملحوًظ ــل حت ــذا ميث ه
الــذي ســاد فــي تســعينيات القــرن العشــرين، 
االجتماعــي  بالتغييــر  باالهتمــام  متيــز  والــذي 
وحتــوالت فــي عالقــات القــوى. هــذا فضــالً عــن أنــه 
ــد  ــوق، الب ــى احلق ــم عل ــة القائ ــج التنمي ــي نه ف
أن تشــمل عمليــة التنميــة األشــخاص، ليــس 
ــدم  ــن التق ــرين م ــر مباش ــني غي ــم منتفع بصفته
ــا  ــوق أيًض ــاب حق ــم أصح ــا بصفته ــب، وإمن فحس
يســعهم التعبيــر عمــا يشــغلهم، وكــذا املطالبــة 
ــر الهيــاكل  باســتحقاقاتهم، واملشــاركة فــي تغيي
ــا  ــتضعافهم اجتاه ــل اس ــي جتع ــات الت واملؤسس

مســتداما.

ــر  ــة وغي ــج الضيق ــألة أن النٌّه ــا ملس ــد عرضن لق
ــة  ــألة صح ــة مس ــي معاجل ــة ف ــة املتبع املسيس
األمهــات، والتــي ســادت نتيجــًة لألهــداف اإلمنائيــة 
ــة، يجــب اســتيعابها فــي ســياق أوســع؛ أال  لأللفي
وهــو حتــول فكــر التنميــة الــذي تشــكّل فــي أثنــاء 
العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين. فإعــادة 

قضيــة الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة واجلنســية 
ــؤدي  إلــى ســاحة اخلطــاب العاملــي مــن شــأنه أن ي
ــي  ــة ف ــة املتمثل ــات الدائم ــة التحدي ــى مواكب إل
النســاء  لتمكــني  التنميــة وســيلًة  اســتخدام 
ــات الســكان املهمشــة، ومعاجلــة أوجــه عــدم  وفئ
ــة  ــاور الرئيس ــد احمل ــي تُع ــة الت ــاواة الهيكلي املس
التجربــة  تؤكــد  مســتدام.  اجتماعــي  لتغييــر 
ــى  ــة عل ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــبة م املكتس
ــد األهــداف واملؤشــرات بعيــدة عــن  أن عمليــة حتدي
احليــاد، وتنطــوي علــى قيــم معياريــة وتتســم 
بتأثيــرات بعيــدة املــدى علــى صعيــدي السياســات 
أن  نــرى  استشــرافي،  منظــور  ومــن  والبرامــج. 
اقتــراح إطــار عمــل لألهــداف اإلمنائيــة املعــزَزة 
ــون  ــن يك ــه ل ــكل نفس ــى الهي ــا عل ــة قائم لأللفي
ــد  ــة اجلدي ــار التنمي ــمل إط ــب أن يش ــا. يج كافًي
ــك  ــي ذل ــا ف ــي، مب ــول االجتماع ــا للتح ــا قويً وصًف
اجلوانــب املتعلقــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية 
ــة  ــات املالئم ــا الغاي ــب فيه ــي تلع ــة، الت واإلجنابي
ــد  ــاوز أو تقي ــرات دورًا، دون أن تتج ــراض واملؤش لألغ
ــة  ــي النهــوض بالعدال ــة ف األهــداف األعــم املتمثل

االجتماعيــة والسياســية واجلنســانية.
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كفالة إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية كهدف للتنمية املستدامة 
املتعلقة بالصحة، في إطار حقوق اإلنسان من أجل التنمية ملا بعد عام 2015

بقلم: ماريان هاسليجرافي
mh@commat.org :مديرة االحتاد الطبي للكومنولث )كومات(، دييل، كنت، اململكة املتحدة. املراسالت

ترجمة: شهرت العالم

كان اجلمــع العــام لــألمم املتحــدة فــي نيويــورك، 
ــة  ــن بداي ــالن ع ــة إع ــبتمبر 2013، مبثاب ــوم 2٥ س ي
املراحــل النهائيــة للعمليــة التــي قــادت إلــى 
أجنــدة التنميــة مــا بعــد عــام 201٥ واعتمــاد 
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي ســتلي األهــداف 
ــرة،  ــة كبي ــم بأهمي ــا يتس ــة. ومم ــة لأللفي اإلمنائي

واحلقــوق  الصحــة  عــن  للمدافعــني  بالنســبة 
اجلنســية واإلجنابيــة، هــو الســؤال املتعلــق بكيــف 

ــار؟ ــذا اإلط ــي ه ــا ف ــك القضاي ــن إدراج تل نضم
الدولــي  املؤمتــر  عمــل  برنامــج  اعتمــاد  منــذ 
للســكان والتنميــة فــي القاهــرة عــام 1٩٩٤، مت 
ــوق  ــة واحلق ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــراف بالصح االعت

مالمح

القاهرة عام 1994، الصحة واحلقوق اإلجنابية  الدولي للسكان والتنمية، في  املؤمتر  منذ أن وضع  موجز املقال: 
اإلجنابية بقوة على األجندة الدولية، أخذ اجملتمع املدني وغيره من األنصار في العمل بال كلل لضمان استمرارها 
واحلقوق  الصحة  ليشمل  اإلطار  نطاق  لتوسيع  الفرص  جميع  اقتناص  مع  النساء،  لتمكني  محورية  قضية 
اجلنسية. وعندما تغيرت عملية التنمية مع إدخال األهداف اإلمنائية لأللفية في عام 2000، اسُتبِعدت الصحة 
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، ولم يُضاف حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية مرة أخرى إال في عام 2007. 
وفي عامي 2014 و2015، سيتقرر مستقبل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد عام 2014 واألهداف اإلمنائية 
لأللفية وإطار التنمية ملا بعد عام 2015، في أعقاب املشاورات واالجتماعات عبر أنحاء العالم. تطرح هذه الورقة 
والتنمية، مع  الدولي للسكان  املؤمتر  أجندة  إجناز  إلى  الرامية  الرئيسية على اجلهود  للتأثيرات  تقييًما  البحثية 
تلخيص األحداث والتقارير والعمليات السابقة والراهنة واملُطط لها مستقبالً، بني عامي 1994 و2014، مبا يقود 
إلى حتديد إطار التنمية بعد عام 2015 وأهداف التنمية املستدامة. يخُلص التقرير إلى أن الشيء الوحيد الذي ال 
ميكننا السماح به، هو ما حدث مع األهداف اإلمنائية لأللفية في عام 2000. علينا أال نترك الغرفة دون نتائج، بل 
علينا باألحرى ضمان إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية كأولوية  بوصفها هدف جديد في مجال الصحة.  
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اإلجنابيــة كجــزء ال يتجــزأ مــن التنميــة املســتدامة 
الناجحــة، فضــال عــن كونهمــا جــزًءا مــن حقــوق 
اإلنســان األساســية.1 وقــد حتققــت، عبــر الســنوات، 
ــر هــذه املفاهيــم، وفــي كثيــر  مكاســب فــي تطوي
ــديدة  ــة ش ــن معارض ــم م ــى الرغ ــان عل ــن األحي م
مــن القــوى احملافظــة. ســيجري االحتفــال بالذكــرى 
ــة،  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــرين للمؤمت العش
املعروفــة أيًضــا ياســم »مؤمتــر الســكان والتنميــة 
مــا بعــد 201٤«، فــي دورة خاصــة تعقدهــا اجلمعيــة 
العامــة لــألمم املتحــدة فــي ســبتمبر 201٤، قبــل 12 
شــهرًا مــن اعتمــاد إطــار التنميــة ملــا بعــد 201٥.
ــرات  ــا للتأثي ــة تقييًم ــة البحثي ــذه الورق ــرح ه تط
ــدة  ــى إجنــاز أجن ــة إل ــى اجلهــود الرامي الرئيســة عل
ــص  ــع تلخي ــة، م ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول املؤمت
األحــداث والتقاريــر والعمليــات الســابقة والراهنــة 
واخملُطــط لهــا مســتقبالً، بــني عامــي 1٩٩٤ و201٤، 
ــام  ــد ع ــة بع ــار التنمي ــد إط ــى حتدي ــود إل ــا يق مب
ــاول  ــا تتن ــتدامة. كم ــة املس ــداف التنمي 201٥ وأه
الوضــع الراهــن بالتحليــل، وتنظــر فــي نقــاط 
الدخــول املمكنــة إلدراجهــا ضمــن أهــداف التنميــة 

ــتدامة. املس

املاضي
واحلقوق  والصحة  والتنمية،  للسكان  الدولي  املؤمتر 

اجلنسية واإلجنابية منذ عام 1٩٩4
ــة  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــدة املؤمت ــت أجن كان
فــي  حتــول  عــن  عّبــرت  حيــث  جــًدا،  واســعة 
النمــوذج بعيــًدا عــن املنظــور الدميوجرافــي الكلــي 
الــذي عــزز نتائــج املؤمتــرات الدوليــة الســابقة 
ــام  ــت ع ــن بوخارس ــي كل م ــة ف ــكان والتنمي للس
 .1٩8٤ عــام  ســيتي  مكســيكو  ومدينــة   1٩٧٤
فقــد قــدم برنامــج العمــل رؤيــة جديــدة للعالقــة 
ــوق  ــع حق ــاه، ووض ــة والرف ــكان والتنمي ــني الس ب
ــات،  ــذه السياس ــز له ــع املرك ــي موق ــان ف اإلنس
وتنــاول طائفــة شــاملة مــن القضايــا ذات الصلــة. 
كمــا وُضعــت بقــوة الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة، مبــا 

فــي ذلــك تنظيــم األســرة والصحــة اجلنســية، فــي 
األجنــدة الدوليــة.1 عــالوة علــى ذلــك، دعــا برنامــج 
ــني  ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــى إدراج املس ــل إل العم
ــرأة، فضــالً عــن احتياجــات املراهقــني والشــباب. امل
ــأن إدراج  ــا بش ــن ممكنً ــم يك ــق اآلراء ل ــد أن تواف بي
احلقــوق اجلنســية، التــي ال يوجــد لهــا تعريــف 
مشــترك إلــى يومنــا هــذا، وكانــت تنــدرج )بشــكل 
غيــر منطقــي( فــي رعايــة الصحــة اإلجنابيــة. 
اتفــاق عــدد كاف مــن احلكومــات  كمــا تعــذر 
ــون،  ــاض املأم ــى اإلجه ــل إل ــول الكام ــى الوص عل
ــرأة  ــق امل ــى ح ــتنادًا إل ــون اس ــن أن يك ــك ع ناهي
ــار. أُثيــرت خالفــات أيًضــا حــول تيســير  فــي االختي
وصــول املراهقــني إلــى تعليــم ومعلومــات وخدمــات 
ــويتها  ــن تس ــة، وأمك ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
باســتخدام لغــة ســابقة مــن اتفاقيــة حقــوق 
ــن،  ــه الوالدي ــة توجي ــرف بأهمي ــي تعت ــل الت الطف
ــني.  ــدرات املراهق ــور لق ــه كتط ــت نفس ــي الوق وف
ــة  ــاء األولوي ــل إعط ــي ظ ــًدا ف ــف حتدي وازداد التعري
لرعايــة الطفــل حتــى ســن 18 ســنة، فــي منهــاج 
ــذي  ــرأة ال ــي بامل ــع املعن ــي الراب ــر العامل ــل املؤمت عم
ــن  ــك، أمك ــع ذل ــني.2 م ــي بيج ــام 1٩٩٥ ف ــد ع ُعق
وضــع املعالــم املهمــة، ال ســيما تعريفــات الصحــة 

ــة.1 ــوق اإلجنابي واحلق
ــة  ــة+٥ مبثاب ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــد املؤمت يُع
أول اســتعراض للتقــدم احملـُـرز خــالل خمــس ســنوات 
فــي تنفيــذ املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة الذي 
ــة  ــة مائي ــاره »عالم ــن اعتب ــام 1٩٩٩. وميك ــد ع ُعق
ــي  ــر الدول ــدة املؤمت ــوض بأجن ــي النه ــة« ف مرتفع
ــة  ــه الوثيق ــا حققت ــدر م ــة، بق ــكان والتنمي للس
ــذ  ــة تنفي ــية ملواصل ــراءات األساس ــة، واإلج اخلتامي
ــة،  ــي للســكان والتنمي برنامــج عمــل املؤمتــر الدول
ــمل  ــا ش ــو م ــق. وه ــض املناط ــي بع ــدم ف ــن تق م
تيســير الوصــول إلــى اإلجهــاض املأمــون فــي حــدود 
ــي  ــر الدول ــة املؤمت ــون )صياغ ــه القان ــمح ب ــا يس م
ــي  ــب مقدم ــم تدري ــا يض ــة(، مب ــكان والتنمي للس
خدمــات الرعايــة الصحيــة لضمــان أن يكــون هــذا 
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ــد مــن  اإلجهــاض مأمونًــا وميســورًا.3 بيــد أن العدي
القضايــا التــي ُســويت بحــل توفيقــي فــي املؤمتــر، 
كمــا ذكرنــا أعــاله، لــم تكــن مفتوحــة ملزيــد 
ــة  ــار الصح ــك أنص ــط ذل ــد أحب ــح. وق ــن التنقي م
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، الذيــن اعتبــروا أن 
ــم  ــى الرغ ــا، عل ــن الرض ــدة ع ــزال بعي ــة ال ت اللغ
ــى أن املؤمتــر كان أفضــل لغــة  ــوا إل مــن أنهــم ذهب

ــام 1٩٩٤. ــي ع ــة ف متاح

املضي قدًما ومواجهة املعارضة املتزايدة 
ــام 1٩٩٩  ــد ع ــق بع ــدم املتحق ــف التق ــن وص ميك
بأنــه »متقطــع« فــي أحســن األحــوال. كانــت جلنــة 
ــنويًّا،  ــر س ــة تنظ ــكان والتنمي ــدة للس األمم املتح
ــدة  ــة بأجن ــب اخملتلف ــي اجلوان ــام 1٩٩٤، ف ــذ ع من
ــرًا  ــن نظ ــة. ولك ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول املؤمت
لتطــور األولويــات وتغيرهــا، زداد صعوبــة إدخــال 
ــل  ــدة، مث ــرارات املُعتم ــي الق ــة ف ــة التقدمي اللغ
ــم اجلنســي  ــى التعلي ــة احلصــول عل ــز إمكاني تعزي
الشــامل، أو حقــوق مجتمــع املثليــني واملثليــات 
جنســيًّا ومزدوجــي امليــول اجلنســية واملتحولــني 
ــة  ــوة املعارض ــد ق ــى تزاي ــك إل ــع ذل ــيًّا. ويرج جنس

وإحلاحهــا. 
ــر  ــاض مؤمت ــة لإلجه ــات املناهض ــرت املنظم حض
مــع  يعمــل  البابــوي  الكرســي  وكان  القاهــرة، 
البلــدان التــي أدخلــت فــي نهايــة املطــاف حتفظــات 
ــق  ــص املتعل ــة الن ــل؛ وبخاص ــج العم ــى برنام عل
باإلجهــاض، وتنظيــم اخلصوبــة، واحلقــوق اإلجنابيــة. 
هنــاك عبــارة واحــدة جــرى التفــاوض بشــأنها 
مبكــرًا وظلــت تشــكل حجــرًا عثــرة لألنصــار وهــي 
ــل  ــي الفص ــواردة ف ــادئ ال ــة املب ــي مقدم إدراج )ف
ــح  ــراف الصري ــل( االعت ــج العم ــن برنام ــي م الثان
بســيادة كل بلــد فــي القــرارات املتعلقــة بالتنفيــذ. 
ــة –  ــات املعارض ــدوام املنظم ــى ال ــتهدفت عل اس
عنــد انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة+٥، 
بالســكان  املعنيــة  اللجنــة  دورات   - وبعــده 
ــية  ــاحة السياس ــت الس ــا أصبح ــة، كم والتنمي

ــت  ــي الوق ــب، ف ــام. ويج ــكل ع ــا بش ــر حتفًظ أكث
ــدو أجنــدة املؤمتــر الدولــي  احلاضــر، أن يســتعد مؤي
للســكان والتنميــة للتصــدي للمعارضــة املوجهــة 
الصحــة  قضايــا  مــن  عريضــة  طائفــة  ضــد 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، مبــا فــي ذلــك تيســير 
احلصــول علــى وســائل منــع احلمــل الطارئــة، 
والتعليــم اجلنســي الشــامل، وبطبيعــة احلــال 
اإلجهــاض. لكــن عليهــم أيًضــا التصــدي لتحديات 
املعارضــة علــى مزيــد مــن القضايــا الرئيســة 
ــول  ــير الوص ــني وتيس ــني اجلنس ــاواة ب ــل املس مث
إلــى اخلدمــات. مــن الناحيــة اإلجرائيــة، مــارس 
املعارضــون ضغوًطــا عبــر تنظيــم اجتماعــات مــع 
ممثلــي الوفــود الوطنيــة مــن البلــدان التــي تدعــم 
وجهــات نظرهــم، وذلــك قبــل انعقــاد دورات اللجــان 
املعنيــة بالســكان والتنميــة وبوضــع النســاء، 

ــم. ــيخ مواقعه ــة ترس بغي
ــكان  ــة بالس ــة املعني ــدت اللجن ــك، اعتم ــع ذل م
ــال  ــة، مث ــرارات التقدمي ــن الق ــددًا م ــة ع والتنمي
ــباب.٤  ــني والش ــول املراهق ــام 2012 ح ــا لع قراره
وعندمــا كانــت املفاوضــات تواجــه طريًقا مســدودًا، 
ــة  ــس اجللس ــن رئي ــرح م ــص املُقت ــال الن كان إدخ
ــض  ــد أن رف ــود. بي ــر اجلم ــا يكس ــا م ــو أحيانً ه
ــاس  ــى أس ــد عل ــوص تزاي ــذه النص ــني له املعارض
أنهــا لــم تخضــع إلــى »التفــاوض« أو ال تســتخدم 
»اللغــة املتفــق عليهــا«. فــي حــني واصــل برنامــج 
ــي  ــة ف ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــل املؤمت عم
ــا  ــت أيًض ــني للمفاوضــات، أُدخل ــر أســاس مت توفي
ــم  ــرى. ل ــات أخ ــي منتدي ــا ف ــق عليه ــة املتف اللغ
ــاج  ــل منه ــق مث ــة وثائ ــى لغ ــك عل ــر ذل يقتص
ــبيل  ــى س ــا، عل ــمل أيًض ــا ش ــني، وإمن ــل بيج عم
ــي  ــان. وف ــوق اإلنس ــس حق ــرارات مجل ــال، ق املث
هــذا الصــدد، كان وجــود أفــراد، مثــل املقــرر اخلــاص 
املعنــي باحلــق فــي الصحــة، مفيــًدا بشــكل خــاص 
ــرة  ــا مثي ــن اعتباره ــي ميك ــة الت ــال اللغ ــي إدخ ف
للجــدل. ومــع ذلــك، يبــدو فــي الوقــت احلاضــر أن 
ــق اآلراء  ــابقة لتواف ــة س ــتخدام صيغ ــة اس ممارس
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قــد أخــذت تضعــف، فــي ظــل معرفــة أن مفهــوم 
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ال يــزال 

ــدة.  ــدل بش ــرًا للج ــر مثي يُعتب
لقــد كان التقــدم أيســر علــى املســتوى اإلقليمــي، 
كمــا ميكــن أن نــرى فــي البروتوكــول املتعلــق 
ــاق  ــق بامليث ــا وامللح ــي أفريقي ــاء ف ــوق النس بحق
ــول  ــعوب )بروتوك ــان للش ــوق اإلنس ــي حلق األفريق
ــدان  ــاض  للبل ــاح اإلجه ــه يب ــذي مبوجب ــو(، ال مابوت
التــي صدقــت عليــه فــي عــدد مــن احلــاالت.٥* عــالوة 
علــى ذلــك، تتنــاول خطــة العمــل بشــأن الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة )خطــة عمــل مابوتــو( 
اإلجهــاض غيــر املأمــون، وتدعــو إلــى »توفيــر خدمات 
اإلجهــاض املأمــون إلــى املــدى القانونــي الكامــل«.٦ 
ــم  ــات ل ــذه االتفاق ــأن ه ــدال ب ــن اجل ــني ميك ــي ح ف
حتقــق ســوى فــارق قليــل علــى أرض الواقــع، حيــث 
يُعــد التنفيــذ نضــاالً يختلــف مــن بلــد آلخــر، فقــد 
ــاق  ــول ومت االتف ــى البروتوك ــات عل ــت احلكوم صدق
علــى خطــة عمــل مابوتــو علــى املســتوى الــوزاري. 
عــالوة علــى ذلــك، لــم مينــع اســتمرار تأخيــر 
التنفيــذ الفعــال تكــرار إعــادة التأكيــد علــى خطــة 
ــي  ــة ه ــون املعارض ــد ال تك ــم، ق ــن ث ــو. وم مابوت

ــوارد. ــد ال ــز الوحي احلاج
إلــى هــذه االتفاقــات  التوصــل  كان ســيصعب 
بشــأن اإلجهــاض فــي األمم املتحــدة بنيويــورك، 
حيــث إنهــا ســاحة يحــول خاللهــا املندوبــون أحيانـًـا 
»فــرد عضالتهــم الدبلوماســية«، بينمــا يحصلــون 
مــن بلدانهــم علــى قــدر محــدود مــن التعليمــات 
ــتقبل.  ــي املس ــدم ف ــل التق ــد يُعرق ــو ق ــى نح عل
ــالل  ــرة خ ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــدا واضًح ــا ب ــو م وه
املفاوضــات فــي اللجــان املعنيــة بالســكان والتنمية 
وبوضــع املــرأة. وعلــق عليــه كل مــن أعضــاء الوفــود 
وأعضــاء األمانــة العامــة فــي األمم املتحدة؛ وشــهدنا 
ــوتيمهن،  ــدي أوس ــور باباتون ــق الدكت ــرًا تعلي مؤخ

ــر التنفيــذي لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان،  املدي
ــات  ــنوي للمنظم ــر الس ــر 2013 باملؤمت ــي أكتوب ف
ــت  ــي الوق ــة.٧ وف ــة األوروبي ــر احلكومي ــة غي األوروبي
نفســه، ال يــزال الكرســي البابــوي ميــارس قــدرًا 
ــب.  ــه كمراق ــالل وضع ــن خ ــوذ م ــن النف ــرًا م كبي
ــض  ــى بع ــا( إل ــة )أو غيره ــم« اللطيف إن »مذكراته
الوفــود ميكــن أن تــؤدي إلــى كبــح جمــاح إمكانيــات 
إدراج لغــة متقدمــة. كمــا أن التحالفــات غيــر 
ــن  ــة م ــكيلة متنوع ــم تش ــي تض ــة، الت املقدس
البلــدان األكثــر محافظــة، قــد أســفرت عــن طــرق 
ــك، بطبيعــة احلــال، كان  ــى ذل مســدودة. عــالوة عل
ــات  ــي الوالي ــة ف ــديدة احملافظ ــة ش ــو املعارض لنم
املتحــدة األمريكيــة تأثيــر خارجــي فــي فتــرات 

مختلفــة خــالل الـــ 1٩ ســنة املاضيــة.

دور اجملتمع املدني، ال سيما املنظمات النسائية
قــام اجملتمــع املدنــي، وبخاصــة املنظمــات غيــر 
احلكوميــة، بــدور أســاس فــي تعزيز الصحــة واحلقوق 
ــرة.  ــر القاه ــاد مؤمت ــل انعق ــة قب ــية واإلجنابي اجلنس
ــن  ــيق م ــائية، بتننس ــات النس ــف املنظم كان حتال
التحالــف الدولــي مــن أجــل صحــة املــرأة، مســؤول 
إلــى حــد كبيــر عــن إدراجهــا فــي مــداوالت املؤمتــر، 
وهنــاك  داعمــة.  حكوميــة  وفــود  جانــب  إلــى 
ــي  ــاد الدول ــك االحت ــي ذل ــا ف ــرى - مب ــات أخ منظم
ــم األســرة مبيثاقــه حــول احلقــوق اجلنســية  لتنظي
ــس الســكان، ومعهــد جومتاشــر  ــة،8 ومجل واإلجنابي
الســكان  مؤمتــر  عمــل  لبرنامــج  وتكاليفــه 
ــل  ــن أج ــرأة م ــع امل ــة م ــل التنمي ــة،٩ وبدائ والتنمي
عهــد جديــد؛ ومركــز آســيا واحمليــط الهــادئ للموارد 
ــل  ــا القلي ــا ذكرن ــرأة؛ إذا م ــة بامل ــوث املتعلق والبح
ــرة  ــي املناص ــواء ف ــا س ــت دورًا مهم ــط - لعب فق
علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، أو فــي 
إجــراء بحــوث داعمــة مهمــة. تصــدى اجملتمــع املدني 
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ــي،  ــداء اجلنس ــاالت االعت ــي ح ــي ف ــاض الطب ــماح باإلجه ــاء بالس ــة للنس ــوق اإلجنابي ــة احلق * »... حماي
واالغتصــاب، وســفاح احملــارم، وفــي احلــاالت التــي يهــدد فيهــا اســتمرار احلمــل صحــة األم العقليــة والبدنيــة 

ــني.«٥ ــاة األم أو اجلن أو حي
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ــل  ــي ظ ــة، ف ــوى احملافظ ــد الق ــة ض ــا املعرك أيًض
زيــادة فاعليــة مجتمــع الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة. لقــد وصلــوا إلــى منظمــات أخــرى 
ــل  ــي تعم ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف ــم، مب ــعًيا للدع س
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، مثــل منظمــة العفــو 
الدوليــة، فضــالً عــن املنظمــات املتعلقــة بالهجــرة. 
كمــا عملــوا أيًضــا مــع املنظمــات النســائية 
ــالل  ــن خ ــرأة م ــني امل ــروج لتمك ــي ت ــية، الت الرئيس
ــا  ــة، لكنه ــس االجتماعي ــة ولي ــادرات االقتصادي املب
قــد تعتبــر أن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
تســير فــي مســيرة أجنداتهــا. يطــرح العنــف ضــد 
املــرأة والــزواج املبكــر والقســري، مــن ناحيــة أخــرى، 
ــا. وباإلضافــة  مناطــق مشــتركة ميكــن ضمهــا مًع
ــات  ــات والتحالف ــاب اجملموع ــك، زاد اكتس ــى ذل إل
ــا،  ــتماع إليه ــي االس ــق ف ــراف واحل ــبابية لالعت الش
ــر  ــي مؤمت ــرًا ف ــا مؤخ ــت مًع ــا عمل ــة أنه ــى درج إل
ــة  ــس اجللس ــا، وكان رئي ــة ألوروب ــة االقتصادي اللجن
»وفــد  باعتبارهــم  يدعوهــم بصفــة منتظمــة 

ــات. ــي املناقش ــاهمة ف ــباب« للمس الش

استعراض التقدم احملرز
ــرز  ــدم احمل ــن التق ــر« ع ــة التقري ــت »بطاق إذا تفاوت
منــذ عــام 1٩٩٩، فأقــل نقطــة هــي دون شــك بعــد 
قمــة األلفيــة. فــي حــني تعــززت الصحــة اإلجنابيــة 
تنــل  فلــم  الدوليــة،10  اإلمنائيــة  األهــداف  فــي 
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة دفعــة فاعلة 
ــي  ــة وبالتال ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــع األه ــاء وض أثن
لــم تُــدرج، ويرجــع ذلــك ألســباب معقــدة.11 كانــت 
ــل  ــرى، مث ــة أخ ــال صارخ ــاالت إغف ــا ح ــاك أيًض هن
ــذا كان  ــف. وهك ــداف التوظي ــراض أو أه ــاب أغ غي
مــن الضــروري إضافــة الغايــة 1 بــاء، وهــي »توفيــر 
الالئــق  والعمــل  واملنتجــة  الكاملــة  العمالــة 
ــد  ــباب«، بع ــاء والش ــم النس ــن فيه ــع، مب للجمي

ــي  ــام 200٥؛ وف ــي ع ــرز ف ــدم احمل ــتعراض التق اس
الوقــت نفســه الغايــة ٥ بــاء، وهــي »تعميــم إتاحــة 
ــام 201٥«.  ــول ع ــة بحل ــة اإلجنابي ــات الصح خدم
ومــع األســف، لــم تتحقــق الغايــة ٥ بــاء أبــًدا فــي 
ــوارد  ــة أو امل ــل األولوي ــم تن ــدان، ول ــن البل ــر م كثي
الالزمــة لتنفيذهــا. عــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم 
ــة  ــود الرامي ــرات واجله ــف املؤش ــوح تعري ــن وض م
ــدم  ــاس التق ــا قي ــم دائًم ــم يت ــا،12** ل ــى تعزيزه إل

ــه. ــر عن ــة تقري ــد( أو كتاب ــق )إن وُج املتحق
ــي  ــدة ف ــن األجن ــا م ــرى أيًض ــا أخ ــقطت قضاي س
فتــرات مختلفــة، ولــم تُســترد إال مــن خــالل اتخــاذ 
إجــراءات أو القيــام بتدخــالت مــن جانــب احلكومــات 
ــرة  ــم األس ــد تنظي ــار. ويُع ــات أو األنص أو املؤسس
ــواغل  ــد الش ــد كان أح ــام. فق ــرًا لالهتم ــاالً مثي مث
ــال  ــي أن إدخ ــل ف ــام 1٩٩٤ يتمث ــي ع ــية ف الرئيس
الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة قــد يعنــي نســيان 
تنظيــم األســرة، أو علــى األقــل يفقــده مركــز 
الصــدارة. وهــذا مــا حــدث حتديــًدا، علــى الرغــم مــن 
إقــرار برنامــج العمــل أن للرجــال والنســاء احلــق فــي 
ــعار  ــة وبأس ــة والفعال ــائل املأمون ــة الوس »معرف
معقولــة ومقبولــة والتــي يختارونهــا لتنظيــم 
ــك  ــع ذل ــا«؛1 ويرج ــول إليه ــير الوص ــرة، وتيس األس
ــت  ــل حتول ــام والتموي ــة االهتم ــى أن أولوي ــا إل غالًب
إلــى فيــروس نقــص املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز 
ــل  ــة، ووص ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــن الصح ــدالً م ب
إلــى حــد تضافــر اجلهــود خــالل الســنوات اخلمــس 
ــراز أهميتــه مــرة أخــرى. وتُوجــت هــذه  املاضيــة إلب
العمليــة فــي قمــة تنظيــم األســرة فــي لنــدن عــام 
ــال  ــي مج ــام 2020 ف ــة لع ــراكة الدولي 2012 والش

ــرة.13  ــم األس تنظي
كانــت اســتعراضات التقــدم احملــرز فــي تنفيــذ 
ــة  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــل املؤمت ــج عم برنام
ــال،  ــبيل املث ــى س ــنوات. وعل ــس س ــري كل خم جت
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** مؤشــرات الغايــة ٥ بــاء مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هــي: ٥.3 معــدل انتشــار وســائل منــع احلمــل؛ ٥.٤ 
معــدل مواليــد املراهقــني؛ ٥.٥ غطــاء الرعايــة الســابقة للــوالدة )زيــارة واحــدة علــى األقــل، وأربــع زيــارات علــى 

األقــل(؛ ٥.٦ االحتياجــات غيــر امللبــاة لتنظيــم األســرة.12
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ضــم اســتعراض العشــرة ســنوات فــي عــام 200٤ 
ــا وتقريــرًا.1٤ بيــد أن هذه االســتعراضات  مســًحا عامليُّ
اقتصــرت بعــد عــام 1٩٩٩ علــى »فعاليــات تذكاريــة 
خاصــة«، عــادة علــى شــكل دورة واحــدة للجمعيــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــث يُلق ــدة«، حي ــألمم املتح ــة ل العام
اخلطابــات دون إجــراء مناقشــة حقيقيــة، أو تفــاوض 
ــام 201٤،  ــهد ع ــج. سيش ــة أو النتائ ــأن الوثيق بش
ــات  ــاء احلكوم ــم رؤس ــة تض ــرى، دورة خاص ــرة أخ م
ــن  ــتوى، ولك ــي املس ــاركني رفيع ــن املش ــم م وغيره

ــأنها.1٥ ــاوض بش ــرى التف ــة ج دون وثيق
وهكــذا، كان ِمــزاج األعــوام الـــ 13 املاضيــة يوصــف 

بأنــه »املضــي بحــذر«.

2013: هنا واآلن
قــد يصبــح عــام 2013 عاًمــا مهًمــا إلدراج الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أجنــدة التنميــة 
ــام  ــي ع ــال ف ــا كان احل ــام 201٥، كم ــد ع ــا بع مل
1٩٩٤. يهــدف هــذا اجلــزء مــن الورقــة البحثيــة إلــى 
ــاعدة  ــا ملس ــة حالًي ــات اجلاري ــاف العملي استكش
هــذا  أن  نتذكــر  أن  يجــب  أننــا  علــى  األنصــار. 
»التقــدم فــي العمــل« والعمليــات يســير فــي 

ــتمر. ــق مس تدف
ــة فــي  ــات رئيســية جاري ــالث عملي ــاك ث ــت هن كان
وقــت كتابــة هــذا التقريــر: )1( املؤمتــر الدولــي 
 )2( 201٤؛  عــام  بعــد  مــا  والتنميــة  للســكان 
مبــادرات أمــني عــام األمم املتحــدة وأجنــدة التنميــة 
ملــا بعــد عــام 201٥ علــى خلفيــة األهــداف اإلمنائيــة 
ــر  ــو+20 )املؤمت ــد ري ــا بع ــاورات م ــة؛ )3( مش لأللفي
الدولــي املعنــي بالتنميــة املســتدامة(. وهنــاك 
عمليــات أخــرى رمبــا أثــرت أيًضــا، وسنناقشــها 

ــاز. بإيج

)1( املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ما بعد عام 2014
كانــت عمليــة اســتعراض برنامــج عمــل املؤمتــر 
ــو  ــة نح ــة البداي ــة مبثاب ــكان والتنمي ــي للس الدول
االســتعراض الرئيــس للمؤمتــر الدولــي للســكان 

ــة  ــت قائم ــا كان ــام 201٤، كم ــد ع ــا بع ــة مل والتنمي
لفتــرة طويلــة بــدء العمــل فــي أجنــدة التنميــة ملــا 
بعــد عــام 201٥. لقــد حــدد القــرار التمكينــي، الــذي 
اعتمدتــه الــدورة اخلامســة والســتون للجمعيــة 
العامــة،1٦  عمليــة واضحــة بجــالء؛ حيــث ألــزم 
ــي  ــر الدول ــات املؤمت ــداف وغاي ــاز أه ــات بإجن احلكوم
ــد  ــا بع ــى م ــر إل ــع املؤمت ــة، ووس ــكان والتنمي للس
ــدوق األمم  ــت صن ــك، دع ــى ذل ــالوة عل ــام 201٤. ع ع
ــي  ــادة اســتعراض عمليات ــى قي املتحــدة للســكان إل
ــي كالً  ــن بالتال ــا يتضم ــل، مب ــج العم ــذ برنام لتنفي
مــن العمليــات احلكوميــة والعمليــات التــي يقودهــا 
ــبتمبر 201٤،  ــي 22 س ــد ف ــوف تُعق ــدوق. وس الصن
الــدورة اخلاصــة املذكــورة أعــاله للجمعيــة العامــة.1٥

لالســتعراض  كأســاس  عاملــي  مســح  أُجــري 
تنــاول  بلــًدا.   1٧٦ مــن  ردود  ووردت  العملياتــي؛ 
والتنميــة  الســكانية  الديناميــات  املســح 
املســتدامة؛ الشــباب؛ الشــيخوخة واحتياجــات 
ــة؛  ــخاص ذوي اإلعاق ــات األش ــن؛ احتياج ــار الس كب
نحــو  التحــول  األصليــة؛  الشــعوب  احتياجــات 
الدوليــة  الهجــرة  الداخليــة؛  والهجــرة  احلضــر 
واجملتمعــات؛  األفــراد  ورفــاه  األســرة  والتنميــة؛ 
احلقــوق اإلجنابيــة والصحــة اإلجنابيــة؛ الصحــة 
ــاواة  ــات؛ املس ــالل والوفي ــدالت االعت ــية ومع اجلنس
ــكان  ــرأة؛ الس ــني امل ــاف ومتك ــني واإلنص ــني اجلنس ب
ــة  ــت ٤٥3 منظم ــا أكمل ــم. كم ــة والتعلي والتنمي
مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة مســًحا موازيًّــا، يتيــح إجــراء مقارنــات مع 
ــح  ــج املس ــل نتائ ــد مت حتلي ــة. وق ــورات احلكوم تص
ــا ألربعــة مبــادئ تتعلــق  العاملــي واإلفــادة بهــا وفًق
باملؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة: الكرامــة، 
الصحــة، األمــن املكانــي، احلكــم الرشــيد؛ مــع 
ــص  ــه النق ــازات وأوج ــى اإلجن ــوء عل ــليط الض تس

والتزامــات احلكومــة.1٧
فــي  رئيســيان  دوليــان  اجتماعــان  أســهم 
العملياتــي. فقــد ُعقــد »منتــدى  االســتعراض 
ــي،  ــي بال ــمبر 2012 ف ــي ديس ــي« ف ــباب العامل الش
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ــيا  ــة إندونيس ــن حكوم ــتركة م ــتضافة مش باس
وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان. وكان »أول عمليــة 
الشــباب  يقودهــا  املتحــدة،  األمم  مــن  تكليــف 
ــر  العاملــي، مــن أجــل الشــباب العاملــي« جتمــع أكث
مــن 3 آالف مــن املندوبــني احلاضريــن وعلــى الفضــاء 
االفتراضــي، وتُِوجــت باعتمــاد »إعــالن بالــي« – وهــي 
وثيقــة تقدميــة أُرســلت مباشــرة إلــى أمــني عــام 
ــي هــو »املؤمتــر  األمم املتحــدة.18 وكان االجتمــاع الثان
الدولــي للســكان والتنميــة حــول حقــوق اإلنســان«، 
الــذي عقــد فــي هولنــدا فــي يوليــو عــام 2013. وقد 
اســتضافته احلكومــة الهولنديــة، فــي شــراكة مــع 
ــوض  ــب املف ــكان ومكت ــدة للس ــدوق األمم املتح صن
ــر مــن 300  الســامي حلقــوق اإلنســان، وشــارك أكث
مــن ممثلــي احلكومــات واجملتمــع املدنــي ووكاالت 
ــني  ــى »العالقــة ب ــز عل األمم املتحــدة، بهــدف التركي
ــكان  ــاءلة، والس ــاواة، واملس ــان، واملس ــوق اإلنس حق
ــي،  ــوع االجتماع ــى الن ــز عل ــع التركي ــة؛ م والتنمي
والتمييــز، والتمكــني، والصحــة واحلقــوق اجلنســية 
للخبــراء  »اجتمــاع  ُعقــد  كمــا  واإلجنابيــة«.1٩ 
بشــأن صحــة املــرأة: احلقــوق، والتمكــني، واحملــددات 
االجتماعيــة« فــي مدينــة مكســيكو في ســبتمبر-
ــات  ــذه االجتماع ــع ه ــت جمي ــر 2013. وقدم أكتوب
مدخــالت دون اتفاقــات خضعــت للتفــاوض بــني 

ــات. احلكوم

التقدم احملُرز على الصعيد اإلقليمي
ُعقــدت مؤمتــرات إقليميــة، تابعــة للمؤمتــر الدولــي 
للســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام 201٤، فــي جميــع 
مناطــق األمم املتحــدة*** وأدخــل بعضهــا فــي هــذه 
ــا  ــق عليه ــازة املتف ــدة املمت ــة اجلدي ــة اللغ العملي
ــن  ــات ع ــذه االجتماع ــفرت ه ــد أس ــاوض. وق بالتف
نتائــج مهمــة، حيــث ميكــن أيًضــا اســتخدام هــذه 
اللغــة مرجًعــا فــي املفاوضــات بشــأن أجنــدة 

ــا بعــد عــام 201٥. ــة مل التنمي
ــع املناطــق - باســتثناء غــرب آســيا -  ــت جمي أدخل
إشــارات مرجعيــة إلــى »الصحــة واحلقوق اجلنســية 
اجلنســي  »التعليــم  عــن  فضــالً  واإلجنابيــة«، 
ــة  ــة قوي ــاك لغ ــك، هن ــى ذل ــالوة عل ــامل«. ع الش
فــي القضايــا املتعلقــة بالعنــف علــى أســاس نــوع 
اجلنــس والــزواج املبكــر والقســري. كمــا وافــق مؤمتــر 
أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي علــى وثيقــة 
قويــة بوجــه خــاص، بعنــوان »توافــق اآلراء فــي 

ــن:20 ــو«، تتضم مونتفيدي
ــول 	  ــتنيرة ح ــرة ومس ــارات ح ــي اختي ــق ف احل

ــول  ــن املي ــر ع ــض النظ ــية، بغ ــاة اجلنس احلي
ــي. ــوع اإلجتماع ــة الن ــية وهوي اجلنس

ــد مباشــرة 	  ــأن جتــرمي اإلجهــاض يزي ــراف ب االعت
ــب  ــه يج ــات، وأن ــات األمه ــدالت وفي ــن مع م
علــى الــدول أن تبــذل جهــودًا لتوفيــر خدمــات 
إلغــاء  والقانونــي، مــع  املأمــون  اإلجهــاض 
ــذه  ــى ه ــول إل ــر الوص ــي حتظ ــريعات الت التش

ــات. اخلدم
حمايــة حقــوق املــرأة واســتقاللها الذاتــي، 	 

وتعزيــز ممارســتها الكاملــة حلقوقهــا اجلنســية 
ــني  ــني اجلنس ــاواة ب ــة، واملس ــا اإلجنابي وحقوقه
ــا  ــف، باعتباره ــز والعن ــى التميي ــاء عل والقض
التزامــات احلكومــات  أمــور أساســية فــي 

ــاواة.20 ــدم املس ــى ق ــة عل ــوض بالتنمي للنه
جــرت أصعــب املفاوضــات فــي االجتمــاع اإلقليمــي 
االقتصاديــة  اللجنــة  نظمتــه  الــذي  ألفريقيــا، 
ألفريقيــا واالحتــاد األفريقــي، ويرجــع ذلــك إلــى 
وهويــة  اجلنســية  بامليــول  املتعلقــة  الشــواغل 
النــوع اإلجتماعــي. فــي حــني لــم يكــن النــص قيــد 
التفــاوض يضــم أي لغــة حــول هــذه املســائل فــي 
أي وقــت، فقــد أعربــت بعــض احلكومــات األفريقيــة 
عــن قلقهــا مــن أن اللغــة القياســية فــي حمايــة 
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ــوف  ــوع« س ــن أي ن ــز م ــان »دون متيي ــوق اإلنس حق
ــوق.  ــذه احلق ــة ه ــراءات حلماي ــاذ إج ــم باتخ تلزمه
ــًدا حتفظــات علــى  ومــع ذلــك، أدخــل حوالــي 1٦ بل
»إعــالن أديــس أبابــا حــول الســكان والتنميــة« فــي 
ــد  ــد واح ــوت بل ــام 201٤، وص ــد ع ــا بع ــا مل أفريقي

ــا. ــي مجمله ــة ف ــاد الوثيق ــد اعتم ض

جتميع عملية املؤمتر الدولي للسكان والتنمية
عمليــة  فــي  التاليــة  اخلطــوة  بالفعــل  جتــري 
ــا  ــة مل ــي للســكان والتنمي اســتعراض املؤمتــر الدول
ــة - أي  ــدورة اخلاص ــى ال ــة إل ــام 201٤، املؤدي ــد ع بع
ضــم كل شــيء فــي تقريريــن. األول هــو تقريــر 
طويــل، مــن شــأنه أن يتضمــن نتائــج املســح 
ــني  ــر لألم ــر أقص ــيكون تقري ــي س ــي. والثان العامل
العــام. وســوف يُطــرح التقريــران أمــام الــدورة 
الســابعة واألربعــني للجنــة الســكان والتنميــة فــي 
ــة،  ــد الكتاب ــا، عن ــس واضًح ــام 201٤. ولي ــل ع أبري
مــا إذا كان هــذا االجتمــاع سيســفر عــن نــاجت عبــر 
التفــاوض، أم مــا إذا كانــت املواضيــع املتكــررة التــي 
ــدورة هــي فقــط التــي ســتضمها  ــاء ال حتــددت أثن
وثيقــة ثالثــة، تلــك التــي دعــا إليهــا القــرار 
»تقريــر  باســم  املعروفــة  األصلــي،  التمكينــي 

ــة. ــدورة اخلاص ــى ال ــدم إل ــرس«، تُق مفه
إن املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ملــا بعــد 
عــام 201٤ هــو »عمليــة محتــواة«، تضــع فــي 
حســبانها حقائــق الوضــع السياســي الدولــي 
احلالــي. لقــد أتــاح إحــراز تقــدم، فــي ظــل محــاوالت 
رؤيــة  قليلــة مــن املعارضــة لعرقلتــه، وميكــن 
ــي  ــال، ف ــبيل املث ــى س ــة، عل ــات املتحقق النجاح
الصــادر  بالــي«  و»إعــالن  مونتيفيديــو«  »توافــق 
ــر  ــوف توف ــباب.18، 20 وس ــي للش ــدى العامل ــن املنت ع
ال  األخــرى،  العملياتــي«  »االســتعراض  جوانــب 
ــي،  ســيما املعلومــات املســتقاة مــن املســح العامل
بيانــات ومعلومــات مهمــة ميكــن اســتخدامها 
ــة  ــى اآلن معرف ــب حت ــه يصع ــد أن ــتقبالً. بي مس
كيــف ســيصب كل ذلــك فــي أجنــدة التنميــة ملــا 

ــك،  ــيحدث ذل ــى س ــف ومت ــام 201٥، أو كي ــد ع بع
ــام 201٥  ــد ع ــا بع ــل مل ــاب العم ــع اكتس ــى م حت

ــرى. ــل أخ ــي محاف ــا ف زخًم

 ،2015 عام  بعد  ملا  التنمية  أجندة  في  مدخالت   )2(
على خلفية األهداف اإلمنائية لأللفية

ســوف تنتهــي فتــرة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة بحلــول عــام 201٥، وباإلضافــة إلــى قبــول 
ــداف  ــأن األه ــل بش ــة العم ــى مواصل ــاج إل االحتي
اإلمنائيــة لأللفيــة خــارج املســار ولــم تتحقــق، فقــد 
بــدأ العمــل بالفعــل علــى تطويــر »مــاذا يأتــي بعــد 
ذلــك«. كمــا هــو احلــال بالنســبة لألهــداف اإلمنائيــة 
ــادة،  ــدة القي ــام األمم املتح ــني ع ــى أم ــة، يتول لأللفي
ولكــن بدعــم قــوي مــن فريــق عمــل منظومــة األمم 
املتحــدة التــي جتمــع أكثــر مــن ٦0 مــن كيانــات األمم 

ــوكاالت والقطــاع اخلــاص.21 املتحــدة وال

إعداد »املضمون«: التقارير التي بدأها األمني العام
ــام  ــد ع ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــر ألجن ــي التحضي ف
ــرق  ــن ف ــدد م ــي ع ــام ف ــني الع ــرع األم 201٥، ش
ــن  ــل ع ــفرت بالفع ــي أس ــاورات الت ــل واملش العم
أفــكار وتعليقــات بشــأن أجنــدة التنميــة ملــا بعــد 
ــراء  ــاء اخلب ــل األعض ــرق العم ــت ف ــام 201٥. ضم ع
ــكار  ــن ميكنهــم تقــدمي أف ــاء الذي ــن األقوي واملناصري
ــه  ــدم تطلع ــاب أو ع ــر اخلط ــال تعثُ ــي ح ــدة ف جدي
فــي  أيًضــا  أخــرى  مبــادرات  أســهمت  لألمــام. 
عمليــة شــاملة شــارك فيهــا العديــد مــن األفــراد 
واملنظمــات، حيــث أدخلــوا عناصــر تعتبــر أساســية 
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــرة للصح ومناص

ــاه. ــة أدن ــم، امللخص ــي تقاريره ف

فريق الشخصيات البارزة رفيع املستوى التابع لألمني 
العام لألمم املتحدة 

  أنشــأ األمــني العــام فريًقــا مــن الشــخصيات 
البــارزة رفيــع املســتوى الفريــق في أغســطس 2012، 
شــارك فــي رئاســته كل مــن الرئيــس اإلندونيســي 
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سوســيلو بامبــاجن يودهويونــو، والرئيســة إيلــني 
جونسون-ســيرليف مــن ليبريــا، ورئيــس الــوزراء 
ــاء،  ــي األعض ــا باق ــرون. أم ــد كامي ــي ديفي البريطان
وجميعهــم بصفتهــم الشــخصية، فكانــو ميثلــون 
احلكومــات، والقطــاع اخلــاص، واألوســاط األكادمييــة، 
واجملتمــع املدنــي، والشــباب. ُعقــدت مشــاورات 
ــة  ــي ثالث ــة« ف ــاءات مفتوح ــي و»لق ــع املدن اجملتم
ــد  ــات بع ــدرت بيان ــة، وص ــات اخلمس ــن االجتماع م
ــي  ــا وبال ــي مونروفي ــع ف ــث والراب ــني الثال االجتماع
علــى التوالــي. تضمــن بيــان مونروفيــا إشــارة 
ــدر  ــة. ص ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــى الصح ــددة إل مح
ــق الرفيــع املســتوى، بعنــوان »شــراكة  ــر الفري تقري
عامليــة جديــدة: القضــاء علــى الفقــر، وحتويــل 
االقتصــادات مــن خــالل التنميــة املســتدامة«، 
ــو 2013.  ــة ماي ــي نهاي ــام ف ــني الع ــى األم ــدم إل وقُ
وقــد نــص التقريــر علــى أنــه »يجــب عــدم تــرك أي 
ــم  ــدف قائ ــى ه ــا إل ــكان«. ودع ــي أي م ــخص ف ش
ــي  ــوع االجتماع ــول الن ــة ح ــة توضيحي ــه وغاي بذات
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــول الصح ــة ٤ دال ح – الغاي
واإلجنابيــة، بعــد مناصــرة قويــة مــن منظمــات 

ــة.22 ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق الصح

شبكة حلول التنمية املستدامة
  أنشــأ األمــني العــام أيًضــا شــبكة حلــول التنميــة 
املســتدامة، مــع تعيــني جيفــري ســاكس مــن 
معهــد األرض بجامعــة كولومبيــا مديــرًا لهــا. 
جمعــت الشــبكة بــني اخلبــرة العلميــة والتقنيــة، 
مــن األوســاط األكادمييــة واجملتمــع املدنــي والقطــاع 
اخلــاص، »دعمــا حلــل مشــكالت التنميــة املســتدامة 
علــى املســتويات احملليــة والوطنيــة والعامليــة«، 
مجموعــة   12 مــن  عملهــا  هيــكل  ويتكــون 
مواضيعيــة. وأصــدرت الشــبكة، فــي ٦ يونيــو 
2013، تقريــرًا بعنــوان »برنامــج عمــل التنميــة 
املســتدامة«. فــي حــني يشــير هدفهــا رقــم 2 جيــم 
ــة«،  ــى »إجنــاز حقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابي إل
فإنــه يربطهــا بـــ »اخلفــض الطوعــي الســريع 

للخصوبــة« و«البلــدان التــي تزيــد املعــدالت الكليــة 
ــرأة ...«.  ــكل ام ــال ل ــى 3 أطف ــا عل ــة فيه للخصوب
ــة  ــة الصحي ــا الرعاي ــف أيًض ــدف ٥ أل ــم اله ويض
ــي  ــك ف ــرة، وذل ــم األس ــة وتنظي ــية واإلجنابي اجلنس
دعوتــه إلــى »كفالــة حصــول اجلميــع علــى الرعايــة 
الصحيــة األوليــة«. ومــع ذلــك، ال يصعــب معرفــة 
ملــاذا كانــت العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي 
تتســم بالعدائيــة عندمــا صــدر التقريــر، حيــث أنــه 
ــي  ــة إال ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــرق للحق ــم يتط ل
ــواء  ــة )س ــة املرتفع ــدالت اخلصوب ــد مع ــياق احل س
ــرار  ــه(، دون اإلق ــص نفس ــي الن ــداف أو ف ــي األه ف
مبجمــل احلقــوق املتعلقــة بالصحــة اجلنســية 

ــة.23 واإلجنابي

االتفاق العاملي حول االستدامة بقطاع الشركات
  أصبحــت آراء قطــاع الشــركات حــول أجنــدة 
ــالل  ــن خ ــة م ــام 201٥ معروف ــد ع ــا بع ــة مل التنمي
ــاع  ــتدامة بقط ــول االس ــي ح ــاق العامل ــر االتف تقري
ــر  ــات نظ ــوان »وجه ــدة، بعن ــركات واألمم املتح الش
العاملــي  املتحــدة  األمم  اتفــاق  فــي  املشــاركني 
بشــأن األولويــات العامليــة وكيفيــة إشــراك قطــاع 
األعمــال فــي أهــداف التنميــة املســتدامة«. وكمــا 
ــوق  ــة واحلق ــع الصح ــن موق ــم يك ــا، ل كان متوقًع
ــاق  ــدة االتف ــي أجن ــا ف ــة مرتفًع ــية واإلجنابي اجلنس
ــق  ــدف ٤ املتعل ــن أن اله ــم م ــى الرغ ــي، عل العامل
بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة يضــم فــي قســم 
ــات  ــتدامة »خدم ــة املس ــداف التنمي ــم أه تصمي
الصحــة اإلجنابيــة للجميــع مبــا فــي ذلــك الوصــول 
إلــى حتديــد النســل وتوفيــر مولــدات مؤهــالت عنــد 

ــوالدة«.2٤ ال

أخرى  وعمليات   ،2015 عام  في  نريده  الذي  العالم 
ملدخالت اجملتمع املدني

  جــرت عمليــة تشــاور أوســع ضمــت اجملتمــع املدني، 
مببــادرة مــن املوقــع اإللكترونــي »العالــم الــذي نريده 
ــتوى  ــى املس ــاورات عل ــملت مش ــام 201٥«، وش ع
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ــر  الوطنــي، واملواضيعــي، فضــالً عــن مشــاورات عب
اإلنترنــت.2٥ وقــد ُجمعــت مدخــالت مــن 88 مشــاورة 
ــبكي  ــع الش ــر املوق ــي؛ ونش ــد الوطن ــى الصعي عل
»العالــم الــذي نريــده« نتائــج العديــد منهــا. ميكــن 
إدراج الصحــة  إن  القــول، مــن نظــرة خاطفــة، 
ــى  ــوائيًّا إل ــة كان عش ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
ــار  ــاركة أنص ــتوى مش ــا ملس ــا تبًع ــا، ورمب ــد م ح
اجملتمــع املدنــي وهيئــات األمم املتحــدة املعنيــة مثــل 

ــكان. ــدة للس ــدوق األمم املتح صن
ــرة  ــتراتيجية مناص ــى اس ــة إل ــك احلاج ــح ذل يوض
الصحــة  تــزال  ال  حيــث  ومنســقة،  مســتمرة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة بعيــدة عــن أن تكــون 

ــها«.  ــدم نفس ــا أن »تق ــة ميكنه قضي
جــرت أيًضــا 11 مشــاورة مواضيعيــة مختلفــة فــي 
ــا  ــي كان يجمعه ــة الت ــات املماثل ــاب العملي أعق
شــيء واحــد مشــترك – أنهــا كانــت مكثفــة جــًدا. 
فقــد تضمنــت مناقشــات علــى شــبكة اإلنترنــت، 
وأوراق حــول املواقــف وغيرهــا، ومشــاورات وجلســات 
إحاطــة مــع احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املدنــي 
ــود  ــا يق ــاص، مب ــاع اخل ــة والقط ــاط األكادميي واألوس
إلــى حــوار رفيــع املســتوى أو اجتمــاع وتقريــر 
نهائــي مــع توصيــات. كانــت الصحــة، والديناميــات 
الســكانية، وأوجــه عــدم املســاواة، هــي أكثــر 
املشــاورات صلــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية 
التعليــم  كان  ذلــك،  علــى  عــالوة  واإلجنابيــة. 
ــاك  ــاملة. هن ــية الش ــة اجلنس ــا إلدراج التربي مهًم
األوروبيــة  املنظمــات  اســتراتيجية تســتخدمها 
غيــر احلكوميــة للفــت االنتبــاه إلــى، والعمــل 
علــى، إدراج الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، 
وكانــت مطروحــة للتعليــق عليهــا علــى اإلنترنــت 
خــالل أكبــر عــدد ممكــن مــن املشــاورات، مــع توفيــر 
الصلــة  ذات  للنقــاط  شــموالً  أكثــر  مدخــالت 

ــة.2٦ الوثيق

مليون صوت
ــوع،  ــة باملوض ــة املتعلق ــر النهائي ــاهمت التقاري س

ــده  ــذي نري ــم ال ــة »العال ــن عملي ــت ع ــي انبثق الت
ــدأ«: »اآلراء  ــة تب ــة العاملي ــي »احملادث ــام 201٥«، ف ع
الناجتــة عــن أجنــدة جديــدة للتنميــة« )مــارس 
2013(، والتقريــر املؤقــت حــول العمليــة الــذي 
ــر  ــرًا تقري ــدة، ومؤخ ــام األمم املتح ــني ع ــدره أم أص
»مليــون صــوت: »العالــم الــذي نريــده – مســتقبل 
مســتدام مــع الكرامــة للجميــع« )ســبتمبر 2013(.
باإلضافــة إلــى ذلــك، أُجــري مســح علــى اإلنترنــت، 
بعنــوان »عاملــي«، حيــث ســاهم 1.2 مليــون مجيــب 
مــن 1٩٤ بلــًدا بتحديــد ٦ أولويــات. تــرد النتائــج فــي 

»مليــون صــوت«.2٥
اإلمنائيــة  األهــداف  أن  صــوت«  »مليــون  يؤكــد 
لأللفيــة احلاليــة فــي مجــال الصحــة ســتظل 
ــى هــدف عــام  ــات بعــد عــام 201٥، ويدعــو إل أولوي
ــة  ــع« بغي ــتدام للجمي ــاه املس ــي »الرف ــل ف متمث
اإلمســاك بناصيــة الروابــط القائمــة بــني الصحــة 
وجوانــب الرفــاه األخــرى. كمــا يســلط الضــوء علــى 
ــدى  ــة مب ــكالت املتعلق ــة املش ــى معاجل ــة إل احلاج
توافــر األدويــة األساســية، وتعزيــز البنيــة التحتيــة 
للنظــم الصحيــة، وزيــادة عــدد ومهــارات العاملــني 

ــني. ــني املدرب الصحي
ــة  ــتبعاد الصح ــأن اس ــة ب ــاورة الصح ــرت مش أق
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة فــي املاضــي 
ــداف  ــال األه ــي مج ــدم ف ــق تق ــاق حتقي ــد أع »ق
ــدم  ــن التق ــالً ع ــها، فض ــة نفس ــة لأللفي اإلمنائي
العــادل فــي النتائــج الصحيــة العامــة«. كمــا 
أشــارت املشــاورات إلــى أن هنــاك 222 مليــون امــرأة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم ال ميكنهــن الوصــول إلــى 
ــة، ناهيــك عــن غيرهــا  ــع احلمــل احلديث وســائل من
مــن خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. ودعــت 
ــى  ــع عل ــول اجلمي ــداف حص ــد أه ــادة تأكي ــى إع إل
ــي  ــا ف ــة، مب ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم
ــم  ــإدراج التعلي ــت ب ــرة، وأوص ــم األس ــك تنظي ذل

ــية. ــج املدرس ــي املناه ــامل ف ــي الش اجلنس
يتنــاول »مليــون صــوت« املســاواة بــني اجلنســني، مع 
اإلشــارة إلــى أن النســاء والفتيــات مــن بــني هــؤالء 
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»املتروكــني بشــكل منهجــي بعيــًدا عــن الركــب«. 
ــس  ــوع اجلن ــى ن ــم عل ــف القائ ــى العن ــار إل وأش
كعامــل يســهم فــي إدامــة أوجــه عــدم املســاواة، 
وكانتهــاك حلقــوق اإلنســان، وكمظهــر مــن مظاهــر 
عالقــات القــوى غيــر املتكافئــة بــني اجلنســني. 
ــات  ــر واحتياج ــات نظ ــى وجه ــة عل ــددت الوثيق ش
ــو  ــا ه ــم، كم ــة تعليمه ــرار بأهمي ــباب، واإلق الش
ــى  ــارة إل ــع اإلش ــم، م ــبة لتوظيفه ــال بالنس احل
ارتفــاع معــدالت البطالــة بــني الشــباب فــي كثيــر 
مــن البلــدان. أشــارت »الرســائل الرئيســية« أيًضــا، 
وكذلــك النــص نفســه، إلــى امليــول اجلنســية، عنــد 
ــاواة  ــدم املس ــياق ع ــي س ــش ف ــة التهمي مناقش

ــي. ــاء االجتماع واإلقص
الديناميــات  أيًضــا  صــوت  »مليــون  تنــاول 
الســكانية املتصلــة بأمنــاط النمــو الســكاني، 
ــر؛  ــو احلض ــول نح ــرة، والتح ــيخوخة، والهج والش
ــى  ــة عل ــيات القائم ــى الساس ــديد عل ــع التش م
احلقــوق واملســتجيبة للنــوع االجتماعــي. أبــرزت 
ــات  املشــاورات حــول الديناميــات الســكانية األولوي
ــام  ــد ع ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــي أجن ــة ف الدميوجرافي
201٥، مــع تعزيــز »تكويــن رأس املــال البشــري طــوال 
فتــرة احليــاة، مــع تركيــز خــاص علــى الصحــة، مبــا 
ــة؛  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــك الصح ــي ذل ف
اجلنســي  التعليــم  ذلــك  فــي  مبــا  التعليــم، 
ــة  ــاورات الصح ــا مش ــرت أيًض ــا أق ــامل«. كم الش
ــى  ــة إل ــكانية باحلاج ــات الس ــاورات الدينامي ومش
تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى جمــع وحتليــل 
البيانــات الدميوغرافيــة املنفصلــة وغيرهــا مــن 

البيانــات.

مدخالت اجملتمع املدني من خالل مشاورات دائرة األمم 
املتحدة لالتصال مع املنظمات غير احلكومية

جمــع األمــني العــام املزيــد مــن اآلراء مــن منظمــات 
ــف املناطــق  ــي وشــبكاتها فــي مختل اجملتمــع املدن
بجميــع التقاريــر املتاحــة فــي ذلــك الوقــت. كانــت 
هــذه املشــاورات بقيــادة دائــرة األمم املتحــدة لالتصال 

ــرًا  ــدرت تقري ــة، وأص ــر احلكومي ــات غي ــع املنظم م
ــات  ــوض بالتوصي ــوان »النه ــة - بعن ــول العملي ح
ــام  ــد ع ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــأن أجن ــة بش اإلقليمي
201٥« – مباشــرة قبــل االجتمــاع اخلــاص للجمعيــة 
ــة  ــول، مقارن ــن الق ــدة.2٦ وميك ــألمم املتح ــة ل العام
بهــذا التقريــر، إن »مليــون صــوت« كان أكثــر اعتــداالً 
ــة  ــال بدرج ــرة االتص ــر دائ ــز تقري ــة. يرتك ومحافظ
كبيــرة علــى احلقــوق، ويضــم العديــد مــن القضايــا 
املثيــرة للجــدل التــي تُعــد أولويــات بالنســبة 
ــركات،  ــلطة الش ــا: س ــا فيه ــي، مب ــع املدن للمجتم
وهندســة التجــارة واالســتثمار، والتوجــه اجلنســي. 
إدراج  بقــوة  التقريــر  يؤيــد  ذلــك،  علــى  عــالوة 
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي أجنــدة 

ــام 201٥. ــد ع ــا بع ــة مل التنمي

تقرير أمني عام األمم املتحدة
ــال  ــذي ط ــر ال ــطس 2013 التقري ــي أغس ــدر ف ص
انتظــاره ألمــني عــام األمم املتحــدة، »حيــاة مــن 
ــو  ــدم نح ــراز تق ــل بإح ــع: التعجي ــة للجمي الكرام
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والنهــوض بأجنــدة 
ــدة«.2٧  ــي األمم املتح ــام 201٥ ف ــد ع ــا بع ــة مل التنمي
ــر  ــدمي تقري ــف بتق ــام ُمكل ــني الع ــني أن األم ــي ح ف
ــداف  ــق األه ــي حتقي ــرز ف ــدم احمل ــن التق ــنوي ع س
ــى  ــب إل ــر يذه ــذا التقري ــإن ه ــة، ف ــة لأللفي اإلمنائي
أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث يتنــاول أيًضــا االنتقــال إلــى 
ــوض  ــتدامة والنه ــة املس ــدة للتنمي ــدة اجلدي األجن
ــام  ــد ع ــا بع ــدة مل ــي األمم املتح ــة ف ــدة التنمي بأجن
ــى  ــال، إل ــبيل املث ــى س ــر، عل ــير التقري 201٥. يش
ــول  ــبكة حل ــتوى، وش ــع املس ــق رفي ــر الفري تقاري
التنميــة املســتدامة، واالتفــاق العاملــي، فضــالً 
عــن عمليــات »عالــم 201٥ الــذي نريــده« و«احملادثــة 
ــواغل  ــض الش ــر بع ــرح التقري ــدأ«. يط ــة تب العاملي
الرئيســة لــدى الفريــق رفيــع املســتوى، مثــل 
ــة  ــألة املهم ــى أن املس ــخص. عل ــرك أي ش ــدم ت ع
ــم  ــه وغايته ــم بذات ــم القائ ــل هدفه ــه يتجاه أن
واحلقــوق  الصحــة  حــول  دال   ٤ التوضيحيــة 
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اجلنســية واإلجنابيــة. ويطــرح، فــي املقابــل، أن النــوع 
االجتماعــي يجــب أن يكــون قضيــة شــاملة، ويعــود 
إلــى لغــة املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة فــي 
مــا يتعلــق بالصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة. 
هــذا مــا ميكــن تســميته أيًضــا »ضــوء« علــى 
ــة  ــة غريب ــتخدام صياغ ــع اس ــباب، م ــا الش قضاي
ــن  ــدالً م ــي« - ب ــي واإلجناب ــم اجلنس ــي »التعلي – ه
ــع  ــاق واس ــى نط ــتخداًما عل ــر اس ــة األكث الصياغ

ــامل«. ــي الش ــم اجلنس ــي »التعلي وه

للمؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  نريده:  الذي  املستقبل   )3(
الدولي املعني بالتنمية املستدامة )ريو+20(

كانــت العمليــة الثالثــة األكثــر أهميــة ملســتقبل 
ــن  ــف م ــي تكلي ــتدامة ه ــة املس ــداف التنمي أه
املســتدامة  بالتنميــة  املعنــي  الدولــي  املؤمتــر 
ــو  ــرو، يوني ــو دي جاني ــي ري ــد ف ــذي ُعق ــو+20(، ال )ري
ــة،  ــه اخلتامي ــل وثيقت ــفرت بالفع ــد أس 2012. وق
بعنــوان »املســتقبل الــذي نريــده«، عــن تأثيــر كبيــر 
علــى التفكيــر حــول أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 
ــة لألمــام  201٥، وســوف تســتمر فــي دفــع العملي

ــة.28 ــعة املقبل ــهر التس ــالل األش خ
اتفقــت احلكومــات فــي ريــو علــى وضــع مجموعــة 
مــن األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة »تأخــذ فــي 
ــة، والقــدرات  ــف الظــروف الوطني حســبانها مختل
ــي،  ــون الدول ــع القان ــق م ــي[ تتس ــات، ]الت واألولوي
بالفعــل،  املُقدمــة  االلتزامــات  إلــى  وتســتند 
ــع  ــج جمي ــل لنتائ ــذ الكام ــي التنفي ــهم ف وتس
مؤمتــرات القمــة الرئيســية فــي املياديــن االقتصادية 
ــذه  ــم ه ــب أن تتس ــة ...«. يج ــة والبيئي واالجتماعي
واإليجــاز،  العمــل،  »التوجــه نحــو  بـــ  األهــداف 
وســهولة تواصلهــا، ومحدوديــة عددهــا، وطموحها، 
ــامل  ــق الش ــة للتطبي ــة، وقابل ــة عاملي وذات طبيع
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــدان م ــع البل ــي جمي ف
ــتويات  ــدرات ومس ــة، والق ــق الوطني ــف احلقائ خملتل
التنميــة، واحتــرام السياســات واألولويــات الوطنيــة 
... ]إنهــا[ يجــب أن تعالــج وتركــز علــى اجملــاالت ذات 

ــتدامة...«.28 ــة املس ــق التنمي ــة لتحقي األولوي
ــده«، مت إنشــاء  ــا لوثيقــة »املســتقبل الــذي نري وفًق
فريــق عمــل مفتــوح العضويــة لتحديــد األهــداف. 
ــذا  ــده« أن ه ــذي نري ــتقبل ال ــة »املس ــرح وثيق تط
الفريــق يجــب أن يقــدم تقريــرًا إلــى الــدورة ٦8 
يتجــاوز  أال  املتحــدة،  لــألمم  العامــة  للجمعيــة 
إعــداده افتتــاح الــدورة ٦٧. ويجــب أن تضــم 30 ممثالً، 
ــات  ــالل اجملموع ــن خ ــاء م ــدول األعض ــحهم ال ترش
اإلقليميــة اخلمــس فــي األمم املتحــدة، »بهــدف 
حتقيــق متثيــل جغرافــي عــادل ومنصــف ومتــوازن«.28 
ــول  ــة ح ــوح العضوي ــل مفت ــق العم ــد أن الفري بي
أهــداف التنميــة املســتدامة قــد أُنشــىء باألحــرى 
ــه اســتغرق  ــدورة الســابعة والســتني، لكن ــاء ال أثن
ــن  ــد م ــث أراد العدي ــع، حي ــن املتوق ــول م ــا أط وقًت
البلــدان االنتمــاء لعضويتــه. كان يجــب حتديــد 
إجــراء مبتكــر، ميكــن مبقتضــاه أن »تتشــارك« ثالثــة 
ــة  ــل كمجموع ــد وتعم ــض املقاع ــي بع ــدان ف بل
ثالثيــة »ترويــكا«. وهنــاك مقاعــد أخــرى ضــم 
ــاركت  ــذا، تش ــط. وهك ــًدا فق ــًدا واح ــا بل كل منه
فرنســا وأملانيــا وسويســرا فــي مقعــد واحــد، بينمــا 
ــني  ــني. مت تعي ــر لبن ــر وآخ ــد للمج ــاك مقع كان هن
ــًدا ســفيرا األمم املتحــدة  رئيســني مشــتركني، وحتدي
ــع  ــق حتــى اآلن أرب ــا، والتقــى الفري فــي اجملــر وكيني
مــرات. ومــن املقــرر عقــد أربعــة اجتماعــات أخــرى 
ــالوة  ــر 201٤. ع ــف فبراي ــر 2013 ومنتص ــني نوفمب ب
علــى ذلــك، ســوف يُعقــد حــوار تفاعلــي مــع 
ــية  ــات الرئيس ــالل اجلماع ــن خ ــي م ــع املدن اجملتم
وأصحــاب املصالــح فــي 22 نوفمبــر 2013، مــع 

ــق. ــت الح ــي وق ــان ف ــوم ث ــي ي ــة ف املتابع
مفتــوح  العمــل  لفريــق  الرابعــة  الــدورة  أمــا 
ــام 2013،  ــو ع ــي يوني ــدت ف ــي ُعق ــة، الت العضوي
ــكان  ــات الس ــا دينامي ــدول أعماله ــم ج ــد ض فق
الصحــة  نالــت  املناقشــة،  وخــالل  والصحــة. 
كبيــرًا  تعزيــزًا  واإلجنابيــة  اجلنســية  واحلقــوق 
بيانــات احلكومــات وصنــدوق األمم املتحــدة  فــي 
ــدره  ــذي أص ــت ال ــر املؤق ــد أن التقري ــكان. بي للس
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الرئيســان املشــَترَكان حــول عمــل الفريــق أغفــل أي 
ــة،  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــوق الصح ــى حق ــارة إل إش
ــرام  ــة احت ــد أهمي ــى »تأكي ــل عل ــي املقاب ــص ف ون
احلقــوق اإلجنابيــة والوفــاء بهــا وفًقــا لبرنامــج 
العمــل ]الصــادر عــن املؤمتــر الدولــي للســكان 
والتنميــة[«.2٩ تُعــد هــذه الصيغــة صــدى للصياغــة 
ــا  ــار إليه ــام واملش ــني الع ــر األم ــي تقري ــواردة ف ال
ــة  ــل لغ ــي تعدي ــة ف ــس الرغب ــح نف ــاله، وتوض أع
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة لعــام 1٩٩٤ 
علــى الرغــم مــن جميــع التطــورات الالحقــة فــي 
ــا  ــر غيره ــة والكثي ــكان والتنمي ــة الس ــرارات جلن ق
مــن الوثائــق بني-احلكوميــة وتوصيــات املشــاورات، ال 
ســيما فــي مــا يتعلــق باحلقــوق اجلنســية. ونظــرًا 
للمشــكالت التــي تطفــو علــى الســطح فــي مــا 
ــد  ــى الصعي ــية عل ــوق اجلنس ــال احلق ــق بإدخ يتعل
ــي  ــتحدثت ف ــي اس ــة الت ــت الصيغ ــي، كان الدول
ــده« -  ــذي نري ــم ال ــة »العال ــن وثيق ــرة 1٤٥ م الفق
عندمــا كان يبــدو واضًحــا عــدم االتفــاق حتــى علــى 
ــة: »...  ــة التالي ــتخدم اللغ ــة – تس ــوق اإلجنابي احلق
ــة  ــى الصح ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــوض[ بااللتزام ]النه
اجلنســية واإلجنابيــة، وتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق 
اإلنســان فــي هــذا الســياق«. ففــي حــني كان هنــاك 
ــذه  ــول ه ــي ح ــع املدن ــات اجملتم ــني منظم ــالف ب خ
اللغــة، فإننــي أعتقــد مــن الضــروري إمعــان النظــر 
فــي مــدى إمكانيــة اســتخدام هــذه اللغــة لضمــان 

ــة.28  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس إدراج احلق
ســوف تتســم الدورتــني السادســة والثامنــة لفريــق 
العمــل مفتــوح العضويــة باألهميــة، حيــث يضــم 
جــدول أعمالهمــا حقــوق اإلنســان وعــدم املســاواة 

)مبــا فــي ذلــك قضايــا النــوع االجتماعــي(. 
ــاء  ــده« بإنش ــذي نري ــتقبل ال ــة »املس ــي وثيق توص
ــي  ــدى سياس ــي منت ــى ه ــني. األول ــني أخرت هيئت
رفيــع املســتوى يحــل محــل اللجنــة املعنيــة 
ــني- ــة ب ــي جلن ــة ه ــتدامة؛ والثاني ــة املس بالتنمي
حكوميــة للخبراء حــول متويــل التنمية املســتدامة. 
وقــد بــدأت الهيئتــان إجتماعاتهمــا قبــل اإلجتمــاع 

اخلــاص للجمعيــة العامــة فــي 2٥ ســبتمبر 2013. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن إنشــاء كل مــن فريــق العمــل 
رفيــع  السياســي  واملنتــدى  العضويــة  مفتــوح 
ــذي  ــتقبل ال ــة »املس ــا لوثيق ــاء وفًق ــتوى ج املس
نريــده«، وينبثــق عــن عمليــة مؤمتــر ريــو+20. ولذلــك، 
ــع  ــل م ــة للعم ــة مختلف ــا آلي ــكل منهم ــت ل كان
اجملتمــع املدنــي، وحتديــًدا مــن خــالل اجملموعــات 
ــى  ــا عل ــث تركــزت املناقشــة عموًم الرئيســية، حي
التنميــة املســتدامة. تختلــف هــذه العمليــة متاًمــا 
ــة  ــان املعني ــي اللج ــتخدمة ف ــة املس ــن العملي ع
ــتند  ــي تس ــرأة، الت ــع امل ــة ووض ــكان والتنمي بالس
إلــى مجلــس األمم املتحــدة االقتصــادي واالجتماعــي 
غيــر  املنظمــات  مــع  االستشــاري  املركــز  ذي 
ــية  ــات الرئيس ــم اجملموع ــري تنظي ــة. ويج احلكومي
ــي،  ــة. وبالتال ــع فني ــس مواضي ــف ولي ــول مواق ح
ال توجــد مجموعــة رئيســية حــول الصحــة أو 
ــاك  ــل هن ــة؛ ب الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي
ــال، للمــرأة؛  باألحــرى مجموعــات، علــى ســبيل املث
ــات؛  األطفــال والشــباب؛ املزارعــني والعمــال والنقاب
الســلطات احملليــة؛ املنظمــات غيــر احلكوميــة. 
ــن  ــة اآلخري ــاب املصلح ــن أن أصح ــم م ــى الرغ وعل
»اجملموعــات  فــي  يشــاركوا  أن  املفتــرض  مــن 
ــف  ــإن تعري ــة«، ف ــان التوجيهي ــة واللج املواضيعي
هــذه العمليــات كان أقــل وضوًحــا بكثيــر وينبغــي 

ــتقبل. ــي املس ــره ف تطوي

عمليات أخرى ذات تأثير
ــرت  ــا ســابًقا، أثّ ــات أخــرى، كمــا ذكرن ــاك عملي هن
علــى أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 201٥، وســوف 
ــة  ــل رفيع ــق العم ــمل فري ــا؛ وتش ــل تأثيره تواص
املســتوى للمؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، 
ــتوى  ــن مس ــاء م ــن األعض ــددًا م ــم ع ــذي يض ال
ــس  ــَترَكني )رئي ــني املش ــم الرئيس ــن فيه ــع، مب رفي
ــق  ــس موزمبي ــني، ورئي ــا هالون ــابق تاري ــدا الس فنلن
الســابق يواكيــم شيســانو(، وأنصــار الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة األقويــاء مــن اجملتمــع 
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املدنــي.30 هنــاك أيًضــا أنشــطة األمم املتحــدة اجلاريــة 
األخــرى مثــل اللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة، حيــث 
ــو  ــام 201٤ وه ــي ع ــدورة ٥8 ف ــس لل ــوع الرئي املوض
ــذ  ــي تنفي ــت ف ــي حتقق ــازات الت ــات واإلجن »التحدي
ــات«،  ــاء والفتي ــة للنس ــة لأللفي ــداف اإلمنائي األه
ميثــل القضايــا الناشــئة التــي ســتكون علــى 
ــرًا ألن  ــام 201٥. ونظ ــد ع ــا بع ــة مل ــدة التنمي أجن
صحــة األمهــات كانــت بــؤرة تركيــز ذات أولويــة فــي 
عمليــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وبالنســبة ألمني 
عــام األمم املتحــدة، فقــد عــززت بقــوة مبادرتــه »كل 
ــار دوالر  امــرأة، وكل طفــل« صحــة األم، مــع 20 ملي
ــر  ــركاء و«مؤمت ــن الش ــن 2٥0 م ــر م ــا أكث ــزم به الت
ــي  ــرًا ف ــا كبي ــذي حقــق جناًح ــاة« ال ــع احلي ــرأة نب امل

ــام 2013. ع
بيــد أن جــزًءا كبيــرًا مــن عمــل منظومــة األمم 
أجنــدة  علــى  الواقــع،  فــي  ســتركز،  املتحــدة 
التنميــة ملــا بعــد عــام 201٥، كقــوة توجيهيــة مــن 

عــام 201٥ إلــى عــام 2030.

تتابع  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية   :2015-2013
اجلهود الرامية إلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

شــهد االجتمــاع اخلــاص للجمعيــة العامــة فــي2٥ 
طريــق  خارطــة  علــى  اتفاقًــا   2013 ســبتمبر 
ــد  ــا بع ــة مل ــة اخلتامي ــأن الوثيق ــات بش للمفاوض
عــام 201٥. 31 حتــدد الوثيقــة اخلتاميــة عمليــة 
ــد  ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــاد أجن ــا العتم ــي قدًم املض
عــام 201٥، التــي ســتبدأ املفاوضــات بني-احلكوميــة 
ــألمم  ــة ل ــة العام ــدورة ٦٩ للجمعي ــي ال ــأنها ف بش
املتحــدة بــدًءا مــن 1٦ ســبتمبر 201٤، وتســتمر 
غضــون  وفــي  التاليــة.  الســنة  أغلــب  طــوال 
ــة  ــوح العضوي ــق العمــل مفت ــك، ســيواصل فري ذل
وجلنــة اخلبــراء بني-احلكوميــة حــول متويــل التنميــة 
ــا  ــخ، عندم ــك التاري ــى ذل ــا حت ــتدامة عملهم املس

ــات. ــدأ املفاوض تب
كمــا أعلــن رئيــس اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة 
ــت  ــة حت ــة العام ــا للجمعي ــيعقد اجتماًع ــه س أن

شــعار »أجنــدة التنميــة ملا بعــد عــام 201٥ – مرحلة 
ــاب  ــع أصح ــى جمي ــوات إل ــتوجه دع ــداد«. وس اإلع
املصلحــة، مبــا فيهــم »اجملتمــع املدنــي، واملؤسســات 
العلميــة واملعرفيــة، والبرملانــات، والســلطات احمللية، 
والقطــاع اخلــاص«، بغيــة إشــراكهم. وســوف تولــى 
األمــني العــام جتميــع طائفــة كاملــة مــن املدخــالت، 
ــة  ــل نهاي ــي قب ــر جتميع ــدمي تقري ــا وتق ــم إتاحته ث
ــرًا، ســُتعقد قمــة علــى مســتوى  عــام 201٤. وأخي
رؤســاء الــدول واحلكومــات فــي ســبتمبر 201٥ 
إلقــرار أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 201٥، ومتهيــًدا 
لهــا يجــب أن يعقــد رئيــس اجلمعيــة العامــة لــألمم 
ــق  ــول »الطرائ ــة ح ــاورات بني-حكومي ــدة مش املتح

التنظيميــة« لهــذه القمــة.
الــدول  رؤســاء  أن  إلــى  أيًضــا  اإلشــارة  جتــدر 
ــة  ــي الوثيق ــرى، ف ــرة أخ ــدون م ــات يؤك واحلكوم
فــي 2٥ ســبتمبر  اخلــاص  لالجتمــاع  اخلتاميــة 
2013، أنهــم ســوف يســتهدفون معظــم األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة خــارج املســار، فضــالً عــن تلــك 
التــي توقــف تقدمهــا مثــل »حصــول اجلميــع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة اإلجنابي ــات الصح ــى خدم عل
ــن  ــف ع ــة تختل ــة لغوي ــذه صياغ ــة األم«. ه صح
ــديد  ــادة التش ــث زي ــن حي ــادة، م ــتخدمة ع املُس
ــة األم،  ــن صح ــر م ــة أكث ــة اإلجنابي ــى الصح عل
ــت  ــا تثب ــا أنه ــًدا. كم ــدودة ج ــزال مح ــا ال ت لكنه
ــن  ــات ميك ــرى، أن احلكوم ــة أخ ــن ناحي ــل، م بالفع
أن تتحــرك فعــالً مبــا يتجــاوز اللغــة املتفــق عليهــا 
عنــد التفــاوض فــي بعــض املنتديــات.31 أقــرت 
الوثيقــة أيًضــا »النهــوض احلاســم باملســاواة بــني 
اجلنســني« و«القضــاء علــى مجموعــة احلواجــز 
أمــام متكــني النســاء والفتيــات«، باعتبارهــا تشــكل 
أســاس التقــدم ودفعــه عبــر جميــع األهــداف. 
ــع  ــة، م ــة الوطني ــى امللكي ــد عل ــرًا، مت التأكي وأخي
التشــديد علــى ضــرورة الدعــم الدولــي إذا كان 
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أن تتحقــق بحلــول عــام 

.201٥
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الطريق إلى عام 2015 ...
أوضــح االتفــاق بشــأن الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع 
اخلــاص، إلــى حــد كبيــر، عمليــة الســنتني املقبلتني، 
إلــى حــني اعتمــاد اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة 

ألجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 201٥.
ــح  ــاب أي توضي ــي غي ــات ف ــدى الصعوب ــت إح متثل
ــه »الصحــة واحلقــوق اجلنســية  بشــأن مــا تتضمن
واإلجنابيــة« فــي ســياق هــذه األجنــدة. وكان إطــالق 
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان لبرنامــج مناصرتــه 
إلطــار التنميــة بعــد عــام 201٥، حتــت بعنــوان 
مســتدام  مســتقبل  لكفالــة  النــاس  »متكــني 
رئيســية فــي هــذا  للجميــع«، مبثابــة خطــوة 
االجتــاه.32 فــي هــذه الوثيقــة، التــي أعلــن الدكتــور 
باباتونــدي أوســوتيمهني مضمونهــا فــي 2٤ أكتوبــر 
ــو  ــكان يدع ــدة للس ــدوق األم املتح 2013، كان صن

ــى: إل
ــاواة 	  ــق املس ــول حتقي ــه ح ــم بذات ــدف قائ ه

بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، مــع غايــات تــدور 
حــول حقــوق النســاء اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــويه/ ــال، وتش ــي، ووزواج األطف ــراه اجلنس واإلك
بتــر األعضــاء التناســلية لإلنــاث، والعنــف ضد 
ــني  ــاواة ب ــاة املس ــن مراع ــالً ع ــاء، فض النس

ــه؛ ــار برمت ــي اإلط ــني ف اجلنس
ــول 	  ــق بحص ــة تتعل ــدف الصح ــت ه ــة حت غاي

اجلميــع علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة؛

هــدف قائــم بذاتــه حــول االســتثمار فــي 	 
قــدرات املراهقــني والشــباب مــن أجــل التنميــة 
ــة  ــات املتعلق ــك الغاي ــي ذل ــا ف ــتدامة، مب املس
بالتثقيــف اجلنســي الشــامل، وحصــول جميــع 
الشــباب علــى اخلدمــات، والتعليــم والتدريــب 
وســالمة  العمــل،  فــرص  إلــى  يــؤدي  مبــا 

ــة؛ و ــن العام ــي األماك ــات ف الفتي
غايــات حتــت هــدف احلوكمــة أو تعميمهــا فــي 	 

جميــع األنحــاء ... لتحســني القــدرات الوطنيــة 
ــات  ــل البيان ــة وحتلي ــد وإتاح ــل تولي ــن أج م

ــات  ــة وبيان ــة املنفصل االجتماعية-الدميوجرافي
ــة.32 الصح

بينمــا ال يــزال ذلــك يعنــي أن العمــل يتقــدم، فإنــه 
ــى  ــتمرار عل ــى االس ــوة إل ــا للدع ــارًا قويًّ ــر إط يوف
ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــب منظم ــد ترغ ــق. فق الطري
وغيرهــا فــي زيــادة التشــديد علــى مختلــف عناصــر 
هــذه احلزمــة، أو تعديلهــا، أو اإلضافــة إليهــا، لكنها 
علــى األقــل تُعــد شــيء ملمــوس وتقدمــي، ونقطــة 

إنطــالق جيــدة.
بالنظــر إلــى تاريــخ عمليــة تنفيــذ برنامــج عمــل 
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ومنــو املعارضــة 
ــهولة إدراج  ــى س ــد أن يدع ــتطيع أح ــه، ال يس ل
ــة الشــاملة  الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي
ــد  ــام 201٥. عن ــد ع ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــي أجن ف
أيًضــا  يــزال مــن الصعــب  النقطــة، ال  هــذه 
رؤيــة كيــف ميكــن إدخــال نتائــج مؤمتــر الســكان 
والتنميــة ملــا بعــد عــام 201٤ فــي العمليــة، 
ــي  ــر التجميع ــزاء التقري ــد أج ــا أح ــالف كونه بخ
ــث ال  ــام 201٤، حي ــة ع ــي نهاي ــام ف ــني الع لألم
ــارين  ــى مس ــالن عل ــان تعم ــان العمليت ــزال هات ت
اخلــاص  االجتمــاع  نتائــج  لكــن  متوازيــني. 
ــا،  ــة تقاربهم ــح إمكاني ــة توض ــة العام للجمعي

ــى 201٥. ــداد إل ــرة اإلع ــي فت ف
ــتخدام  ــم اس ــن امله ــيكون م ــا، س ــي قدًم وباملض
كافــة الفــرص، مبــا فــي ذلــك عمليــة فريــق العمــل 
ــة  ــس اجلمعي ــات رئي ــة واجتماع ــوح العضوي مفت

ــي: ــا يل ــى م ــتركز عل ــا س ــة. ورمب العام
ــاء، 	  ــه النس ــوم ب ــب أن تق ــذي يج ــدور ال ــا ال م

األجنــدة  املدنــي، فــي  واجملتمــع  والشــباب، 
اجلديــدة للتنميــة؟

ــيادة 	  ــان وس ــوق اإلنس ــن إدراج حق ــف ميك كي
ــون؟ القان

كيــف ميكــن زيــادة مزايــا التعــاون بــني اجلنــوب 	 
واجلنــوب إلــى أقصــى حــد؟

القائمــة 	  الشــراكات  تعزيــز  ميكــن  كيــف 
واجلديــدة؟
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مســتقرة 	  مجتمعــات  بنــاء  ميكــن  كيــف 
؟ ســلمية و

ــتمرة 	  ــات املس ــة التحدي ــا معاجل ــف ميكنن كي
والصــرف  النظيفــة،  امليــاه  إلــى  للوصــول 

الصحــي، والطاقــة؟
ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه باإلضافــة إلــى 
العمــل مــن خــالل »اجملموعــات الرئيســة« فــي 
عمليــة فريــق العمــل مفتــوح العضويــة، مــن 
احملتمــل وجــود تركيــز علــى البيئــة والتنميــة 
ــو+20،  ــان لري ــان األولت ــا الدعامت ــتدامة، فهم املس
فــي مقابــل الدعامــة الثالثــة املتمثلــة فــي التنمية 
ــح  ــا تصب ــدد، وعندم ــذا الص ــي ه ــة. ف االجتماعي
ــا  ــيكون للقضاي ــيرة، س ــو عس ــي ري ــات ف املفاوض
ــتدامة  ــة املس ــة والتنمي ــدات البيئ ــة بأجن املتعلق
ــواغل  ــة، وش ــة االجتماعي ــى التنمي ــبقية عل األس
احلوكمــة، وقضايــا الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
ــر  ــر آخ ــاك حتذي ــاءلة. هن ــق املس ــة، وطرائ واإلجنابي
مــن شــأنه تخفيــف التفــاؤل الناجــم عــن اإلطــار 
اجلديــد لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان، وهــو 
النهــج »احلــذر« للغــة املســتخدمة حــول الصحــة 
ــر املؤقــت  واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي التقري
لألمــني العــام وتقاريــر الرئيســني املشــَترَكني لفريــق 
ــي ال تتجــاوز لغــة  ــة، والت ــوح العضوي العمــل مفت
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة. وهكــذا، أصبــح 

ــتقبل. ــي املس ــات ف ــًدا ملفاوض ــرح مع املس

نداء نهائي واضح ...
تتســم عمليــة اإلعــداد مــن أجــل أجنــدة التنميــة 

ولكــن مئــات  بالتعقيــد،  بعــد عــام 201٥  ملــا 
إن لــم يكــن آالف مــن النــاس ينخرطــون فيهــا 
ــوق  ــة واحلق ــروا إدراج الصح ــدون أن ي ــل ويري بالفع
اجلنســية واإلجنابيــة كأولويــة مــن أولويــات أهــداف 
ــار  ــاك خي ــس هن ــدة. لي ــتدامة اجلدي ــة املس التنمي
ــدد  ــق تتح ــع طرائ ــي وض ــا ف ــي قدًم ــوى املض س
علــى أعلــى املســتويات. والشــيء الوحيــد الــذي ال 
يســعنا الســماح بــه مــرة أخــرى هــو مــا حــدث مــع 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي عــام 2000؛ فهــذه 

ــج. ــة دون نتائ ــادرة الغرف ــدم مغ ــا ع ــرة علين امل

شكر وتقدير
قدمــوا  الذيــن  أولئــك  جلميــع  جزيــالً  شــكرًا 
معلومــات قيمــة، وأفــكار، ومســاعدات، أثنــاء إعــداد 
ــوص،  ــه اخلص ــى وج ــارة، عل ــة. وأود اإلش ــذه الورق ه
ــة  ــو )األمان ــا باجوت ــي وبندت ــيا بومبيل ــى باتريس إل
العامــة للمنظمــات األوروبيــة غيــر احلكوميــة(، 
ــرة(،  ــم األس ــي لتنظي ــاد الدول ــو )التح ــارة ش وس
)مؤسســة  وهيلــد كرويــس  بوجارتــس  وإيفــون 
الســكان العامليــة روجتــرس(، وفرانســواز جيــرار 
ــة  ــي لصح ــف الدول ــكي )التحال ــانون كوالس وش
املــرأة(، وساشــا جابيــزون )اجملموعــة الرئيســية 
للنســاء(. كمــا أتوجــه بالشــكر أيًضــا إلــى دييجــو 
ــة  ــدة التنمي ــذي ألجن ــق التنفي ــواس، املنس باالس
مــا بعــد عــام 201٥ فــي صنــدوق األمم املتحــدة 

للســكان.
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مالمح

البيئية  االستدامة  لتحقيق  األمد  بها  التي طال  اآلمال  دمج  إلى  للتنمية  اجلديد  اإلطار  يتطلع  املقال:  موجز 
البرنامج يقع تعزيز وحماية  والسياسية واملالية مع األهداف الدولية بغية القضاء على الفقر. وفي قلب هذا 
حقوق اإلنسان للسيدات والفتيات. إال أن اآلليات الوطنية واجلهات املانحة، ووكاالت التنمية الدولية في كثير من 
األحيان ال تعالج هذه القضايا بالكامل، أو تواجه ما يصاحبها من قضايا حساسة ومعقدة تختلط بالدين، واحلالة 
االجتماعية واالقتصادية، واحلياة الثقافية واالجتماعية واألسرية. وقد يؤدي االعتماد املتزايد على االستثمار اخلاص 
الشخصيات  املستوى من  رفيع  الفريق  تقرير  في  املوضح  املقترح  لإلطار  وميكن  املرأة.  نهج حقوق  إضعاف  إلى 
اإلمنائية لأللفية من خالل  األهداف  أنه يحسن  الرغم من  لتنظيم هذه املشكلة، على  أن يضع منهًجا  البارزة 
توسيع نطاق األهداف املتعلقة باملرأة. ويتطلب النجاح تعزيز مزيج قوي من الدعم، وحشد احلركات، إلى جانب 
التي تضر  الثقافية والقوانني والسياسات  التي تغير املمارسات  القائمة  مجموعة معقدة من االستراتيجيات 
بالسيدات والفتيات. إن متويل الدعم والتدخالت التي تتمسك مبجال حقوق اإلنسان لهو أمر حتمي، ولكن نظرًا 
الختالف أوجه الوالء من جانب احلكومات والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ميكن أن يكون االعتماد على أي 
قطاع منها محفوًفا باملاطر. ويظهر حتليل حالة العمل، والبنية التحتية، ودعم اجلهات املانحة حلقوق املرأة في 

بنجالديش وجنوب أفريقيا ضرورة االهتمام باليقظة واالستثمارات طويلة األجل في العمل الفعال.
© مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
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ــة  ــداف التنمي ــرأة، أه ــوق امل ــة حلق ــر الدولي ــرأة، األط ــع امل ــني، وض ــني اجلنس ــاواة ب ــة: املس ــات الدال الكلم
ــي،  ــون العرف ــرأة، القان ــوق امل ــل حق ــني، متوي ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي ــات الوطني ــتدامة، اآللي املس

ــش. ــا، بنجالدي ــوب أفريقي ــة، جن ــاعدات التنموي املس

وقــد قدمــت احلكومــات عــدة التزامــات دوليــة 
ــني  ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس ــل وتعزي لتموي
املــرأة. ويشــمل هــذا املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي 
باملــرأة فــي بكــني )1٩٩٥(1، والــدورة االســتثنائية 
الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لــألمم املتحدة 
)2000(،2 ومؤمتــر قمــة األلفيــة )2000(،3 واللجنــة 
املعنيــة بوضــع املــرأة )200٦ (٤. ومــع ذلــك، مــا تــزال 
املــرأة تتحمــل عــبء الفقــر والتمييــز. ٥ وفــي هــذه 

املرحلــة، عندمــا تنظــر احلكومــات فــي وضــع جــدول 
ــا  ــدرس م ــم أن ت ــن امله ــة، م ــد للتنمي ــال جدي أعم
أســفرت عنــه هــذه االلتزامــات الدوليــة فــي البلدان 
الناميــة، ودور اجلهــات املانحــة فــي حتقيــق النتائــج. 
هــل قُوضــت تطلعــات احلصــول علــى حقــوق املــرأة 
ــى وســائل مشــكوك  بســبب االعتمــاد املفــرط عل
فيهــا ولكنهــا مقبولــة سياســًيا ملعاجلــة املســاواة 
بــني اجلنســني، مثــل تعميــم مراعــاة املنظــور 

٧3 Contents online:www.rhm-elsevier.com          Doi:10.1016/S0968-8080)13(42741-6
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اجلنســاني؟ هــل كان هنــاك دعــم كاٍف مــن اجلهــات 
املانحــة أو احلكومــات للعمــل اإلبداعــي لتغييــر 
بالســيدات  الضــار  العرفــي  والقانــون  الثقافــة 
والفتيــات، مثــل »التحــرش بالنســاء« ٦ وحــق االبــن 
األكبــر فــي احلصــول علــى كامــل اإلرث فــي قوانــني 
امليــراث؟٧ يجــب تكريــس مزيــد مــن الدعــم ملنظمات 
مثــل شــبكة النســاء فــي ظــل قوانــني املســلمني، 
التــي يهــدف برنامجهــا إلــى »اســترداد املــرأة 
ــز قــدرة املــرأة علــى  وإعــادة تعريــف الثقافــة« تعزي
ــتخدام  ــة اس ــل ملكافح ــم، والتدخ ــق، والدع التوثي
الثقافــة وســيلة إلنــكار حقــوق املــرأة. وهنــاك 
أيًضــا احتــاد نقــاط االلتقــاء فــي أمريــكا الوســطى 
وأمريــكا الالتينيــة الــذي متكــن مــن الــزج بالقضايــا 
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــة بالصح املتعلق
فــي املناقشــات العامــة مــن خــالل اســتخدام 
ــالم.8  ــائل اإلع ــن وس ــا م ــون وغيره ــج التلفزي برام
هــذا باإلضافــة إلــى برامــج حقــوق اإلنســان، مثــل 
ــن  ــذي يطع ــا ال ــوب أفريقي ــي بجن ــز التقاض مرك

ــرأة. ــرة بامل ــة املض ــني العرفي ــى القوان عل

ويشــير فحــوى األطروحــة املقدمــة فــي هــذه الورقــة 
البحثيــة إلــى أن السياســات والبرامــج احلكوميــة 
املتجانســة التــي تعانــي مــن نقــص التمويــل، والقائمة 
علــى املَِنــح، لــن تضمــن وحدهــا حمايــة وتعزيــز 
ــة  ــة والثقافي ــة والسياســية واالقتصادي احلقــوق املدني
ــني.  ــني اجلنس ــاواة ب ــاس املس ــى أس ــة عل واالجتماعي
وحتلــل األطروحــة التمويــل والبرمجــة والتأثيــر املتعلــق 
باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة فــي بلديــن هما: 
جنــوب أفريقيــا وبنجالديــش. ٩-11 وتوضــح دراســات 
احلالــة أهميــة دعــم أنشــطة الدعــم والتدخــل التــي 
تناقــش التفســيرات الذكوريــة للثقافــة، وتغييــر 

ــارة. ــات الض ــني واملمارس القوان

الرئيسية  الدولية  لألطر  الوطني  والتمويل  التنفيذ 
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

تشــترك أكثــر مــن ٩٥% مــن الــدول األعضــاء 

ــا  ــا أطراًف ــة – بوصفه ــدة - 18٥ دول ــي األمم املتح ف
فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو، 1٩٧٩(. ٥،12 وحتــث 
جلنــة االتفاقيــة، فــي توصياتهــا العامــة، األحــزاب 
ــة  ــة الالزم ــوارد املالي ــر امل ــى توفي ــية عل السياس
للتغلــب علــى العقبــات التــي حتــول دون مشــاركة 

ــل. 13-1٥ ــا بالكام ــرأة ومتثيله امل

وأكــد نهــج عمــل بكــني علــى أهميــة تعــدد 
قطاعــات التمويــل الالزمــة لتحقيــق املســاواة بــني 
ــات أن  ــى احلكوم ــرأة. وكان عل ــني امل ــني ومتك اجلنس
جتــري مراجعــة منهجيــة لكيفيــة اســتفادة املــرأة 
ــه، وأن  ــا من ــام أو حرمانه ــاع الع ــل القط ــن متوي م
تضبــط امليزانيــات لضمــان املســاواة فــي احلصــول 
ــا  ــق التزاماته ــام وحتقي ــاع الع ــل القط ــى متوي عل
ــوارد  ــص م ــب تخصي ــى جان ــذا إل ــانية. ه اجلنس
اخلــاص،  والقطــاع  الوطنيــة،  لآليــات  كافيــة 
ومؤسســات اجملتمــع املدنــي التــي ميكــن أن تســهم 
فــي تنفيــذ نهــج العمــل ومراقبتــه. وكان يتعــني 
علــى الــدول املنخرطــة فــي مجــال التنميــة 
ــاعدة  ــج املس ــدي لبرام ــل نق ــراء حتلي ــة إج الدولي

ــا.1 ــاني به ــج جنس ــج نه ــا ودم ــي تقدمه الت

ــألمم  ــة ل ــة العام ــدت اجلمعي ــام 2000، أك ــي ع ف
ــي  ــاون املال ــتمرار التع ــرورة اس ــى ض ــدة عل املتح
ــس  ــد انعك ــني.2 وق ــداف بك ــق أه ــي لتحقي الدول
ــتخدام  ــد باس ــدف املعتم ــى اله ــزام عل ــذا االلت ه
للبلــدان  اإلجمالــي  القومــي  النــاجت  مــن   %0.٧
ــمية،  ــة الرس ــاعدة اإلمنائي ــدمي املس ــة لتق املتقدم
ــان  ــيس بني ــني لتأس ــوة بك ــداء دع ــا رددت أص كم
جنســاني شــامل.1،2 وفــي عــام 200٦، كــررت جلنــة 
األمم املتحــدة املعنيــة بوضــع املــرأة هــذه االلتزامات، 
ــة  ــة املراعي ــات امليزاني ــد مــن عملي وشــجعت املزي
للمنظــور اجلنســاني فــي جميــع القطاعــات، 
املتعلقــة  للتدابيــر  الكافــي  التمويــل  وتوفيــر 

ــرأة.٤ بامل
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األهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق املرأة
ــو  ــة ه ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــرض م كان الغ
ــة  ــات اجلمعي ــني والتزام ــل بك ــج عم ــل نه تفعي
العامــة لــألمم املتحــدة، وكــذا دفــع وقيــاس التقــدم 
ــدف   ــز اله ــي.1٦ ويرك ــد الوطن ــى الصعي ــرز عل احمل
الثالــث لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى املســاواة 
بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، 1٧ وتقــاس في األســاس 
ــات  ــم البن ــال تعلي ــي مج ــه ف ــا مت حتقيق ــق م وف
وعــدد الســيدات الالئــي تبــوَّأن املناصــب باالنتخــاب.

ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــذ األه ــص تنفي ــد اخت وق
ــص  ــروس نق ــل في ــدة مث ــة املعق ــاالت املترابط باجمل
املناعــة البشــرية وصحــة األم والطفــل، والتغاضــى 
عــن توفيــر فــرص الوصــول إلــى اخلدمــات الصحــة 
ــم.12،18،1٩  ــول العال ــع ح ــة للجمي ــية واإلجنابي اجلنس
فالتقــدم احملــرز، أو االنتهــاكات املرتكبــة، فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان، أو فعاليــة إجــراءات احلوكمــة 
واملســاءلة لضمــان التقــدم ال يتــم رصدهــا.20،21 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يتــم قيــاس عــدم املســاواة 
علــى النحــو الكافــي؛ فتقيــس أهــداف ومؤشــرات 
وفيــات األطفــال واألمهــات متوســط   معــدالت 
ــاس،  ــى أخم ــيمها إل ــدم تقس ــع ع ــاض، م االنخف
التــي مــن شــأنها أن تكشــف الفشــل فــي حتســني 
ــي  ــس ف ــع واخلام ــني الراب ــي اخلمس ــرأة ف ــع امل وض
ــذي  ــد ال ــن احلش ــم م ــى الرغ ــياق.22، 23 وعل أي س
كانــت تســتهدفه األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
ــة احلياتيــة للفئــات األكثــر  فإنهــا تتجاهــل التجرب
حرمانـًـا، ممــا ميثــل هزميــة لغرضهــا األساســي. وقــد 
ــروج  ــج، التــي ت ــى النتائ أدت البرمجــة املســتندة إل
ــر اخلدمــات  ــز توفي لهــا اجلهــات املانحــة، إلــى حتفي
الصحيــة لغيــر املهمشــني الذيــن يســهل الوصــول 

ــم.2٤ إليه

حقوق املرأة وفعالية املعونات
لقــد اتفقــت الــدول ال 1٩2 األعضــاء فــي األمم 
املتحــدة، 2٥ باإلضافــة إلــى 23 منظمــة دوليــة، 
ــي  ــا ف ــة ودعمته ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــى األه عل

ــب  ــى أن مطال ــا إل عــام 2000، 2٦ ويرجــع ذلــك جزئًي
املانحــني أصبحــت خــارج الســيطرة.

وقــد قــادت جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة ملنظمــة 
 2٧ االقتصــادي  امليــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون 
ــعينيات  ــي تس ــة ف ــة املعون ــز فعالي ــة لتعزي حرك
القــرن العشــرين، بغيــة تبســيط أنشــطة املانحــني 
وضمــان فعاليــة املســاعدات مــن حيــث التكلفــة. 
وقــد اعترفــت احلكومــات واجلهــات املانحــة املعنيــة 
ــج  ــاع نه ــة اتب ــري )2002( بأهمي ــق آراء مونتي بتواف
ــرورة  ــى ض ــددت عل ــة، وش ــل التنمي ــامل لتموي ش
ــاء القــدرات مــن أجــل  ــز اجلهــود الوطنيــة لبن تعزي
توفيــر التمويــل املراعــي للمنظــور اجلنســاني.28 
ــاعدة  ــة املس ــزت جلن ــي 2002 و200٥، رك ــني عام وب
ــدان  ــي املي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم اإلمنائي
االقتصــادي جهودهــا علــى تأســيس جلنــة فعاليــة 
املعونــة.2٦ وقــد كان اجملتمــع املدنــي مشــتركًا بقــوة 
فــي هــذه العمليــة، وخاصــة التــي ســبقت إعــالن 
باريــس، بشــأن فعاليــة املعونــة. ومــع ذلــك، مت 
ــذ  ــات تنفي ــي مكون ــي ف ــع املدن ــص دور اجملتم تقلي
ــائية  ــات النس ــتبعدت املنظم ــا اس ــالن 2٩، كم اإلع

ــات. ــن املفاوض م

وقــد أظهــر كل مــن إعــالن باريــس )200٥(، وبرنامــج 
عمــل أكــرا )2008(، وشــراكة بوســان لتعــاون إمنائــي 
ــني  ــاواة ب ــات املس ــي نقاش ــورًا ف ــال )2011(، تط فع
ــوق  ــاة حق ــاع دع ــل دف ــة.8 وبفض ــني والتنمي اجلنس
املــرأة، 30 أعلــن برنامــج عمــل أكــرا أن املســاواة 
ــة،  ــي التنمي ــة ف ــر الزاوي ــي حج ــني ه ــني اجلنس ب
ووســعت شــراكة بوســان مــن نطاقهــا وأهميتهــا، 
ــور  ــدرك للمنظ ــر م ــس غي ــالن باري ــا كان إع بينم
ــح  ــف مس ــه، أضي ــام نفس ــي الع ــاني.31 وف اجلنس
اختيــاري لقيــاس املســاواة بــني اجلنســني ألنشــطة 
الرقابــة والتقييــم فــي إعــالن باريــس. 32 ومــع ذلــك، 
ــر برنامــج عمــل أكــرا وشــركة بوســان  يبقــى تأثي

ــح. 33-3٥ ــر واض غي
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ــات  ــن االلتزام ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
بــني  املســاواة  لتحقيــق  واإلقليميــة  الدوليــة 
اجلنســني، 3٦ فــإن دمــج املســاواة بــني اجلنســني فــي 
ــل  ــية – مث ــل الرئيس ــاالت العم ــن مج ــد م العدي
تعبئــة املــوارد احملليــة مــن أجــل التنميــة، والتجــارة، 
واملســاعدة  اخلاصــة،  األمــوال  رؤوس  وتدفقــات 
والديــون، وســائر القضايــا  الرســمية،  اإلمنائيــة 
البنيويــة املرتبطــة بالنظــام املالــي الدولــي – ال 
ــا. 3٧-3٩ وعــالوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك  تتــم تلقائًي
ــدرج  ــن أن يُ ــمي ميك ــول رس ــي أو بروتوك ــار زمن إط
ــدرة  ــت ق ــد كان ــة. وق ــداف اإلمنائي ــائر األه ــي س ف
منظمــات حقــوق املــرأة علــى رصــد تنفيــذ جميــع 
ــدم  ــبب ع ــة بس ــدودة للغاي ــات مح ــذه االتفاقي ه
ــة،  ــة املتاح ــات العام ــي والبيان ــم املال ــود الدع وج
بــني  املســاواة  مبشــروعات  التعريــف  وقضايــا 

اجلنســني والهيــاكل اخلاصــة بالقطاعــات.38

وفــي عــام 2008، أسســت اجملموعــات النســائية 
بنيــان املســاواة بــني اجلنســني،  حملــة إلصــالح 
تشــترك بهــا أكثــر مــن 300 منظمــة، للضغــط على 
ــة  ــدة ملعاجل ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــات واألمان احلكوم
أوجــه القصــور. وفــي يوليو/متــوز 2010، فــي اســتجابة 
ــالح  ــى إص ــز عل ــادة التركي ــى زي ــب عل ــد الطل لتزاي
هيــكل املســاواة بــني اجلنســني، أنشــأ األمــني العــام 
ــني  ــاواة ب ــدة للمس ــة األمم املتح ــدة هيئ ــألمم املتح ل
اجلنســني ومتكــني املــرأة )هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة(، 
برئاســة وكيــل األمــني العــام، وحتتــوي علــى هيــكل 
ــاعد  ــا يس ــات، مم ــدد الطبق ــي متع ــة حكوم حوكم
ظاهريـًـا علــى إيجــاد فرصــة لزيــادة أنشــطة املســاواة 
بــني اجلنســني فــي منظومــة األمم املتحــدة. ومــع ذلك، 
ــالزم  ــل ال ــرأة للتموي ــدة للم ــة األمم املتح ــر هيئ تفتق
ــن  ــد ع ــا ال تزي ــث أن ميزانيته ــا، حي ــذ مهمته لتنفي
ــدوق  ــة صن ــة مبيزاني ــنويًا مقارنً ــون دوالر/س 23٥ ملي
ــون دوالر  ــغ ٩3٤ ملي ــي تبل ــكان الت ــدة للس األمم املتح
أمريكــي، وميزانيــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي 

ــي.8 ــار دوالر أمريك ــغ ٤،8 ملي ــي تبل الت

املتعلقة  االلتزامات  لتنفيذ  املالي   / اإلمنائي  السياق 
باملساواة بني اجلنسني

ــل  ــوارد لتحوي ــع امل ــي توزي ــدودًا ف ــدم مح كان التق
املــرأة  متكــني  إلــى  الراميــة  الدوليــة  األهــداف 
ــا  ــه واقًع ــني وجعل ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس وحتقي
ــة  ــات املالي ــذا باالجتاه ــط ه ــا. 3٦،٤0،٤1 ويرتب ملموًس
وقضايــا  املانحــة  اجلهــات  دور  وميثــل  الكبيــرة. 
املســاءلة نقاًطــا حاســمة فــي هــذا الصــدد. 
ــة  ــم بيئ ــر نظ ــن الظواه ــد م ــكلت العدي ــد ش وق
ــط  ــة النف ــة. وكان ألزم ــل احلالي ــر والتموي التطوي
ــدمي  ــى تق ــٌم عل ــرٌ دائ ــام 1٩٧٩ تأثي ــت ع ــي حدث الت
ــادة  اخلدمــات الصحيــة واخلدمــات العامــة مــع الزي
األزمــة،  خــالل  النفــط  أســعار  فــي  الكبيــرة 
ــي  ــروض. ٤2 وف ــى الق ــول عل ــة احلص ــاع كلف وارتف
ــعار  ــي أس ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــق، رف ــت الح وق
الفائــدة؛ ممــا أدى إلــى ظهــور أزمــة التضخــم التــي 
ــد  ــون. وق ــة بالدي ــرة مثقل ــدان الفقي ــت البل ترك
يســر صنــدوق النقــد الدولــي احلصــول علــى قــروض 
ــد  ــة للح ــالت الهيكلي ــض التعدي ــروطة ببع مش
ــدت  ــد ح ــدول. ٤3 وق ــة لل ــة العام ــز املوازن ــن عج م
القــروض ذات الفائــدة املرتفعــة مــن كميــة األمــوال 
املتاحــة، ومت تخفيــض األجــور للحــد مــن التضخــم. 
ــتثمارات  ــة االس ــة العمل ــض قيم ــذب تخفي واجت
ــت  ــي كان ــات الت ــي القطاع ــة ٤٤ ف ــة اخلاص الدولي
تقــع ضمــن القطاعــات العامــة فــي الســابق، مثــل 
ــك،  ــة لذل ــل. ٤٥-٤٧ ونتيج ــم والنق ــة والتعلي الصح
قلــت أجــور املوظفــني املدنيــني وانخفــض عــدد 
ــتثمار  ــذا االس ــام، وك ــاع الع ــي القط ــني ف العامل
الكلــي فــي خدمــات القطــاع العــام - مــن البنيــة 

ــم. ــة والتعلي ــى الصح ــة إل التحتي

لفتــرة طويلــة  اخلــاص  القطــاع  مــوارد  ظلــت 
مســؤولة عــن حصــة كبيــرة مــن تدفقــات األمــوال 
ــد  ــا تزي ــت دائًم ــي كان ــة والت ــدان النامي ــى البل إل
ــن  ــة م ــمية املقدم ــة الرس ــاعدات اإلمنائي ــن املس ع
ــة  ــادة ملحوظ ــا زادت زي ــا أنه ــة، كم ــدول املانح ال
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ثمانينيــات  وخــالل  األخيــرة.٤8  الســنوات  فــي 
وتســعينيات القــرن العشــرين، كانــت هنــاك جتــارب 
ــني القطاعــني العــام  واســعة النطــاق للشــراكة ب
واخلــاص، واجتهــت العديــد مــن احلكومــات إلــى 
خصخصــة اخلدمــات الصحيــة، ممــا أدى إلــى حتويــل 
احلكومــة إلــى منظــم للخدمــات بــدالً مــن كونهــا 
ــت  ــان، كان ــب األحي ــي أغل ــات. وف ــدم للخدم مق
هــذه التغييــرات فــي آليــات التمويــل، وتغيــر تــوازن 
حصــص عائــدات الضرائــب، والتأمــني االجتماعــي أو 
اخلــاص، ورســوم املســتخدم، واملســاعدات اخلارجيــة، 
ممــا تــرك أثــرًا غيــر متكافــئ علــى املــرأة. 3٧،٤٩،٥0 وفــي 
أكثــر مــن ٦0% مــن البلــدان ذات الدخــل املنخفــض، 
ارتفعــت التكاليــف النثريــة لإلنفــاق علــى الصحــة 
إلــى ٤0% مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى الصحــة. 
وهنــاك أدلــة علــى أن املصروفــات النثريــة لعمليــات 
الــوالدة، علــى ســبيل املثــال، غالًبــا مــا يكــون 
كارثًيــا بالنســبة للمــرأة. ٥1 وقــد كانــت هنــاك 
ــمل  ــم، تش ــات التنظي ــي آلي ــرات ف ــك تغيي كذل
واإلصالحــات  القطاعيــة،  والنهــج  الالمركزيــة، 
ــداد  ــم اإلم ــتية ونظ ــات اللوجس ــال اخلدم ــي مج ف
املتعلقــة باخلصخصــة، والتغيــرات فــي آليــات 

ــة. ٤٤،٤3 ــاق املعون إنف

ــراكات  ــرت الش ــة، ازده ــود املاضي ــدى العق ــى م عل
بــني القطاعــني العــام واخلــاص. وقــد قدمــت 
ــني القطاعــني العــام واخلــاص  منصــة الشــراكة ب
لتنفيــذ  الصيدلــة  لصناعــة  مســاومة  ورقــة 
جوانــب اتفاقيــة حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلة 
بالتجــارة لزمــن أطــول لبــراءات االختــراع احلصريــة 
ــية  ــة األساس ــاري لألدوي ــص اإلجب ــر الترخي وحظ
اخلدمــات  مــن قبــل احلكومــات علــى أســاس 
بــني  الشــراكات  وكانــت  العامــة.٥2  الصحيــة 
وكاالت األمم املتحــدة، واملؤسســات املاليــة الدوليــة، 
وقطــاع الشــركات يعنــي اســتثمارات أكبــر، غالًبــا 
مــا تكــون رأســية، مصحوبــة باالفتقــار إلــى 
ــا  ــاول القضاي ــي تن ــة ف ــدم الرغب ــفافية وع الش

احلقوقيــة. إن الضعــف النســبي الــذي تعانــي منــه 
وزارات الصحــة والنــوع اإلجتماعــي مقارنــة بــوزارات 
ــص  ــروض وتخص ــي الق ــاوض ف ــي تتف ــة الت املالي
امليزانيــات الوطنيــة يزيــد مــن ارتبــاك حتقيــق 

ــني.٥3 ــني اجلنس ــاواة ب املس

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن عواقــب التوزيــع والعواقــب 
والسياســات  الســوق  لتحريــر  اإلجتماعيــة 
التجــارة  ذلــك  فــي  مبــا  األخــرى،  االقتصاديــة 
واالســتثمار األجنبــي، تفتقــر إلــى منظــور املســاواة 
بــني اجلنســني. وهنــاك عــدم اتســاق بني السياســات 
معــدالت  انخفــاض  تؤكــد  التــي  االقتصاديــة 
التضخــم وانتقــال رأس املال مــن ناحيــة، وااللتزامات 
االجتماعيــة باحلــد مــن الفقــر، واالســتدامة البيئية، 
ــي  ــرى. وف ــة أخ ــن ناحي ــني م ــني اجلنس ــاواة ب واملس
بعــض البلــدان والســياقات، اســتطاعت بعــض 
مبــادرات امليزانيــة املراعيــة للمنظــور اجلنســاني أن 
ــص  ــي وتخصي ــاد الكل ــني االقتص ــوة ب ــد الفج تس
ــم  ــل التقيي ــف ويظ ــج تختل ــوارد. ٥٤ إال أن النتائ امل
حتديًــا. وميكــن للجهــود املســتمرة أن تســتفيد 
مــن التحليــل اجلنســاني خــالل دورة امليزانيــة التــي 
ــمل  ــار، وتش ــي االعتب ــات ف ــرادات والنفق ــع اإلي تض
مجموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلة مثــل: وزارة 
ــة  ــات الوطني ــة، واآللي ــوزارات القطاعي ــة وال املالي
ــط،  ــاء والتخطي ــب اإلحص ــرأة، ومكات ــوض بامل للنه
والبرملانيــون، ووســائل اإلعــالم، واملنظمــات الدوليــة، 

ــون.٤٧ ــي، واملانح ــع املدن واجملتم

ــات  ــى ممارس ــاص عل ــاع اخل ــر القط ــى تأثي وال يحظ
ــه  ــق. وبوج ــن التدقي ــل م ــدر ضئي ــة إال بق التنمي
ــى  ــق عل ــاءلة تنطب ــر للمس ــد تدابي ــام، ال توج ع
ــوق  ــا حلق ــراكات ومراعاته ــذه الش ــل ه ــذ مث تنفي

ــان.٤2 اإلنس

خــالل العقــد املاضــي، واصلــت جهــود متويــل 
الظــروف  تغيــر  بســبب  تغيرهــا  التنميــة 
االقتصاديــة، واجتاهــات التنميــة، وتنــوع اجلهــات 
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االقتصــادات  لعبــت  كمــا  الناشــئة.  املانحــة 
ــي  ــا ف ــس دورًا رئيًس ــة دول البريك ــئة وخاص الناش
احملادثــات: االقتصاديــة، والسياســية، والتنمويــة. 
ــام  ــة ع ــل أزم ــة، مث ــات املالي ــت األزم ــد أطاح لق
ــة  ــرة األرضي ــمال الك ــي ش ــادات ف 2008، باالقتص
وجنوبهــا. ومــع تضــاؤل مســتويات الدخــل القومــي 
اإلمنائيــة  املســاعدات  انكمشــت  اإلجمالــي، 

الرســمية.8

»يــرى البعــض أن التركيــز غيــر املناســب علــى 
ــى  ــد أدى إل ــاني ق ــور اجلنس ــاة املنظ ــم مراع تعمي
ــني  ــة لتمك ــوارد اخملصص ــي امل ــر ف ــاض كبي انخف
ــني اجلنســني، مــع  ــز ب ــى التميي ــرأة والقضــاء عل امل
وجــود بعــض االســتثناءات فــي بعــض القطاعــات 

ــم.«٥٥ ــاع التعلي ــل قط ــردة مث املنف

ومنــذ بــدء العمــل بتعميــم مراعــاة املنظــور 
ــد  ــه ق ــت أن ــني، ثب ــل بك ــج عم ــي نه ــاني ف اجلنس
ــد  ــة.38 وق ــة التقني ــن الناحي ــة م ــون أداة مربك يك
وجــدت جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة ملنظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي أن ٧٤% مــن 
املســاعدات التــي حتمــل عالمــة املســاواة بــني 
ــي  ــرًا ف ــا أو كبي ــا رئيًس ــا هدًف ــني بوصفه اجلنس
مراعــاة  تعميــم  جلهــود  خصصــت   2011-2010
املنظــور اجلنســاني.8 فــي كثيــر مــن األحيــان، 
املســاواة  تعالــج  التــي  السياســات  »تتبخــر« 
بــني اجلنســني فــي عمليــات التمويــل ومراحــل 

التنفيــذ.٥٦

وعلــى الرغــم مــن الدعــم اللفظــي لتمكــني 
ــرأة  ــة دور امل ــراف بأهمي ــات، واالعت ــيدات والفتي الس
فــي التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتماعــي، مــا 
يــزال العمــل فــي مجــال حقــوق املــرأة يعانــي مــن 
نقــص صــارخ فــي التمويــل. فــي عــام 2011، أجــرت 
جمعيــة حقــوق املــرأة فــي التنميــة مســًحا ألكثــر 
مــن 1000 منظمــة للمــرأة، ووجــدت مــن خاللهــا أن 
٧% منهــا فقــط كانــت متتلــك ميزانيــة لعــام 2010 

تزيــد عــن ٥00،000 دوالر أمريكــي، بينمــا لــم حتصــل 
٤8% منهــا علــى متويــل أساســي، ولــم تتلقــى ٥2% 

منهــا متويــالً لعــدة ســنوات.8

ومــع ظهــور القطــاع اخلــاص بوصفــه العًبــا جديــًدا، 
وصاحــب أكبــر أثــر فــي التنميــة، وتزايــد الشــراكات 
بــني القطاعــني العــام واخلــاص فــي املنظمــات 
الدوليــة غيــر احلكوميــة، ووكاالت التنميــة الثنائيــة، 
االجتــاه »إلضفــاء  أن  البعــض  يــرى  والشــركات، 
الصبغــة التجاريــة« علــى التنميــة يحــول اخلطــاب 
مــن املســاعدات إلــى االســتثمار. وتشــير منظمــات 
ــى  ــل إل ــع التموي ــل مجتم ــى حتوي ــرأة إل ــوق امل حق
ــاك  ــركات. وهن ــاذج إدارة الش ــاد من ــركات واعتم ش
تركيــز علــى التمويــل واملراقبــة القائمــة علــى 
ــى  ــز عل ــادة التركي ــم، وزي ــم التقيي ــج، ونظ النتائ

ــة.8 ــول الضيق احلل

ــي  ــة ف ــي التنمي ــرأة ف ــوق امل ــة حق ــير جمعي وتش
وضــع  اجلــذور:  وتعطيــش  األوراق  »ري  تقريرهــا 
املــرأة  حقــوق  مجــال  تنظيــم  فــي  التمويــل 

اجلنســني«: بــني  واملســاواة 

مســتمرة  املــرأة  حقــوق  تنظيــم  عمليــة  »إن 
ــباب  ــل األس ــى حتلي ــاعد عل ــي تس ــة ... فه ومهم
اجلذريــة لضعــف مكانــة املــرأة، وبنــاء قوتهــا 
ــل  ــن أج ــة م ــتراتيجيات اجلماعي ــة، واالس اجلماعي
التغييــر، ودعــم املــرأة فــي حتــدي األعــراف الثقافيــة 
ــر  ــا ... إن العناص ــرر تبعيته ــي تب ــة الت واالجتماعي
ــل  ــد لتحوي ــل األم ــم طوي ــراع دائ ــية لص األساس
بطيئــة جــًدا  تعتبــر   ... والهيــاكل  املؤسســات 
وصعبــة القيــاس ... كمــا أنهــا حتصــل علــى دعــم 
ــالق  ــى اإلط ــم عل ــى أي دع ــل عل ــل، أو ال حتص ضئي
ــرة  ــاب اخلب ــن أصح ــني م ــن املانح ــة م ــن حفن إال م

ــة.«8  ــة الثاقب ــون الرؤي ــن ميلك الذي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال يخلــو مشــهد التمويــل 
مــن االبتــكار. ففــي عــام 2008، أسســت وزارة 
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األهــداف  صنــدوق  بهولنــدا  اإلمنائــي  التعــاون 
اإلمنائيــة لأللفيــة 3 الــذي خصــص 82 مليــون يــورو 
لصالــح ٤٥ مشــروًعا مــن مشــروعات املســاواة بــني 
ــع  ــنوات.٤2 وم ــع س ــى أرب ــد عل ــرة تزي ــني لفت اجلنس
التركيــز علــى املشــاركة السياســية، ومنــع العنــف 
ــل  ــق متوي ــادي، حق ــني االقتص ــرأة، والتمك ــد امل ض
هــذا الصنــدوق ملنظمــات حقــوق املــرأة علــى مــدى 
ــي  ــاث الت ــير األبح ــا. وتش ــرًا حقيقًي ــنوات تغيي س
ــة املســتقلة  ــى أن »التعبئ ــًدا إل ــر ٧0 بل ــت عب أجري
ــرة  ــة والعاب ــياقات احمللي ــي الس ــرأة ف ــري امل ملناص
للحــدود، وليســت األحــزاب اليســارية، أو وجــود املرأة 
ــل  ــي العام ــة، ه ــروة الوطني ــة، أو الث ــي احلكوم ف

ــات.« 8  ــر السياس ــق تغيي ــم لتحقي احلاس

إطار التنمية ملا بعد 2015
يثيــر التقريــر األخيــر الصادر عــن فريق الشــخصيات 
البــارزة رفيــع املســتوى املعنــي، بخطــة التنميــة ملــا 
بعــد عــام 201٥ تســاؤالت معقــدة حــول مســتقبل 
ــام  ــني الع ــب األم ــتجابة لطل ــرأة.٥٧ واس ــوق امل حق
لــألمم املتحــدة بتقــدمي التوصيــات، دُعــي فريــقٌ 
ــد  ــدول واح ــع ج ــى وض ــخًصا إل ــن 2٧ ش ــون م مك
ألعمــال التنميــة املســتدامة، بــه عــدد محــدود مــن 
األهــداف ذات األولويــة القصــوى مدعومــة مبؤشــرات 

ــة للقيــاس مــن 201٥ حتــى 2030. ٥3 قابل

ويتوقــع التقريــر ظهــور إطــار جديــد يطمح الــى دمج 
ــتدامة  ــق االس ــا لتحقي ــال انتظاره ــي ط ــال الت اآلم
ــى  ــاء عل ــع القض ــة م ــية واملالي ــة والسياس البيئي
ــاواة  ــق أن املس ــد الفري ــم.٥8 ويؤك ــول العال ــر ح الفق
بــني اجلنســني يجــب أن تكــون »مدمجــة خــالل جميع 
األهــداف، ســواء مــن خــالل وضــع أهــداف محــددة أو 
عــن طريــق التأكــد مــن أن األهــداف تقــاس منفصلــة 
ــان،  ــات والفتي ــيدات، والفتي ــال والس ــبة للرج بالنس

حيثمــا كان ذلــك مناســًبا.« ٥3 

ــًدا  إال أن هــذا املســتوى مــن الغمــوض لــم يكــن أب
ــع  ــي: من ــا ه ــى به ــداف املوص ــارًا. فاأله ــرًا س خب

والقضــاء  اجلنســاني  العنــف  أشــكال  جميــع 
عليهــا؛ والقضــاء علــى زواج األطفــال؛ وضمــان 
ــراث،  ــة واملي ــي امللكي ــرأة ف ــاوية للم ــوق متس حق
األعمــال،  وتســجيل  العقــود،  علــى  والتوقيــع 
ــز  ــى التميي ــاء عل ــي؛ والقض ــاب مصرف ــح حس وفت
ــة  ــية واالقتصادي ــاة السياس ــي احلي ــرأة ف ــد امل ض
والعامــة؛ وضمــان الصحــة واحلقــوق اجلنســية 

واإلجنابيــة حــول العالــم.٥3

ــر إلدراجــه  ــه ينبغــي اإلشــادة بالتقري وفــي حــني أن
األهــداف  جتاهلتهــا  التــي  احلاســمة  القضايــا 
اإلمنائيــة لأللفيــة، مثــل العنــف اجلنســاني، إال أنــه 
ــة.  ــر مكتمل يقــدم مــرة أخــرى قائمــة مجــزأة وغي
ــني  ــم تضم ــم يت ــا ل ــه م ــى أن ــخ إل ــير التاري ويش
ــز،  ــدم التميي ــة، وع ــان العاملي ــوق اإلنس ــادئ حق مب
واملشــاركة، واملســاءلة بوضــوح فــي االســتراتيجية، 
لــن يتحســن أي مــن التمييــز بــني اجلنســني أو 
ــذه  ــدم ه ــد ال تق ــر.٥٩ فق ــي أو الفق ــور البيئ التده
لتصحيــح  القليــل  ســوى  الضيقــة  األهــداف 
وضــع التمييــز بــني اجلنســني.3٥ وعــالوة علــى ذلــك، 
ــراكات  ــى الش ــرًا عل ــادًا كبي ــر اعتم ــد التقري يعتم
بــني القطاعــني العــام واخلــاص بــني وكاالت األمم 
ــة  ــة الثنائي ــات املانح ــركات، واجله ــدة، والش املتح
واملتعــددة األطــراف باعتبارهــا عنصــرًا حاســًما فــي 
ــة أو  ــود احملتمل ــر القي ــد، دون ذك ــام اجلدي ــذا النظ ه

ــا.٦0  فحصه

دراسات حالة
ــني  ــني اجلنس ــاواة ب ــدم املس ــة ع ــد ديناميكي تعتم
والتقائهــا مبجموعــة مــن هيــاكل  ومظاهرهــا 
الســلطة علــى الســياق بشــكل كبيــر، ولكــن مــن 
خــالل دراســات احلالــة املقدمــة فيمــا يلــي ميكننــا 

ــاط. ــض األمن ــروج ببع اخل

بنجالديش
حيــاة  حتســني  فــي  بنجالديــش  جنحــت  بينمــا 
ــي  ــالت الت ــت التدخ ــا زال ــات، م ــيدات والفتي الس
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ــى  ــر إل ــة تفتق ــى العدال ــول إل ــى الوص ــز عل ترك
ــون  ــال القان ــي مج ــيما ف ــي، وال س ــم الكاف الدع
مــا  وكثيــرًا  الثقافيــة.  والتحــوالت  العرفــي 
يستشــهد ببنجالديــش كونهــا حققــت جناًحــا 
كبيــرًا فــي حتســني حيــاة املــرأة، إال أن قيــاس مصــادر 
املكاســب فــي مجــال املســاواة بــني اجلنســني 
والتمكــني مــا يــزال أمــرًا معقــًدا. وقــد أطلــق البنــك 
ــد  ــرق اجلدي ــال املش ــش »املث ــى بنجالدي ــي عل الدول
ــر  ــد فقي ــن بل ــت م ــي حتول ــيا، الت ــوب آس ــي جن ف
ــي  ــاب ف ــرة لإلعج ــب مثي ــق مكاس ــد يحق ــى بل إل
املســاواة بــني اجلنســني،« ٩ ويالحــظ البنــك الدولــي 
أن البــالد قــد خفضــت معــدل اخلصوبــة الكلــي إلــى 
النصــف فــي الفتــرة مــا بــني 1٩٧1 و200٤. وتتجــاوز 
ــة  ــة الثانوي ــي املدرس ــات ف ــور الفتي ــدالت حض مع
معــدالت األوالد فــي أنحــاء عديــدة مــن البــالد، كمــا 
أن الفجــوة بــني اجلنســني فــي معــدالت وفيــات 
األطفــال قــد انتهــت.٩ وأشــار البنــك الدولــي إلــى أن 
ثــورة القــروض متناهيــة الصغــر قــد ســاهمت فــي 
حتقيــق املســاواة للمــرأة مــن خــالل تســهيل تنظيم 
املــرأة وزيــادة حصولهــا علــى املكاســب احملتملــة، إال 
أنــه مــا تــزال هنــاك انتقــادات واســعة ٦1-٦3 حتــى اآلن 
ــون اخلانقــة التــي  للقــروض متناهيــة الصغــر والدي

ــا.٩ ــج عنه ــن أن تنت ميك

لقــد صدقــت حكومــة بنجالديــش علــى االتفاقــات 
ــف  ــت مختل ــرأة ووضع ــوق امل ــأن حق ــة بش الدولي
ــن  ــرأة م ــة امل ــدف حماي ــريعية به ــر التش التدابي
التمييــز ومــا يترتــب عليــه مــن أضــرار. كمــا وقعت 
ــع  ــى جمي ــاء عل ــة القض ــى اتفاقي ــش عل بنجالدي
ــوق  ــة حق ــرأة،٥ واتفاقي ــد امل ــز ض ــكال التميي أش
ــرًا  ــت مؤخ ــني،1 ووقع ــل بك ــج عم ــل،٦٤ ونه الطف
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــى اتفاقي عل
وغيرهــا مــن االتفاقيــات. وتشــمل تشــريعات 
حمايــة املــرأة وحظــر التمييــز قانــون منــع العنــف 
ــة علــى  ــون الرقاب ــا، وقان ــة الضحاي ــي وحماي املنزل
ــر،  ــر امله ــون حظ ــش، وقان ــي بنجالدي ــاض ف األحم

ــاض. ٦٥-٦٧  ــم األحم ــة جرائ ــون مكافح وقان

وعلــى الرغــم مــن هــذه االلتزامــات، فــإن ممارســات 
ــت  ــني مازال ــني اجلنس ــز ب ــاواة والتميي ــدم املس ع
منتشــرة علــى نطاق واســع. وتالحــظ جلنــة اتفاقية 
التمييــز ضــد  القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــيما  ــة، ال س ــكام التمييزي ــني واألح ــرأة أن القوان امل
ــا  ــية م ــة، واجلنس ــزواج، والوصاي ــة بال ــك املتعلق تل
ــش  ــتور بنجالدي ــني أن دس ــي ح ــة.٦8 فف ــزال قائم ت
يضمــن املســاواة فــي التمتــع باحلقــوق بــني الرجــال 
ــون،  ــب القان ــام مبوج ــاق الع ــي النط ــيدات ف والس
ــى النطــاق اخلــاص. وعلــى  ــة إل ال متتــد هــذه احلماي
الرغــم مــن انضمــام بنجالديــش إلــى اتفاقيــة 
ســيداو، ســحبت بنجالديــش حتفظهــا علــى البنــد 
2 فقــط فــي عــام 2011. ٦٩ وتلــزم املــادة 2 احلكومــات 
بضمــان أن يكــون للمــرأة نفــس احلقــوق التــي 
ــاة،  ــاالت احلي ــع مج ــي جمي ــل ف ــا الرج ــع به يتمت
والقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فــي إطــار 

ــرة.٥  ــزواج واألس ــات ال عالق

آثــار  لهــا  اجلنســني  بــني  املســاواة  عــدم  إن 
ــالل  ــن خ ــت م ــش، وُثق ــي بنجالدي ــدى ف ــدة امل بعي
ــة،  ــرات التنمي ــانًيا، ومؤش ــة جنس ــات مصنف بيان
ــرأة  ــل امل ــاني.٧0 ال حتص ــف اجلنس ــتويات العن ومس
مــن  مجــال  أي  فــي  املناســب  التمثيــل  علــى 
ــات  ــي القطاع ــى ف ــة، حت ــاة العام ــاالت احلي مج
ــات:  ــك قطاع ــي ذل ــا ف ــا، مب ــهدت تقدًم ــي ش الت
ــدم  ــرض التق ــا يُع ــل، مم ــة، والعم ــم، والصح التعلي
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق كل األه ــي حتقي ــرز ف احمل
ــني  ــني اجلنس ــاواة ب ــني أن املس ــي ح ــر.٧1 وف للخط
ــة، إال  ــدارس الثانوي ــاق بامل ــي االلتح ــت ف ــد حتقق ق
ــدارس  أن نســبة التحــاق األطفــال مــن الذكــور بامل
ــبة  ــذا نس ــاث، وك ــبة اإلن ــن نس ــد ع ــة تزي االبتدائي
ــك،  ــى ذل ــة إل ــات. باإلضاف ــور باجلامع ــاق الذك التح
فــإن التبايــن فــي معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة 
بــني األطفــال الذكــور واإلنــاث يثيــر القلــق.٧2 وتظهر 
بيانــات التوظيــف تباينًــا كبيــرًا بــني اجلنســني: فــي 
ــل  ــال مقاب ــن الرج ــف ٦8.3% م ــام 200٧، مت توظي ع
النســاء  أن  كمــا  النســاء.٦٥  مــن  فقــط   %22.٩
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املنتميــات إلــى طبقــة الداليــت )املقهــورات( يعانــني 
مــن احلرمــان بشــكل خــاص فــي جميــع اجملــاالت. ٧3

ويكفــل الدســتور مشــاركة املــرأة فــي اإلطــار 
ب٤٥   1٤ رقــم  التعديــل  ويحتفــظ  السياســي، 
ــرأة فــي اجملــال  مقعــًدا للمــرأة،٧٤ إال أن مشــاركة امل
السياســي مــا تــزال منخفضــة. وحتتــل املــرأة أقــل 
مــن 10% مــن املناصــب القياديــة فــي القطــاع 
العــام، وقــد توصلــت تقاريــر اللجنــة ٥3 لــألمم 
أن  إلــى   )200٩( املــرأة  بوضــع  املعنيــة  املتحــدة 
االنكمــاش االقتصــادي خفــض فــرص املــرأة فــي أن 

تتقلــد املناصــب القياديــة. ٧٥ 

ــب  ــن مكاس ــد م ــزى العدي ــن أن تُع ــن املمك وم
ــى  ــا إل ــرأة، رجوًع ــاط امل ــى نش ــرأة إل ــوق امل حق
ــد  ــتعمار ض ــة لالس ــة املناهض ــة القومي احلرك
أخــرى  قــوى  وهنــاك  وباكســتان.٤٩  بريطانيــا 
تعمــل فــي اخللفيــة، فاالنخفــاض الشــديد فــي 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــش، عل ــي بنجالدي ــة ف اخلصوب
نتــج عــن االلتــزام بتمكــني املــرأة، باإلضافــة 
ــادة  ــوس لزي ــة مالت ــق نظري ــتجابة وف ــى االس إل
التضخــم الســكاني فــي ســبعينيات القــرن 
ــاكات  ــن انته ــه م ــوي علي ــا تنط ــرين، وم العش
تواجــه  واليــوم،  اإلنســان.٩  حلقــوق  صارخــة 
ــا  ــن قضاي ــة م ــرأة مجموع ــوق امل ــات حق منظم
التمكــني السياســي، واملســاواة االقتصاديــة، 
العرفيــة،  للقوانــني  القانونيــة  واإلصالحــات 
ــف  ــني، والعن ــد اجلنس ــزة ألح ــني املتحي والقوان
ــة. وتعــود املكاســب  اجلنســاني، واحلقــوق اإلجنابي
احملققــة فــي مجــال املســاواة بــني اجلنســني إلــى 
مجموعــة معقــدة مــن العوامــل املتداخلــة، مبــا 
ــادات  ــي، والقي ــع املدن ــراك اجملتم ــك إش ــي ذل ف

النســائية، والتغييــرات التشــريعية.

اآللية اجلنسانية الوطنية
أسســت بنجالديــش شــبكة واســعة مــن اآلليــات 
ــي  ــني. فف ــني اجلنس ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي الوطني

عــام 1٩٧8، أنشــأت احلكومــة وزارة شــؤون املــرأة، أول 
خطــة مــن عــدة خطــط عمــل خمســية للنهــوض 
باملــرأة. حتتفــظ الــوزارة بنســب أعلــى مــن مقاعــد 
ــا  ــرأة، كم ــام للم ــاع الع ــف القط ــان ووظائ البرمل
ــي.  ــط اإلمنائ ــي التخطي ــرأة ف ــا امل ــت قضاي دمج
ــى  ــك إل ــزى ذل ــل، ويُع ــت بالفش ــة مني إال أن اخلط
محدوديــة فــرص حصــول املــرأة علــى املــوارد املاديــة 

ــة.٧٦ ــر املادي وغي

ــى  ــية عل ــة اخلمس ــزت اخلط ــام 1٩8٥، رك ــي ع وف
ــدم  ــن ع ــد م ــوارد، واحل ــادل للم ــر الع ــع غي التوزي
أنحــاء  مختلــف  فــي  اجلنســني  بــني  املســاواة 
اجملتمــع، والتخفيــف مــن حــدة الفقــر للفئــات 
ــام 1٩٩0،  ــي ع ــيدات. وف ــن الس ــا م ــر ضعًف األكث
قدمــت اخلطــة اخلمســية الرابعــة تعميــم مراعــاة 
املنظــور اجلنســاني، مــع التركيــز علــى الفــروق بــني 
اجلنســني فــي جميــع التدخــالت اإلمنائيــة، باإلضافــة 
إلــى اســتمرار التركيــز علــى الســيدات الفقيــرات. 
ــيق  ــبة لتنس ــر املناس ــية غي ــات املؤسس إال أن اآللي
ــة،  ــج التنمي ــي برام ــرأة ف ــل للم ــاج الكام االندم
ــت  ــل، أحبط ــي التموي ــر ف ــص الكبي ــبب النق بس

ــاني. ٩  ــور اجلنس ــاة املنظ ــم مراع تعمي

ــرأة  ــم وزارة شــؤون امل ــد تنظي وفــي عــام 1٩٩٤، أعي
لتصبــح وزارة شــؤون املــرأة والطفــل، ممــا يخفف من 
ــتعراًضا  ــرت اس ــد أج ــرأة. وق ــة للم ــوارد اخملصص امل
ــام 1٩٩٥  ــي ع ــش ف ــي بنجالدي ــة ف ــج التنمي لبرام
وســاعدت علــى أن تســير أنشــطة البــالد بالتــوازي 
مــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وقــد ســاهم 
ــي  ــل ف ــرأة والطف ــج امل ــوزارة لبرام ــتعراض ال اس
سياســات قضايــا املــرأة، وتعميــم مراعــاة املنظــور 
اجلنســاني فــي اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، 

ــة. ٧٧  ــية التالي ــط اخلمس واخلط

وتقــع وزارة املــرأة والطفــل فــي مركــز تنســيق 
ــش، إال  ــة بنجالدي ــي حكوم ــانية ف ــا اجلنس القضاي
أنهــا ترفــع تقاريرهــا إلــى اجمللــس الوطنــي لتنميــة 
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املــرأة برئاســة رئيــس الــوزراء.٩ كانــت الوكالــة 
ــرأة  ــة للنهــوض بامل املنفــذة خلطــة العمــل الوطني
ــات  ــع جه ــل م ــة التعام ــة دائم ــة البرملاني واللجن
ــوزارات،  ــع ال ــي جمي ــا ف ــي مت حتديده ــال الت االتص
املــرأة  وزارة  مــع  بدورهــا  تعمــل  كانــت  والتــي 
والطفــل. وحتــت مظلــة الــوزارة، كانــت إدارة شــؤون 
املــرأة تتولــى اإلشــراف علــى إدارة املنطقــة لشــؤون 
املــرأة، التــي تضــم جلنــة تنســيق تنميــة املــرأة فــي 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــل املنظم ــة. وتعم كل منطق
واألفــراد واملكاتــب احملليــة، واحتــاد باريشــاد )وحــدات 

ــع. ــى أرض الواق ــة( عل ــة احمللي احلكوم

ــني  ــالل وكالت ــن خ ــل م ــرأة والطف ــل وزارة امل وتعم
تنفيذيتــني رئيســتني لتنفيــذ البرامــج الراميــة إلــى 
ــدة  ــن ح ــف م ــد والتخفي ــرأة واحل ــني امل ــز متك تعزي
الفقــر. ٧8 ويشــمل هــذا برامــج القــروض متناهيــة 
ــم  ــز دع ــة ومراك ــة النهاري ــز الرعاي ــر؛ ومراك الصغ
املــرأة؛ ومراكــز آمنة للســيدات واملراهقــات واألطفال 
أثنــاء احملاكمــات؛ ومراكــز بيانــات التوظيــف. ٧٩ 
ــج  ــدمي برام ــؤولية تق ــالم مبس ــع وزارة اإلع وتضطل
التوعيــة. وهنــاك قانــون منفصــل ومجموعــة مــن 
الــوكاالت املعنيــة مبعاجلــة االجتــار بالبشــر والعنــف 

ــرأة. ضــد امل

القانون العرفي والديني
األبــوي  القرابــة  نظــام  يعــزز  بنجالديــش،  فــي 
ــا  ــل اجتماعًي ــى الرج ــرأة عل ــاد امل ــوري اعتم الذك
ــي  ــى.٦٧ وف ــة أدن ــي مكان ــا ف ــا، ويضعه واقتصاديً
ــي  ــدوري العامل ــدى ال ــع املنت ــام 200٩، أرج ــر ع تقري
ــات  ــن منظم ــة م ــن 1٧ منظم ــف م ــذي يتأل ـ ال
ــني  ــز ب ــتمرار التميي ــباب اس ــان ـ أس ــوق اإلنس حق
ــني  ــيادة قوان ــى »س ــش إل ــي بنجالدي ــني ف اجلنس
األحــوال الشــخصية املســتندة إلــى أســاس دينــي 
فيمــا يتعلــق بامليــراث، والــزواج، والطــالق، والنفقــة، 
ــد  ــز ض ــي تتحي ــي، الت ــال، والتبن ــة األطف وحضان
املــرأة فيمــا يتعلــق باحلقــوق داخــل األســرة«، 
ــى  ــى احلصــول عل ــى عــدم القــدرة عل ــة إل باإلضاف

ــة  ــات، خاص ــوارد، واخلدم ــف، وامل ــم، والتوظي التعلي
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، والرؤيــة احملــدودة فــي 
ــة  ــن العام ــي األماك ــف ف ــة، والعن ــن العام األماك

ــة.80 واخلاص

يكشــف العنــف اجلنســاني عــن معاييــر اجتماعيــة 
ــي  ــس ف ــق باجلن ــرة تتعل ــخة وخطي ــة راس وثقافي
بنجالديــش؛ فالعنــف يُعــد ســمة هامــة مــن 
التجربــة احلياتيــة اليوميــة للعديــد مــن الســيدات 
فــي بنجالديــش، وتتعــرض ٥3% مــن الســيدات فــي 
املناطــق احلضريــة و٦2% مــن الســيدات فــي املناطــق 
الريفيــة لتجربــة العنــف اجلســدي أو اجلنســي أثنــاء 
ــي %1٤  ــاني ف ــف اجلنس ــبب العن ــن.81 ويتس حياته
مــن وفيــات األمهــات.82 وبالرغــم مــن أن بنجالديــش 
متتلــك خطــة متعــددة القطاعــات ملكافحــة العنف 
اجلنســاني، فــإن ســوء التنفيــذ وتزايــد العنــف فــي 
ــاء  ــي أن اآلب ــا يعن ــة وخارجه ــات التعليمي املؤسس

يفضلــون اإلبقــاء علــى بناتهــم فــي املنــزل.83 

ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــاء« ه ــرش بالنس إن »التح
ــه  ــي ب ــدي يأت ــي واجلس ــي اللفظ ــرش اجلنس التح
ــيدات  ــات والس ــف الفتي ــال، ويخي ــان والرج الفتي
فــي األماكــن العامــة. إن هــذه الظاهــرة هــي »آليــة 
ــة  ــة مزعج ــي آلي ــرأة وه ــد امل ــف ض ــع للعن تطبي
ــن  ــا.« ٦ وميك ــاء عليه ــا والقض ــدي له ــب التص يج
أن يتــراوح التحــرش مــن األلفــاظ البذيئــة، للمــس 
بطريقــة شــائنة فــي األماكــن العامــة. وقــد أقــدم 
عــدد مــن الســيدات والفتيــات علــى االنتحــار فــي 
عــام 2010 هربًــا مــن التحــرش اجلنســي املســتمر.٦ 

ويأخــذ العنــف اجلنســاني كذلــك شــكال مــن 
أشــكال العقوبــات غيــر املشــروعة التــي تفرضهــا 
ــى  ــاوى، عل ــكل فت ــي ش ــمية ف ــر رس ــم غي محاك
الرغــم مــن حكــم احملكمــة العليــا عــام 200٩ 
ــى  ــة عل ــات املفروض ــذه العقوب ــن أن ه ــذي أعل ال
املــرأة خــارج نطــاق العمليــة القضائيــة الرســمية 
غيــر قانونيــة.83 وعلــى الرغــم مــن القيــام بالكثيــر 
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ملعاجلــة الــزواج القســري فــي الســنوات األخيــرة، إال 
ــى  ــش أعل ــل بنجالدي أن هــذه العــادة مســتمرة. متث
نســبة مــن اإلنــاث املتزوجــات فــي ســن ال 18 فــي 
جنــوب آســيا، وحتتــل املرتبــة الرابعــة علــى مســتوى 
العالــم. 8٤، 8٥ ويــؤدي احلمــل املبكــر إلــى تفاقــم 
تهميــش الفقــراء واحلاصلــني علــى قــدر ضئيــل مــن 

ــم. 8٦،٧٦  التعلي

وهنــاك معوقــات حتــد مــن قــدرة املــرأة علــى 
الوصــول إلــى العدالــة وفًقــا للقانــون، حيــث 
تتنافــس نظــم الوســاطة القرويــة غيــر الرســمية 
مــع نظــام العدالــة. وفــي كثيــر مــن األحيــان، يقــوم 
علــى تشــغيل أنظمــة الوســاطة مــن ال يحيطــون 
علًمــا باملبــادئ واإلجــراءات القانونيــة القائمــة، األمر 
الــذي يــؤدي بهــم إلــى انتهــاج التمييــز ضــد املــرأة. 
وغالًبــا مــا يكــون هنــاك نهــٌج عدائــيٌ حلقــوق املــرأة، 
يحــرم املــرأة مــن حــق الوكالــة فــي اتخــاذ القــرارات 
املهمــة. ٧3 ويعــوق ضعــف تنفيــذ القوانــني: العنــف 
العدالــة،  منظومــة  داخــل  والفســاد  املنزلــي، 
واإلجــراءات القانونيــة التــي تســتغرق وقَتــا طويــالَ، 
ونــدرة التمثيــل القانونــي، كل ذلــك مــن قــدرة املــرأة 

ــة.٧3  ــى العدال ــى احلصــول عل عل

التمويل
تطــورت اجتاهــات التمويــل ملعاجلــة قضايــا املســاواة 
بــني اجلنســني علــى مــدى الســنوات األربعــني 
ــة  ــات املانح ــتقالل اجله ــز اس ــد حف ــة. وق املاضي
لتمويــل املشــروعات اجلنســانية وتوافرهــا فــي 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين حكومــة 
ــا  ــال للقضاي ــدول أعم ــع ج ــى وض ــش عل بنجالدي
ــة  ــات املانح ــل اجله ــار متوي ــانية. وأدى انتش اجلنس
ــور  ــى ظه ــة إل ــني والتنمي ــني اجلنس ــاواة ب للمس
شــبكة مــن املانحــني ملنظمــات حقــوق املــرأة تدفــع 
الدولــة لالنخــراط فــي مجموعــة واســعة مــن 
ــل  ــه لتفضي ــاك اجتــاه بعين ــد كان هن ــا. وق القضاي
اإلنتاجــي،  دورهــا  يعــزز  املــرأة  متكــني  خطــاب 
ــول  ــد حت ــرة. وق ــة األس ــا، ورعاي ــا اقتصاديً ومتكينه

وأُعيــد  الرســمية  اإلمنائيــة  املســاعدة  اجتــاه 
تنظيمهــا بســبب إعــالن باريــس عــام 200٥. ونتيجة 
لذلــك، أصبحــت احلكومــات هــي املتلقــي املفضــل 
ــيق  ــه لتنس ــي يتج ــك الدول ــدأ البن ــة، وب للمعون
القطريــة  للمســاعدة  مشــتركة  اســتراتيجية 
ــام 2008 ومت  ــي ع ــة ف ــة مانح ــن 1٥ جه ــم م بدع
توقيعهــا عــام 2010. ٤0 وتفتقــر االســتراتيجية ومــا 
ينتــج عنهــا مــن نتائــج أطــر التنميــة إلــى التطــرق 
ــرأة  ــوق امل ــني وحق ــني اجلنس ــاواة ب ــدم املس ــى ع إل

ــانية. ٤0، 8٧، 88  ــرات جنس ــود مؤش ــدم وج وع

واعتبــارًا مــن عــام 2010، قــدم كٌل مــن: البنــك 
الدولــي، ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة، وبنــك 
ــاون  ــة للتع ــة الياباني ــيوي، والوكال ــة اآلس التنمي
ــمية  ــة الرس ــاعدات اإلمنائي ــن املس ــي 80% م الدول
لبنجالديــش.٤0 وتناضــل منظمــات حقــوق املــرأة 
بغيــة احلفــاظ علــى االبتــكارات ذات الســياق احملــدد 
التــي تســتهدف القضايــا احلقوقيــة املســتترة، 
ــج  ــا البرام ــة حالًي ــات املانح ــل اجله ــث تفض حي
قصيــرة األجــل املوجهــة نحــو حتقيــق النتائــج التــي 
ينتــج عنهــا أهداًفــا محــددة ملموســة، مبــا يتــالءم 
ــك، ال  ــا.٤0 كذل ــع نطاقً ــبة األوس ــاذج احملاس ــع من م
مييــل املانحــون إلــى االلتــزام بأولويــة واحــدة لفتــرة 
طويلــة، 8٩ ممــا يتعــارض مــع التغييــر العميــق لعــدم 

ــة. ــاواة التاريخي املس

إن ظهــور املزيــد مــن احلكومــات اليمينيــة فــي 
ــادي  ــاون االقتص ــة التع ــدان منظم ــن بل ــر م كثي
والتنميــة يعــزز االلتــزام بالقيــاس، ممــا يجعــل هــذه 
احلكومــات تتــردد إزاء تخصيــص أمــوال املســاعدات 

ــا.٩0 ــن القضاي ــاع ع للدف

وهنــاك بعــض املشــروعات التــي تقــوم عليهــا 
والتمكــني  اجلنســني  بــني  للمســاواة  احلكومــة 
القانونــي واالجتماعــي للمــرأة، ويتــم متويلهــا علــى 
مســتوى ثنائــي. ٩1،٩2 ومــع زيــادة عــدد الســيدات فــي 
البرملــان ومتويــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقة 
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ــاني  ــام جنس ــاع ع ــور لقط ــدأ التص ــم، ب بالتعلي
ــات  ــزال منظم ــا ت ــن م ــور، ولك ــي التبل ــي ف تدريج
حقــوق املــرأة غيــر احلكوميــة املســتقلة هــي التــي 
تضطلــع بالقضايــا املعقــدة مثــل الثقافــة والنظام 
الذكــوري وحقــوق املــرأة. ومــع ذلــك، فــإن املتطلبــات 
وتنفذهــا  اخلارجيــون  املمولــون  يفرضهــا  التــي 
ــر  ــا أث ــر كان له ــة األكب ــر احلكومي ــات غي املنظم
ــي  ــا، الت ــر حجًم ــات األصغ ــى املنظم ــس عل متجان
تتعــرض للضغــوط لتصميــم أنشــطتها علــى 
ــؤدي  ــتقالليتها وي ــى اس ــر عل ــا يؤث ــل، مم ــو مماث نح
فــي بعــض األحيــان إلــى فقــدان اجلانــب السياســي 
جلــداول أعمالهــا. ووفًقــا لتقريــر موكوباتيلــي وإيــن 

ــي: ــل اخلارج ــن التموي ع

فــي  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات  قطــاع  »فــي 
ــداول  ــات ج ــم املنظم ــرت معظ ــش ]...[ غي بنجالدي
أعمالهــا بُغيــة تلبيــة متطلبــات اجلهــات املانحــة، 
وكثيــرًا مــا تصبــح الــوكاالت منفــذة لبرامــج 
املانحــني. وال ميكــن إنــكار أنــه فــي بعــض األحيــان، 
ــتراتيجًيا أن  ــرأة[ اس ــوق امل ــات حق ــار ]منظم تخت
تعمــل علــى القضايــا التكميليــة التــي لــم تكــن 
جــزًءا مــن جــدول أعمالهــم الرئيــس ولكنهــا 
تتعلــق بهــا، وذلــك للحصــول علــى التمويــل 
الــالزم ملواصلــة العمــل علــى جــدول األعمــال 

األساســي.«٤0 

جنوب أفريقيا 
أقــرت جنــوب أفريقيــا اإلعــالن العاملــي حلقــوق 
امليثــاق  وكذلــك   ٩3 عليــه،  وصدقــت  اإلنســان 
و٩٤  املــرأة،  وحقــوق  اإلنســان  حلقــوق  األفريقــي 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض واتفاقي
ــن  ــا م ــني، ٩ وغيره ــل بك ــج عم ــرأة، ٥ ونه ــد امل ض
ــالد  ــد الب ــان. وتؤك ــوق اإلنس ــة حلق ــق الدولي املواثي
علــى االلتزامــات التــي تعهــد بهــا رؤســاء حكومات 
وســنت   ٩٥ أفريقيــا،  جلنــوب  اإلمنائيــة  اجلماعــة 

تشــريعات حلمايــة حقــوق املــرأة.

وفــي عــام 1٩٩٤، ورث املؤمتــر الوطنــي األفريقــي 
بلــًدا يفيــض مبظاهــر التفــاوت اجلنســاني، وواجهــت 
والتمييــز،  األضــرار  الســوداء  األفريقيــة  املــرأة 
والنظــام الذكــوري الراســخ، واالفتقــار إلــى اخلدمات 
االجتماعيــة األساســية بوصفهــا جــزًءا مــن ميــراث 
التفرقــة العنصريــة. ٩٦ وماتــزال عــدم املســاواة 
املذمومــة بــني اجلنســني قائمــة حتــى اليــوم. ووفًقــا 
لتعــداد عــام 2011، كان نصيــب دخــل   األســرة التــي 
ــل  ــف الدخ ــن نص ــالً ع ــد قلي ــرأة يزي ــا ام تعوله
الســنوي لألســر التــي يعولهــا رجــل. ومــن املرجــح 
أن تكــون املــرأة أكثــر عرضــة لنقــص فــرص العمــل 
أو حتــى البطالــة مــن نظرائهــا مــن الذكــور.٩٧ 
وتزيــد عــدم املســاواة العنصريــة واالجتماعيــة 
مــن عــدم املســاواة بــني اجلنســني فــي جنــوب 
ــكان  ــكل الس ــا يش ــام، بينم ــكل ع ــا. بش أفريقي
ــكان  ــن الس ــرة ٧8،2% م ــود البش ــة س ــن األفارق م
فــي ســن العمــل، فــإن معــدالت البطالــة بينهــم 
ــرأة  ــول امل ــو ٤٥%. وتع ــغ نح ــث تبل ــر حي ــي األكب ه
ــر  ــذه األس ــن ه ــع 22.8% م ــر، وتق ــن األس ٤3.8% م
ــر  ــا األس ــكان. أم ــن الس ــريحة م ــر ش ــن أفق ضم
التــي تعولهــا ســيدات أفريقيــات مــن الزنــوج فهــي 

ــر.٩8 ــر ااألفق األس

ــد  ــا باحل ــوب أفريقي ــزام جن ــن الت ــم م ــى الرغ وعل
لتشــريعيات  ومتريرهــا  اجلنســاني  العنــف  مــن 
ــة، مبــا فــي ذلــك  الهــدف منهــا حتقيــق هــذه الغاي
قانــون العنــف املنزلــي لعــام 1٩٩8، فــإن التغييــرات 
)واألســاس املنطقــي الــذي تقــوم عليــه( فــي 
معــدالت العنــف اجلنســاني ونوعيــة اخلدمــات 
يصعــب التأكــد مــن جدواهــا، كمــا أن املعــدالت مــا 
ــرطة  ــاز ش ــاءات جه ــرت إحص ــة. وذك ــزال مرتفع ت
ــد مت  ــية ق ــة جنس ــا أن ٦٤٥1٤ جرمي ــوب أفريقي جن
ارتكابهــا فــي عــام 2012، أي مــا يــوازي 1٧٦ حالة في 
اليــوم الواحــد. وتوصلــت دراســة مجلــس البحــوث 
الطبيــة إلــى أن 28% مــن الرجــال الذيــن شــملهم 
االســتطالع قــد أقدمــوا علــى اغتصــاب واحــدة مــن 
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كل 2٥ امــرأة أو فتــاة خــالل العــام املاضــي. ٩٩ وقــد 
كانــت مــا يزيــد علــى نصــف الســيدات فــي جنــوب 
أفريقيــا ضحيــة شــكل مــن أشــكال االعتــداء، فــي 
ــوا  ــم ارتكب ــروا أنه ــال ذك ــن الرج ــني أن ٧8% م ح
ــرى  ــرآة.100 وي ــد امل ــف ض ــكال العن ــن أش ــكال م ش
مجلــس األبحــاث الطبيــة أن مــا يتــم اإلبــالغ عنــه 
ــاالت  ــدد احل ــع ع ــي رب ــوى حوال ــغ س ــل ال يبل بالفع

ــة.101  الفعلي

لقــد التزمــت جنــوب أفريقيــا مبختلــف تدابيــر 
املســاواة بــني اجلنســني، مبــا فــي ذلــك حتســني 
ــاركة  ــادة مش ــم وزي ــى التعلي ــول عل ــرص احلص ف
املــرأة فــي املناصــب القياديــة.102 وقــد وصلــت البــالد 
رســمًيا إلــى التكافــؤ بــني اجلنســني فــي االلتحــاق 
بالتعليــم االبتدائــي بتوجيــه مــن توصيــات ســيداو 
ــى الرغــم مــن أن معــدالت  بشــأن التعليــم،1٤،٥8 عل
ــزال مرتفعــة بــني  التســرب وضعــف احلضــور مــا ت
ــزال تكاليــف الدراســة والتزامــات  ــات. ومــا ت للفتي

ــر.103 ــل اخملاط ــن عوام ــات م ــالت الفتي عائ

لقــد حققــت جنــوب أفريقيــا جناًحــا ملموًســا فــي 
ــة  ــية وعملي ــاة السياس ــي احلي ــرأة ف ــز دور امل تعزي
عــدد  مــن   %18 املــرأة  وتشــكل  القــرار.  صنــع 
البرملانيــني فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتقــع جنــوب 
ــث عــدد  ــر خمــس دول مــن حي ــا ضمــن أكب أفريقي
ــي  ــك اإلفريق ــا للبن ــان. ووفًق ــي البرمل ــيدات ف الس
و٤1%  البرملــان  أعضــاء  مــن   %٤3 كان  للتنميــة، 
مــن الــوزراء وخمســة مــن تســعة رؤســاء وزراء 

ــام 200٩. ٩٧ ــي ع ــيدات ف ــن الس ــات م املقاطع

وقــد لعبــت البرملانيــات دورًا فاعــالً فــي احلشــد مــن 
أجــل احلصــول علــى حقــوق املــرأة. وســاعد الضغط 
ــريعات  ــرور التش ــان م ــى ضم ــنه عل ــذي مارس ال
ــاء  ــار إنه ــون اختي ــك قان ــي ذل ــا ف ــية، مب األساس
املنزلــي )1٩٩8(،  العنــف  احلمــل )1٩٩٦(، وقانــون 
ــزواج  ــراف بال ــون االعت ــة )1٩٩8(، وقان ــون النفق وقان
ــي  ــون اجلنائ ــل القان ــون تعدي ــي )1٩٩8(، وقان العرف

)قانــون اجلرائــم اجلنســية ومــا يتصــل بهــا( )200٧(.

أفريقيــا  جلنــوب  الدميقراطــي  التحــول  أثنــاء 
والوصــول إلــى حكــم األغلبيــة فــي عــام 1٩٩٤، نتج 
عــن مختلــف حتليــالت امليزانيــة املراعيــة للمنظــور 
ــاني  ــل اجلنس ــة بالتحلي ــات وزاري ــاني التزام اجلنس
ــا  ــة، 10٤ مم ــات املتعلقــة بامليزاني ــع العملي فــي جمي
ــة  ــي امليزاني ــدة ف ــة رائ ــا دول ــوب أفريقي ــل جن يجع
ــادرة  ــت مب ــاني.10٥ وكان ــور اجلنس ــة للمنظ املراعي
ميزانيــة املــرأة، وهــي مشــروع خمســي تأســس فــي 
عــام 1٩٩٥، تتألــف مــن منظمتــني مــن املنظمــات 
ــة  ــات، ومجموع ــة للسياس ــة املراعي ــر احلكومي غي
للجنــة  واالقتصاديــة  اجلنســانية  السياســات 
البرملانيــة املعنيــة بالتمويــل.10٦ وقــد وفــرت اجلهــات 
املانحــة اخلاصــة ـ متعــددة وثنائيــة األطــراف ـ 
التمويــل األساســي لهــذا العمــل، وتطوعــت دولــة 
ــادرة  ــي مب ــد ف ــد الرائ ــون البل ــا لتك ــوب أفريقي جن
ــد مت  ــث. وق ــة الكومنول ــانية ألمان ــة اجلنس امليزاني
ــى  ــا عل ــادرة وغيره ــذه املب ــات ه ــن بيان ــالن ع اإلع
نطــاق واســع، ولكــن بحلــول عــام 2000 مت تهميــش 
ــائر  ــة وس ــانية احلكومي ــة اجلنس ــادرات امليزاني مب
املبــادرات ذات الصلــة بســبب االفتقــار إلــى الدعــم 
املســتمر، وقلــة التمويــل املتــاح، وعــدم وجــود دعــاة 

ــة.٩٧  ــوذ الرئيس ــع النف ــي مواق ــن ف ــار ُمؤثري وأنص

لالمتثــال  تدابيــر  اتخــاذ  مــن  الرغــم  وعلــى 
اللتزاماتهــا الدوليــة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني 
ــاني،  ــل اجلنس ــور والتموي ــم املنظ ــالل تعمي ــن خ م
ــي مــن عــدم املســاواة  ــا تعان ــزال جنــوب أفريقي مات
بــني اجلنســني. وال يــدرك مســار النمــو اجلديــد، 
وخطــاب حالــة األمــة عــام 2012، وامليزانيــة الوطنية 
لعــام 2012 القضايــا اجلنســانية. وعلــى الرغــم مــن 
اعتــراف هــذه الوثائــق بــأن املــرأة تواجــه حتديًــا 
ــاواة، إال  ــدم املس ــر وع ــة والفق ــن البطال ــا م ثالثًي
ــل  أنهــا تســتخدم لغــة محايــدة جنســانًيا وال تفصِّ
البيانــات وفًقــا للنــوع. 10٧-10٩ وال متتلــك معظــم 
ــرأة110. ــني امل ــة لتمك ــتراتيجية واضح ــات اس البلدي
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ويصــف أحــد تقاريــر الظــل لســيداو الــذي وضعتــه 
ــام  ــا ع ــوب أفريقي ــي جن ــان ف ــوق اإلنس ــة حق جلن
2012 القصــور فــي اإلطــار التشــريعي والسياســات، 
مؤكــًدا علــى عــدم كفايــة تقديــر التكاليــف 
التشــريعات.11٧  لتفعيــل  امليزانيــة  وتخصيــص 
ــة  ــة املالي ــا اللجن ــرى أجرته ــة أخ ــت دراس وتوصل
والضريبيــة بجنــوب أفريقيــا إلــى عــدم تخصيــص 
ميزانيــة محــددة لتنفيــذ تعميــم مراعــاة املنظــور 

ــامل. 111  ــكل ش ــاني بش اجلنس

اآللية الوطنية اجلنسانية
مــن الناحيــة التاريخيــة، شــملت اآلليــات الوطنيــة 
ــب  ــانية، واملكت ــال اجلنس ــاط االتص ــانية نق اجلنس
املعنــي بوضــع املــرأة، وجلنــة املســاواة بــني اجلنســني، 
املعنيــة  املشــتركة  البرملانيــة  املراقبــة  وجلنــة 
ــات  ــرأة، ومنظم ــع امل ــاة ووض ــة احلي ــني نوعي بتحس

ــي.٩٧  ــع املدن اجملتم

وفــي عــام 2000، أعــد املكتــب املعنــي بوضــع 
ــة  ــار السياس ــو »إط ــات وه ــارًا للسياس ــرأة إط امل
الوطنيــة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة«. 
ونظريًــا، اســتخدم هــذا اإلطــار نهــج شــامل 
ــتخدام  ــاني، باس ــور اجلنس ــاة املنظ ــم مراع لتعمي
ــتورية  ــادئ الدس ــان واملب ــوق اإلنس ــات حق معلوم
للمســاواة بــني اجلنســني.111 ومــع ذلــك، لــم يتضمن 
اإلطــار مؤشــرات لرصــد أو قيــاس نتائــج هــذه 
ــرات  ــير التقدي ــالً. وتش ــره ضئي ــطة، وكان أث األنش
ــغيلًيا أو  ــة تش ــط األولوي ــم تع ــة ل ــى أن احلكوم إل
ــي  ــات الت ــني أو الهيئ ــني اجلنس ــاواة ب ــا للمس إداريً
ــرج  ــع ح ــي وض ــدم ف ــح التق ــا. وأصب ــع به تضطل
بســبب الهــرم الوظيفــي املؤسســي، وعــدم كفايــة 
التمويــل، واملعوقــات النظاميــة.٩٧ وعلــى الرغــم من 
تفويــض املكتــب املعنــي بوضــع املــرأة، إال أنــه يفتقر 
ــور  ــم املنظ ــة لتعمي ــلطة الالزم ــوارد والس ــى امل إل
ــع  ــل م ــة، أو العم ــر احلكومي ــي الدوائ ــاني ف اجلنس

ــة.٩٧ ــات الدولي ــة والهيئ ــر احلكومي ــات غي املنظم

ويشــير التقريــر القطــري املقــدم مــن جنــوب 
ــذي  ــام 2008، ال ــي ع ــيداو ف ــة س ــى جلن ــا إل أفريقي
القوانــني  مــن  العديــد  إلــى  البــالد،  وضعتــه 
والسياســات بوصفهــا عالمــات للتقــدم نحــو 
ــة تفاصيــل حــول  متكــني املــرأة، ولكنــه ال يقــدم أي
ــني  ــر القوان ــك ذك ــر كذل ــل التقري ــا. ويغف تنفيذه
التــي تقــوض متكــني املــرأة، مثــل قوانــني مكافحــة 
ــم  ــادر أن حتاك ــن الن ــه م ــني أن ــي ح ــارة.112 ف الدع
مصــادرة  أن  إال  اجلنــس،  جتــارة  فــي  العامــالت 
العامــالت  يجبــر  الذكــري  للواقــي  الســلطات 
علــى االختيــار مــن بــني حمايــة صحتهــن أو جتنــب 
مضايقــات الشــرطة. وخلصــت دراســة أجريــت 
ــوي  ــدا وزميباب ــا وأوغن ــوب أفريقي ــا وجن ــي كيني ف
إلــى أن القوانــني اجلنائيــة ضــد العمــل فــي مجــال 
ــر  ــادة اخملاط ــبب زي ــر بس ــى تغيي ــة إل ــس بحاج اجلن
واألضــرار التــي تســببها للســيدات املعرضــات 
بالفعــل لإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية 
وســائر صــور العــدوى املنقولــة عــن طريــق االتصــال 

اجلنســي.113 

ــي  ــة الت ــادئ التوجيهي ــل املب ــى جتاه ــة إل باإلضاف
ــر  ــر، يهمــل التقري وضعتهــا ســيداو لوضــع التقاري
املقــدم لســيداو كذلــك ذكــر املنظمــات غيــر 
ــائية  ــي النس ــع املدن ــات اجملتم ــة ومنظم احلكومي
التــي اســتفادت مــن التمويــل عــن طريــق الوكالــة 
الوطنيــة للتنميــة واليانصيــب الوطنــي، كمــا أنــه 
ال يعتــرف بــدور اجملتمــع املدنــي فــي وضــع التقريــر. 
ــني  ــيق ب ــديد للتنس ــار ش ــى افتق ــذا إل ــير ه ويش
اجملتمــع املدنــي وحكومــة جنــوب أفريقيــا فــي 

ــني.11٤  ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس تعزي

وقــد تعرضــت جلنــة املســاواة بــني اجلنســني، وهــي 
هيئــة قانونيــة مســتقلة أنشــئت فــي عــام 1٩٩٦ 
ملراقبــة احلكومــة، والقطــاع اخلــاص، واجملتمــع املدني، 
ــى  ــرأة، إل ــع امل ــي بوض ــب املعن ــك املكت ــي ذل ــا ف مب
آفــة مشــابهة 103،11٥: فهــي »تتعثــر بســبب االقتتال 
ــذي  ــف ال ــا الضعي ــط، وأثره ــم، واألداء املتوس الدائ
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يعنــي أن اختفاءهــا بالكامــل ســيمر مــرور الكــرام 
ــاه.«11٦ ــترعي االنتب دون أن يس

ــى املعلومــات املتاحــة  ــة احلصــول عل وتفضــل اللجن
واألداء  احلكومــة  أداء  تتبــع  مــن  أكثــر  للجمهــور 
ــني اجلنســني ٥٩  التشــريعي بشــأن أهــداف املســاواة ب
وال يفصــل البيانــات حســب اجلنــس أو العــرق أو الســن 

ــر(. 11٧،٩٧ ــف/ احلض ــع )الري أو املوق

وقــد أدى االســتعراض الــذي أجــراه الكوجنــرس 
ــات  ــذ سياس ــام 200٧ لتنفي ــي ع ــي األفريق الوطن
املســاواة بــني اجلنســني منــذ عــام 1٩٩٤ إلــى 
ــباب،  ــل، والش ــرأة، والطف ــدة للم ــاء وزارة جدي إنش
ــد  ــام 200٩. ٩٧ وق ــي ع ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق واألش
ــوح  ــدم وض ــة أن »ع ــة العام ــة اخلدم ــدت جلن وج
ــة  ــوض مهم ــث يق ــا، 103 حي ــوق تقدمه األدوار« يع
ــني  ــز متك ــن تعزي ــؤولة ع ــة املس ــات الوطني الكيان
ــات  ــادل املنظم ــني. وجت ــني اجلنس ــاواة ب ــرأة واملس امل
ــم  ــة ل ــات القائم ــل اآللي ــأن فش ــة ب ــر احلكومي غي
ــا أن  ــالق، كم ــى اإلط ــم عل ــكل املالئ ــج بالش يعال
اجلمــع بــني املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــا  ــة قضاي ــى معاجل ــة عل ــدرة الوكال ــن ق ــل م يقل
ــائر  ــى س ــة إل ــني، ٩٧ باإلضاف ــني اجلنس ــاواة ب املس

اختصاصهــا.

القوانني العرفية والدينية
ويؤكــد دســتور جنــوب أفريقيــا ووثائــق السياســات 
والقيــادة  العرفــي  القانــون  أن  علــى  التابعــة 
ــالد  ــخصية الب ــن ش ــزأ م ــزء ال يتج ــة ج التقليدي
االجتماعيــة والسياســية.118 ومــع ذلــك، وكمــا 
جنــوب  فــي  الدســتورية  احملكمــة  اعترفــت 
ــروع  ــني مش ــرة ب ــة مدم ــاك »مواجه ــا، هن أفريقي
ــاك  ــة.«٦٦ وهن ــني الوطني ــوق ... والقوان ــون احلق قان
ــون  ــا القان ــارع فيه ــددة يتص ــاالت مح ــة مج ثالث
ــاواة  ــق باملس ــا يتعل ــام فيم ــون الع ــي والقان العرف
ــراث،  ــة للمي ــني العرفي ــي القوان ــني وه ــني اجلنس ب

والعنــف املنزلــي، وطقــوس الــزواج.

ــى  ــة عل ــع الترك ــة لتوزي ــني العرفي ــتند القوان وتس
وراثــة االبــن األكبــر، كمــا تتســم بالشــمولية 
والذكوريــة.11٩ ويكشــف خطــاب اإلرث واخلالفــة 
التقليديــة لتولــي القيــادة عــن توتــر وحتيــز متجــذر 
عميًقــا فــي جنــوب أفريقيــا فيمــا يتعلــق باملســاواة 
بــني اجلنســني. ٦٦،120 فــي قضايــا عــام 200٤، قضيــة 
ــا  ــة خايليتش ــم، وقضي ــد احلاك ــرون ض ــا وآخ بيه
وآخــرون ٤٩ CCT/03، وقضيــة شــيبي ضــد ســيثول 
وآخــرون ٦٩ CCT/03، وقضيــة جلنــة حقــوق اإلنســان 
ــة  ــس جمهوري ــد رئي ــر ض ــا وآخ ــوب أفريقي ــي جن ف
جنــوب أفريقيــا وآخــر ٥0 CCT/03، ألغــت محكمــة 
جنــوب أفريقيــا الدســتورية أخيــرًا وراثــة االبــن 
األكبــر بوصفهــا غيــر دســتورية فيمــا يتعلــق 
بامليــراث، ولكــن ليــس فيمــا يتصــل باخلالفــة 
ــي  ــون العرف ــي القان ــادة ف ــي القي ــة لتول التقليدي

ــي.121 اإلفريق

وعــالوة علــى ذلــك، يهــدف مشــروع قانــون احملاكــم 
التقليديــة لعــام 2012 إلــى تعزيــز القانــون العرفــي 
ــون  ــرم القان ــي حتت ــات الت ــد اجملتمع ــادات وتقالي وع
ــام  ــى نظ ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــي، وإضف العرف
العدالــة اخملتلــف بالنســبة للمواطنــني الذيــن 
يعيشــون أساًســا فــي املناطــق الريفيــة، ويعطلــون 
املســاواة بــني اجلنســني.122 ويلتــزم مــا يقــدر ب٧٥% 
مــن ســكان جنــوب أفريقيــا بالقانــون العرفــي فــي 
شــؤونهم الداخليــة. وفــي عــام 2002، كان حوالــي 
3٦% مــن الســكان يعيشــون فــي قــرى قبليــة فــي 
ــي  ــون العرف ــر القان ــي تعتب ــة الت ــق الريفي املناط
هــو األكثــر أهميــة.123 ومتثــل املــرأة غالبيــة ســكان 

ــة. ــق الريفي املناط

للمحاكــم  التقليديــني  الزعمــاء  تــرأس  ومــع 
التقليديــة، ميكــن ملشــاركة املــرأة فــي عمليــة 
صنــع القــرار أن تكــون محــدودة، كمــا ميكــن آلليــات 
التمثيــل وتقــدمي الطعــون أن تكــون مقيــدة. إن 
ــل  ــي ظ ــون ف ــن يعيش ــال الذي ــيدات واألطف الس
ــة  ــاء الثقيل ــن األعب ــون م ــي، يعان ــون العرف القان
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اســتبعاد  بســبب  معاناتهــم  إلــى  باإلضافــة 
112،12٤ النظــام. 

  جتعــل العديــد مــن جوانــب القانــون العرفــي 
الرســمي املــرأة عرضــة للعنــف اجلنســاني ومتنعهــا 
مــن تــرك العالقــات املســيئة لهــا. وغالًبــا مــا 
تفتقــر املــرأة الريفيــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى 
الهيــكل القانونــي لقانــون جنــوب أفريقيــا فعــادة ال 
متلــك تلــك الســيدات منازلهــن وبالتالــي ال ميكنهــن 
طــرد أزواجهــن اللذيــن يســيئون لهــن. وتؤثــر قواعــد 
حيــازة األراضــي، واخلالفــة، ومتلــك الــزوج للممتلكات 
الزوجيــة علــى قــدرة املــرأة علــى املقاومــة أو الفــرار 

مــن العنــف املنزلــي. 10٧

ــزواج  ــم ال ــي حتك ــة الت ــني احمللي ــاهم القوان وتس
ــاعد  ــر، وتس ــرأة للخط ــض امل ــي تعري ــك ف كذل
علــى إخضــاع اســتقالليتها ومكانتهــا. علــى 
ســبيل املثــال، فــإن الــزواج وفًقــا لعــادات أوكوثواال 
ينطــوي علــى »ســرقة العــروس«. 12٥ وبينمــا تكــون 
هــذه املمارســات غالًبــا جــزًءا مــن مفاوضــات 
الــزواج، إال أنهــا تكــون محــض ســرقة فــي بعــض 
والفتيــات  الســيدات  األحيــان، حيــث تســلب 
ــا  ــا م ــن. وغالب ــك حقوقه ــتقالليتهن وتنته اس
يدفــع الــزوج ســعر العــروس )مهــر العــروس(، ممــا 
ــف  ــيدات للعن ــرض الس ــة تع ــن إمكاني ــد م يزي
املنزلــي ويقلــل قدرتهــن علــى الفــرار. وإذا كان والد 
املــرأة يســتخدم املهــر لســداد الديــون، فقــد يقــف 
ــزل بســبب  ــى املن ضــد الســماح لهــا بالعــودة إل
عــدم قدرتــه علــى رد املهــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
مــن املتوقــع أن تتجــه املــرأة إلــى عائلــة زوجهــا في 
حالــة حــدوث خالفــات زوجيــة. وتؤكــد األســاليب 
التقليديــة فــي التعامــل مــع املشــاكل الزوجيــة 
ــة،  ــة والداخلي ــادر اخلاص ــى املص ــوء إل ــى اللج عل
ــة، أو  ــاعدة اخلارجي ــب املس ــن طل ــرأة م ــع امل ومتن
اســتخدام املالجــئ أو التمــاس العدالــة وفًقــا 

ــي.٦٧ ــف العائل ــون العن لقان

التمويل
ــاملة  ــة الش ــل التنمي ــة متوي ــن حال ــن م إن التيق
ــة  ــاعدة اإلمنائي ــواء املس ــا، س ــوب أفريقي ــي جن ف
الرســمية أو الدعــم الثنائــي ومتعــدد األطــراف، 
مــن الصعوبــة مبــكان. قبــل عــام 1٩٩٤، كانــت 
اجلهــات املانحــة اخلاصــة تســاهم إلــى حــد كبيــر 
فــي املنظمــات غيــر احلكوميــة املناهضــة للفصــل 
العنصــري، إال أن املســاعدات الرســمية كانــت ال 
ــاعدة  ــدأت املس ــام 1٩٩٤، ب ــن ع ــدًءا م ــر.12٦ وب تُذك

ــا.118  ــد تدريجًي ــي التزاي ــمية ف ــة الرس اإلمنائي

اإلجمالــي  احمللــي  للنــاجت  املطــرد  النمــو  ومــع 
وتطــور  االقتصــاد،  وتنــوع   ،1٩٩٤ عــام  منــذ 
ــه  ــالد بأن ــل الب ــف دخ ــة، مت تصني ــة التحتي البني
ــل  ــي،12٧ ومتث ــك الدول ــا للبن ــط، وفًق ــوق املتوس ف
املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية نســبة صغيــرة مــن 
إجمالــي النــاجت احمللــي فــي جنــوب أفريقيــا، بحوالــي 

 .%0،٤-0،2

ودورهــا  للبــالد،  السياســي  التاريــخ  وبســبب 
االقتصــادي فــي املنطقــة، وارتفــاع مســتويات عــدم 
املســاواة بهــا، واصلــت اجلهــات املانحــة التدخــل.12٩ 
ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــني ف ــم املانح ــتخدم معظ ويس
تقــدم  حيــث  للمشــروعات،  التقليــدي  النهــج 
ــا  ــن نوعه ــدة م ــروعات فري ــرة ملش ــا مباش دعمه
عوًضــا عــن تعزيــز اســتفادة النظــم املاليــة أو 
نظــم املشــتريات فــي جنــوب أفريقيــا. إال أن معظــم 
املؤسســات اخلاصــة واملنظمــات الثنائيــة 128-130 قــد 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــى املنظم ــا عل ــرت دعمه حص
فــي جنــوب أفريقيــا التــي تعمــل علــى متكــني املــرأة. 
ــن  ــل م ــحابها بالكام ــا انس ــت بريطاني واآلن، أعلن
ــط  ــا تخط ــا، كم ــا متبرًع ــا بوصفه ــوب أفريقي جن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة للحــد مــن املســاعدات 
ــوف  ــي 2013. 131 س ــبة 18% ف ــا بنس ــي تقدمه الت
ــم  ــى تفاق ــة إل ــاعدات الثنائي ــاض املس ــؤدي انخف ي
نقــص متويــل املنظمــات غيــر احلكوميــة فــي جنــوب 

ــا. أفريقي
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اخلامتة
إن االعتمــاد علــى الدولــة واجلهــات الدوليــة املانحــة 
حلمايــة حقــوق املــرأة أمــرٌ محفــوٌف باخملاطــر، ويُعــزى 
ــني  ــدم اليق ــة وع ــا احلالي ــرق عمله ــى ط ــك إل ذل
ــذي  ــل ال ــدر البدي ــا املص ــن م ــتدامتها، لك ــن اس م
ــق  ــر الفري ــرى تقري ــه الدعــم؟ ي ــي من ينبغــي أن يأت
ــي األهــداف  ــه يجــب التوســع ف ــع املســتوى أن رفي
املتعلقــة باملــرأة، كمــا يجــدر التعمــق فــي قضايــا 
ــات  ــن دراس ــني.٦1 ولك ــني اجلنس ــاواة ب ــدم املس ع
احلالــة الــواردة هنــا تفــرض التســاؤل حــول فعاليــة 
العمــل بغيــة حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني علــى 
أكمــل وجــه مــن خــالل الســيناريوهات القائمــة. إن 
التركيــز املســتمر أو الزائــد علــى العــادات والقانــون 
ــني  ــاواة ب ــدم املس ــرض ع ــد ف ــذي يعي ــي، ال العرف
ــو  ــش يدع ــا وبنجالدي ــوب أفريقي ــي جن ــني، ف اجلنس
ــول  ــتوى ح ــع املس ــق رفي ــز الفري ــق. إن تركي للقل
ــني القطاعــني العــام واخلــاص ومنهــج  الشــراكة ب
ــن  ــر م ــي كثي ــزى: »ف ــه مغ ــد« ل ــوع الواح »املوض
الدوليــة  والــوكاالت  الشــركاء  يُدعــى  األحيــان، 
ــذ  ــى تنفي ــدان عل ــاعدة البل ــي مس ــاهمة ف للمس
عددهــا  ويصــل  أهدافهــا،  وحتقيــق  خططهــا 
فــي املتوســط إلــى 30 شــريكًا مــن الشــركاء 
ــا  ــد منه ــك العدي ــة، وميتل ــي التنمي ــميني ف الرس
أكثــر مــن وكالــة تنميــة واحــدة، وتعمــل فــي 
ــؤولية  ــوكاالت مس ــذه ال ــى ه ــاٍم. وتتول ــٍد ن كل بل
ــل  ــة وتعم ــط الوطني ــع اخلط ــا م ــيق جهوده تنس
مــن خــالل ميزانيــة احلكومــة حيثمــا أمكــن ذلــك، 
ــى  ــان أقص ــض لضم ــا البع ــع بعضه ــاون م وتتع
ــات  ــارك اجله ــد، وتتش ــل جه ــر بأق ــن التأثي ــدر م ق
املعنيــة فــي إطــار موضــوع واحــد فــي »الشــراكات 
بــني مســاهمني متعدديــن«... وجتمــع بــني احلكومــات 
)احملليــة، واملدينــة، وطنيــة( واخلبــراء، ومنظمــات 
اجملتمــع املدنــي، والشــركات، واحملســنني، واجلامعــات، 

ــد.«٥3  ــوع واح ــى موض ــل عل ــا، للعم وغيره

ــراكات  ــذه الش ــدو إن ه ــان، يب ــن األحي ــر م ــي كثي ف

القســرية )ســيكون مــن النفــاق أن نطلــق عليهــا أي 
ــوات  ــش األص ــي نع ــمار ف ــر مس ــدق آخ ــر( ت ــم آخ اس
املســتقلة، وميكــن أن تــؤدي إلــى برامــج تتجنــب 
اخملاطــر وال تضــع القانــون العرفــي والثقافــة العرفيــة 
ــب النجــاح  ــب اآلخــر، يتطل ــى اجلان ــار. وعل فــي االعتب
ــيس  ــم، وتأس ــادرات الدع ــن مب ــوي م ــط ق ــم خلي دع
ــتراتيجيات  ــن االس ــدة م ــة معق ــركات، ومجموع احل
القائمــة التــي تغيــر املمارســات الثقافيــة التــي تلحق 
ــى  ــة إل ــاك حاج ــات. وهن ــيدات والفتي ــرر بالس الض
متويــل الدفــاع والتدخــالت التــي تتعامــل مــع الثقافــة 

ــات. ــيدات والفتي ــان للس ــوق اإلنس ــك بحق والتمس

أطــرًا  الناجحــة  اخلطــة  تتضمــن  أن  يجــب 
التمييــز،  حتظــر  قانونيــة  وأخــرى  للسياســات، 
ــماح  ــة للس ــر الالزم ــاذ التدابي ــى اتخ ــة إل باإلضاف
باملطالبــة  املســاواة  عــدم  جــراء  للمتضرريــن 
ومــن  حقوقهــم.132  انتهــاك  عــن  بالتعويــض 
املهــم كذلــك وجــود مبــادرات صريحــة تهــدف 
إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بالنســبة للفئــات 
ــا  ــبة، مب ــع املناس ــادة التوزي ــر إع ــة؛ وتدابي املهمش
ــة؛ وأنشــطة  ــة االجتماعي ــك أحــكام احلماي فــي ذل
رفــع الوعــي ونشــر املعلومــات حــول عــدم املســاواة، 
مثــل العمــل علــى شــفافية البيانــات. ويجــب 
علــى االســتراتيجيات أن تنظــر فــي األصــول، ســواء 
أو االقتصاديــة،  أو السياســية  الدينيــة  األصــول 
وحقــوق  والفقــر  وحالتهــا،  الصحيــة  والنظــم 
اإلنســان. إن هــذه احلقائــق مكونــات ال تنفصــل عــن 
ــن  ــة، ولك ــاج للمعاجل ــة، وحتت ــالالت الهيكلي االخت
ليــس فــي صــورة وحــدات منفصلــة، بــل بوصفهــا 
قــوات مشــتركة تعمــل مًعــا فــي تصميــم البرامج 
وتنفيذهــا. وتكــون البيئــة غيــر »مواتيــة« 133،13٤ 
ــددة  ــة مح ــادئ توجيهي ــى مب ــر إل ــت تفتق إذا كان
ــاط  ــإن النش ــك، ف ــدا ذل ــا ع ــة. وفيم ــوارد كافي وم
الــذي يوفــر القــوة الدافعــة ملكاســب حقــوق املــرأة 
علــى الصعيــد العاملــي لــن يلقــى الدعــم الكافــي 

ــح. ــن ينج ول
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ــق  ــاك بعــض اجلهــات املانحــة )بعــض الصنادي وهن
ــض  ــددة( وبع ــة واملتع ــرة اخلاص ــائية الصغي النس
الصناديــق األكبــر، مثــل صنــدوق األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة 3، التــي تعــزز الدعــم، والتنظيــم، والعمــل 
ــادة  املســتقل الوطنــي لدعــم حقــوق املــرأة. إن الزي
الكبيــرة فــي دعم هــذا النــوع مــن الدفاع املســتقل 
عــن حقــوق املــرأة ـ هــو أمــر بالــغ األهمية بالنســبة 
إلــى جنــاح أي إطــار للتنميــة فيمــا بعــد عــام 201٥ 
يهــدف إلــى احلــد مــن عــدم املســاواة بــني اجلنســني 

بفعاليــة.

ــاج  ــي إزع ــل ف ــذا العم ــبب ه ــع أن يتس ــن املرج وم
ــض  ــي بع ــة ف ــة الدولي ــات املانح ــات واجله احلكوم
األحيــان، وكذلــك العمــل الــذي يهــدف علــى 

ــني العرفيــة واملمارســات  ــر القوان ــدوام إلــى تغيي ال
املؤذيــة للمــرأة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد يكــون 
العمــل الــذي يســبب مثــل هــذا اإلزعــاج الشــديد 
وقــد ال يســفر عــن نتائــج فوريــة »ميكــن إحصاؤهــا« 
ــان  ــوق اإلنس ــاكات حق ــك انته ــاح تفكي ــو مفت ه
الراســخة التــي تعانــي منهــا الســيدات والفتيــات 

ــم. ــع أنحــاء العال ــا فــي جمي يومًي

شكر وتقدير
ــة  ــة العظيم ــاهمات البحثي ــة باملس ــيد الكاتب تش
ــتير  ــني، ماجيس ــن بول ــن كاثري ــا كل م ــي قدمه الت
لهــذا  راســتوجي،  وســونيا  العامــة،  الصحــة 

ــد. ــق املعق التعلي
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طالبة التعليم اإلبتدائي، حصة اللغة اإلجنليزية، قرية كيجينو، املنطقة الغربية، رواندا، 200٧
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ــن أي  ــر م ــكله )أكث ــم تُش ــي عال ــش ف ــا نعي إنن
وقــت مضــى( األفــكار العامليــة. فقــد تزايــد فيــض 
ــات  ــن هيئ ــادرة م ــات الص ــج السياس ــرارات وبرام ق
فاعلــة مثــل البنــك الدولــي، ووكاالت األمم املتحــدة، 
واملنظمــات الدوليــة غيــر احلكوميــة، واملبــادرات 
ــة فــي مجــال الصحــة؛1 كمــا  واملؤسســات العاملي
ــا بانتشــار  ــرًا عميًق ــة تأث ــرت السياســة الوطني تأث
توقعــات السياســة اخلارجيــة.2 ويــدور جــدال أيًضــا 

حــول السياســات العامليــة فــي مجــال الصحــة 
وأنهــا أدت إلــى احلــد مــن قــدرة الــدول علــى تنظيــم 
ــة  ــال الصح ــي مج ــة ف ــا الوطني ــر أولوياته وتطوي
والنظــم الصحيــة، فــي مواجهــة التوقعــات املتصلة 
ــد  ــي.3، ٤ لق ــهد العامل ــن املش ــة م ــة والقادم بالتنمي
تعرضــت األهــداف العامليــة، مثــل األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة، النتقــادات باعتبــار أن أهدافهــا مبثابــة 
»صيغــة واحــدة للجميــع«، وألنهــا تعــزز رؤيــة 

مالمح

موجز املقال: دعًما لصحة األم، أدت مبادرات السياسات العاملية اخلاصة بأمراض بعينها واملوجهة نحو الهدف 
- مثل الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية – إلى حتديد أولويات املؤشرات الضيقة على حساب املناهج 
موقع  في  املؤسسية  واخلدمة  املاهرة  الرعاية  نيكاراجوا  العاملية، وضعت  السياسة  مع  ومتشًيا  األكثر شموالً. 
املركز من جهودها الرامية إلى حتقيق الهدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بصحة األم. استنادًا 
مع  أجريت  التي  واملقابالت  املشاركني  مالحظات  يضم  الذي   - نيكاراجوا  في  االثنوجرافي  امليداني  العمل  إلى 
العاملني باملستشفى والعاملني في مجال الصحة باجملتمع احمللي، والنساء وأسرهن – تطرح هذه الورقة البحثية 
وتوضح  احمللي.  الواقع  في  جتلت  وكيف  األمهات،  صحة  هدف  نحو  املوجهة  االستراتيجيات  حول  نقديًّا  نقاًشا 
تقليص دور »البريجاديستاس« )العاملني في مجال الصحة باجملتمع احمللي( في نيكاراجوا و«البارتيراس« )القابالت 
يجعلهم  مبا  مهامهم،  أهم  كأحد  املؤسسية  اخلدمة  إلى  والدعوة  وجود حمل،  على  التعرف  إلى  التقليديات( 
عناصر في حتقيق الهدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد أدى ذلك إلى توليد اخلوف بني »البريجاديستاس« 
و«البارتيراس«، لكونهم أصبحوا مسؤولني فرديًّا في حالة وفاة األم، وخلق حالة من عدم الرضا جتاه دورهم واحلد 
من دوافعهم. وفي حني كان الضغط من أجل حتقيق األهداف يرمي إلى حتسني صحة األمهات، فقد أسفر عن آثار 
سلبية غير مقصودة على العالقة بني النساء واملتطوعني احملليني والنظام الصحي الرسمي، على نحو يحتاج إلى 

معاجلة.  © مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 2013

Meeting targets or saving lives: maternal health policy and Millennium Development Goal 5 in Nicaragua
Birgit Kvernflaten, Reproductive Health Matters 2013;21)42(:32–40

الكلمــات الدالــة: صحــة األم، سياســة الصحــة وبرامجهــا، العاملــون فــي مجــال الصحــة باجملتمــع احمللــي، 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، نيكاراجــوا
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ــا  ــة.٥ كم ــات املانح ــول الهيئ ــور ح ــة تتمح للتنمي
ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــدف ٥ م ــرض اله تع
ــة  ــني صح ــق بتحس ــدف املتعل ــو اله ــاد، وه لالنتق
األم، ألنــه لــم يتنــاول ســوى القابــالت املاهــرات عنــد 
ــروري  ــامل الض ــج الش ــرح النه ــم يط ــوالدة، ول ال

ــة األم.٦ ــة وصح ــة اإلجنابي ــدة الصح ــاء بأجن للوف
ــى  ــا عل ــة، بتركيزه ــة البحثي ــذه الورق ــتند ه تس
ــى  ــة، إل ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن األه ــدف ٥ م اله
العمــل امليدانــي فــي نيكاراجــوا، بغيــة تقــدمي 
منظــور إثنوجرافــي حــول السياســات العامليــة 
ــف  ــات، وكي ــة األمه ــال صح ــي مج ــة ف والوطني
ــى  ــل عل ــز التحلي ــي. يرك ــع احملل ــي الواق ــت ف جتل
»البريجاديســتاس« )العاملــني فــي مجــال الصحــة 
)القابــالت  و»البارتيــراس«  احمللــي(  باجملتمــع 
التقليديــات(، وكيــف كان للضغــط مــن أجــل 
ــاذ  ــة إنق ــره بحتمي ــذي مت تبري ــداف – ال ــق األه حتقي
األرواح - أثــرًا كبيــرًا علــى عملهــم وأدوارهــم. لقــد 
ــي  ــراس« ف ــتاس« و»البارتي ــح دور  »البريجاديس أصب
نيكاراغــوا أساســي لتحقيــق الهــدف، حيــث ركــز 
دورهــم بشــدة علــى تيســير حتقيــق مأسســة 

ــوالدة. ــة ال عملي

املنهجية والسياق
اســتمر جمــع البيانــات مــن ينايــر إلــى مايــو 2012 
ــق  ــا، باملناط ــي ماتاجالب ــا، ف ــا-ال دالي ــي إل توم ف
اجلبليــة شــمال نيكاراجوا. تُعــد مقاطعــة ماتاجالبا 
ــدالت  ــى مع ــهد أعل ــي تش ــن الت ــني األماك ــن ب م
وفــي ظــل  نيكاراجــوا.  األمهــات فــي  لوفيــات 
ــمة  ــي ٦٧,000 نس ــغ حوال ــكان يبل ــن الس ــدد م ع
يعيشــون فــي مــا يقــرب مــن 180 مجتمــع محلــي، 
ــة  ــرة الريفي ــا الفقي ــا-ال دالي ــة إل توم ــل بلدي تناض
ــك  ــة والتمس ــة حتتي ــى بني ــول عل ــل احلص ــن أج م
بضرورياتهــا الرئيســية مثــل الطــرق، واجلســور، 
ــاه.  ــدادات املي ــاء وإم ــة، والكهرب ــات الهاتفي واخلدم
ــذه،  ــة ه ــف املنهجي ــاط الضع ــى نق ــة إل باإلضاف
ــة واســعة االنتشــار مثــل  ــات اجتماعي ــاك حتدي هن

ــف  ــات، والعن ــني املراهق ــل ب ــدالت احلم ــاع مع ارتف
املنزلــي، وانعــدام مســؤولية الرجــال جتــاه األطفــال، 
والقضايــا التــي ترتبــط غالًبــا بالرجولــة، وهــو 
ــا  ــرًا م ــرأة - وكثي ــة امل ــف تبعي ــذي يص ــوم ال املفه

ــة.٧ ــة الذكوري ــرادف للهيمن ــه م ــرض أن يُفت
شــمل البحــث حتديــد تصــور للمنطقــة عــن 
طريــق وصــف الســياقات االجتماعية-الثقافيــة 
والتاريخيــة والسياســية، والكشــف عــن الهيــاكل 
احملليــة والشــبكات املؤسســية مــن املســتوى احمللــي 
إلــى املســتوى العاملــي. وقــد أتــاح ذلــك معلومــات 
الفاعلــة  والهيئــات  األماكــن  حــول  أساســية 
ــاركني  ــات املش ــت مالحظ ــم. ضم ــات بينه والعالق
إنفــاق قــدر كبيــر مــن الوقــت مــع النســاء احملليــات، 
ــم،  ــي بيئاته ــراس« ف ــتاس«، و»البارتي و»البريجاديس
فضــالً عــن املشــاركة فــي دورات »البريجاديســتاس« 
التدريبيــة باملرافــق الصحيــة الكتســاب فهــم 

ــا. ــع نطاقً أوس
ــن  ــراد الذي ــوة األف ــي دع ــة ف ــوة التالي ــت اخلط متثل
ــي  ــى الت ــة األول ــذه املرحل ــي ه ــم ف ــاء به مت االلتق
ــت  ــد قم ــم. لق ــالت معه ــراء مقاب ــتهدفت إج اس
بإجــراء 1٥ مقابلــة مــع 1٥ مــن »البريجاديســتاس« 
ــل  ــة عم ــا متابع ــت أيًض ــا تولي ــراس« كم و«البارتي
ــالل  ــم خ ــب. كان اختياره ــن كث ــراد ع ــبعة أف س
الــدورات التدريبيــة باملستشــفى، أو عبــر ذهابــي إلى 
اجملتمعــات احملليــة فــي البلديــة أو إلــى أحيــاء ال داليا 
ــفى(  ــا املستش ــع فيه ــي تق ــة الت ــة الرئيس )القري
ــراس«.  ــتاس« أو »البارتي ــن »البريجاديس ــؤال ع للس
تركــزت املقابــالت علــى خبراتهــم فــي النظــام 
ــي  ــى زيارات ــالوة عل ــم. ع ــم وعمله ــي، ودوره الصح
ــع  ــالت م ــس مقاب ــت خم ــة، أجري ــق الصحي للمراف
ــن  ــة م ــة، وأربع ــوزارة الصح ــني ب ــني احمللي املوظف
ــت  ــا« )بي ــي »كازا ماترن ــن ف ــي يعمل ــاء الالت النس
ــر  ــات غي ــي املنظم ــن ممثل ــة(، و11 م ــار األموم انتظ
ــد  ــة. وق ــي البلدي ــة ف ــن الساس ــة، و٤ م احلكومي
مت اختيارهــم بنــاء علــى مواقعهــم ومعارفهــم 
ــة.  ــي البلدي ــة األم ف ــتراتيجيات صح ــا واس بقضاي
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كمــا أجريــت مقابــالت مــع ٧2 امــرأة ورجــل مــن 28 
مجتمــع محلــي وحــي، ممــن قابلتهــم فــي املرافــق 
الصحيــة فــي »كاســا ماترنــا« أو عنــد زيارتــي 
للمجتمعــات احملليــة أو األحيــاء عندمــا ذهبــت أطرق 
ــن  ــي أجن ــل أو الالت ــاء احلوام ــوة النس ــواب لدع األب

ــة. ــراء مقابل ــى إج ــرًا( إل )مؤخ
ــاذا  ــف ومل ــو كي ــالت ه ــس للمقاب ــور الرئي كان احمل
فــي  أو  املنــزل  فــي  يلــدن  أن  النســاء  اختــارت 
املستشــفى، وكــذا عــن تصوراتهــن وخبراتهــن مــع 
ــالت  ــع املقاب ــت جمي ــة. كان ــة الصحي نظــام الرعاي
مبزيــد  ممــا ســمح  مفتوحــة وشــبه هيكليــة، 
ــا كل  ــي وجده ــائل الت ــي املس ــل ف ــن التفصي م
مبحــوث مهمــة. اختــرت عــدم تســجيل املقابــالت 
باســتخدام جهــاز تســجيل، حيــث شــعرت أن 
أكبــر  بحريــة  ويتكلمــون  راحــة  أكثــر  النــاس 
دون تســجيل. أُجريــت جميــع املقابــالت باللغــة 
ــا  ــات وكتابته ــة املالحظ ــت ترجم ــبانية، وتول اإلس
ــاة  ــي احلي ــاركتي ف ــت مش ــرًا، أتاح ــل. وأخي بالكام
ــوالدة،  ــرات ال ــل وخب ــي للحم ــادة فهم ــة زي اليومي
وكيفيــة نظــر النســاء والرجــال إلــى النظــام 

الصحــي.

استهداف صحة األم
يتأثــر نهــج صحــة األمهــات املُتبــع فــي نيكاراجــوا 
بالسياســة العامليــة فــي مجــال صحــة األم، وهــي 
ــدة  ــها لع ــي نفس ــت ه ــي خضع ــة الت السياس
حتــوالت خــالل العقــود املاضيــة. متتــد جــذور مبــادرة 
األمومــة اآلمنــة، التــي بــدأت فــي عــام 1٩8٧، إلــى 
ــا«  ــالن أملا-آت ــس »إع ــة يعك ــامل للصح ــج ش نه
ــذي  ــد أن هــذا النهــج الشــامل - ال لعــام 1٩٧8. بي
يســعى إلــى معاجلــة جــذور اعتــالل الصحــة، وإدراج 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  بالعوامــل  االهتمــام 
باســتمرار  النتقــادات  يتعــرض  كان   – والطبيــة 
بســبب عــدم وضوحــه وحتــى عــدم واقعيتــه 
ــاد  ــادل النق ــد ج ــرة. فق ــدان الفقي ــبة للبل بالنس
ــاة  ــية للوف ــادر الرئيس ــتهداف املص ــب اس ــه يج أن

تتســم  تدخــالت  مــن خــالل  الصحــة  واعتــالل 
ــهولة.٤، 8، ٩  ــا بس ــن رصده ــة وميك ــة التكلف مبردودي
ــق  ــج املتعل ــي والنه ــج االنتقائ ــروز النه ــرًا لب ونظ
القــرن  باملــرض طــوال ثمانينيــات وتســعينيات 
العشــرين، لــم تتجســد أجنــدة شــاملة. وقــد 
ــى دفــع اجلهــود الراميــة  أدى عــدم وجــود حتســن إل
إلــى تنشــيط »مبــادرة األمومــة اآلمنــة« فــي 
ــر  ــى أكث ــز عل ــا مــن خــالل التركي عــام 1٩٩٧، جزئيًّ
التدخــالت اســتهداًفا للحــد مــن الوفيــات الناجتــة 
ُطــِرح تدخــالن  وقــد  الــوالدة.  عــن مضاعفــات 
مترابطــان همــا: الرعايــة املاهــرة عنــد الــوالدة، 
ــى  ــة األول ــتوى اإلحال ــى مس ــة عل ــة الطارئ والرعاي
)املرافــق الصحيــة علــى مســتوى املقاطعــات(. 
ــد  ــرة عن ــة املاه ــي الرعاي ــراف مبقدم ــر االعت واقتص
واملمرضــات  واألطبــاء،  القابــالت،  علــى  الــوالدة 
ــتثناء  ــع اس ــد، م ــارات التولي ــن مبه ــي يتمتع الالت
ــة  ــال الصح ــالت مبج ــات والعام ــالت التقليدي القاب

ــي.٩، 10 ــع احملل ــي اجملتم ف
أُدرجــت صحــة األم فــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
يســتهدف  اخلامــس  الهــدف  وكان   .2000 عــام 
بنســبة  األمهــات  وفيــات  معــدل  تخفيــض 
بحلــول عــام 201٥،  ٧٥% مبســتويات عــام 1٩٩0 
ومارســت العديــد مــن الهيئــات الدوليــة الفاعلــة 
ــرة  ــا كبي ــة ضغوًط ــدان اخملتلف ــي البل ــودة ف املوج
ــراب  للحــد مــن وفيــات األمهــات بســرعة، مــع اقت
ــداف  ــى أه ــديد عل ــي.11 وكان التش ــد النهائ املوع
ــر  ــي عص ــرات ف ــتخدام املؤش ــاس، واس ــة للقي قابل
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يعنــي أن تدخــالت مثــل 
الرعايــة املاهــرة عنــد الــوالدة تتســم باألولويــة 
األمهــات.٦  لصحــة  مباشــرة  غيــر  كمؤشــرات 
ــنوات  ــي الس ــام ف ــودة االهتم ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
ــاذج  ــة والنم ــة للصح ــددات االجتماعي ــرة باحمل األخي
ــددات  ــة باحمل ــة املعني ــب اللجن ــن جان ــاملة، م الش
ــي نشــرت مقــاالت حــول  ــة للصحــة الت االجتماعي
والدة جديــدة فــي »أملــا آتــا« علــى ســبيل املثــال،12، 13 
فقــد اعتمــدت بلــدان كثيــرة نهــج التركيــز األكثــر 



 ٩٩قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - التنمية املستدامة - العدد )1٩( مايو 2015

ضيًقــا علــى توفيــر قابــالت ماهــرات فــي برامجهــم 
ــق  ــز الضي ــذا التركي ــق ه ــة. ينطب ــة اآلمن لألموم
علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى نطــاق 
ــا لطــرح فاندميورتيــل - فشــل  أوســع، حيــث – وفًق
فــي حتويــل تركيــز اخلطــاب التنمــوي مــن منــوذج منــو 
ضيــق إلــى منظــور أوســع للرفــاه العــادل املســتدام 

ــزه.٥ ــة تركي ــان نقط ــذ اإلنس ــذي يتخ ال

رؤية شاملة للرعاية الصحية
لقــد تغيــرت أيًضــا السياســة الصحيــة فــي 
ــا  ــس جزئيًّ ــا يعك ــن، مب ــرور الزم ــع م ــوا م نيكاراج
هــذه التحــوالت العامليــة. بعــد أكثــر مــن ٤0 عاًمــا 
ــدأت  ــام 1٩٧٩، ب ــي ع ــورة ف ــة، والث ــن الديكتاتوري م
ــتراكية  ــج اش ــذ برام ــتا تنفي ــة ساندينيس حكوم
فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، مــع التركيــز 
علــى التعليــم والصحــة، حيــث لــم تكــن املناطــق 
الفقيــرة واملهمشــة قــادرة علــى الوصــول إليهمــا 
خــالل فتــرة الديكتاتوريــة.1٤ كان أحــد البرامــج 
املبكــرة التــي قامــت بهــا وزارة الصحــة يســتهدف 
تدريــب املســاعدين الصحيــني املتطوعــني ويُســمون 
»البريجاديســتاس«. وقــد حصلــوا علــى تدريــب 
لعــدة أشــهر، وأُرســلوا إلــى املناطــق الريفيــة 
ــي  ــا، وه ــة فيه ــع الصح ــني وض ــة لتحس املنعزل
املهمــة التــي حققوهــا بنجــاح.1٥ وهــو األمــر الــذي 
كان مهًمــا بالنســبة حلكومــة تســعى إلــى املضــي 

ــة. ــية للصح ــة السياس ــا باألهمي قدًم
لقــد تطــور عمل هــؤالء املتطوعــني الصحيــني خالل 
الثمانينيــات وأصبحــت أنشــطة أكثــر دواًمــا،1٥ حتى 
أن اليــوم يجــري تدريــب الســكان احملليــني ليصبحــوا 
ــى  ــي. وعل ــم احملل ــي مجتمعه ــتاس« ف »بريجاديس
ــي كل  ــتاس« ف ــر »بريجاديس ــدم توف ــن ع ــم م الرغ
ــي، فقــد انتشــر هــذا الهيــكل فــي  مجتمــع محل
ــدة  ــة اجلدي ــة الليبرالي ــو حكوم ــر نح ــاء التغيي أثن
فــي عــام 1٩٩0، وتعــزز بعــد فــوز الساندينســتينن 
فــي  الوطنــي  للتحــرر  أو جبهــة ساندينيســتا 
االنتخابــات الرئاســية لعــام 200٦. وعلــى النقيــض 

ــني  ــع العامل ــل األداء« م ــع مقاب ــات »ادف ــن ترتيب م
فــي مجــال الصحــة، التــي يجــري تنفيذهــا حالًيــا 
فــي العديــد مــن البلــدان،1٦ كانــت أهميــة الرعايــة 
واحلــب  التضامــن  ومبــادئ  اجملانيــة  الصحيــة 
ــى  ــرًا إل ــل كثي ــا يص ــي م ــي ه ــل التطوع والعم
األيديولوجيــة  هــذه  تنبنــي  »البريجاديســتاس«. 
ــتراكية،  ــني، واالش ــاركة املواطن ــكار مش ــى أف عل
واملســيحية، والتضامــن - وهــي املفاهيــم التــي 
كان  نفســها.  لوصــف  احلكومــة  تســتخدمها 
ــا إلــى جنــب مــع  »البرجداديســتاس« يعملــون جنًب
»البارتيــراس«، ويتولــون مســؤولية شــواغل الرعايــة 
الصحيــة األوليــة األخــرى. وكانــت صحــة األم جــزًءا 
مــن اســتراتيجية احلكومــة لفتــرة طويلــة، لكنهــا 
ــرر  ــتا للتح ــة ساندينيس ــودة جبه ــد ع ــززت عن تع
الوطنــي إلــى الســلطة، كجــزء مــن تركيــز اجلبهــة 

ــرة. ــة والفقي ــات الريفي ــى اجملتمع عل
ــام  ــة الع ــاع الصح ــم قط ــص حج ــى تقلي ردًا عل
فــي إطــار التكيــف الهيكلــي فــي التســعينيات،1٤ 
ــق  ــي مراف ــتخِدم ف ــوم املس ــة رس ــت احلكوم ألغ
الصحــة العامــة فــي عــام 200٧، وأضافــت عنصــرًا 
مهًمــا للوصــول إلــى اجملتمعــات احملليــة،1٧ وقدمــت 
منوذًجــا جديــًدا للرعايــة الصحيــة لألســرة واجملتمــع 
احمللــي، وهــو نهــج أكثــر شــموالً مــن النهــج 
الفــردي اجملُتــزئ والعالجــي الــذي طرحتــه احلكومــة 

ــابقة.1٧ الس

حتسينات وتدخالت في مجال الصحة
وضــع  فــي  عاًمــا  حتُســنًا  نيكاراجــوا  أظهــرت 
الصحــة منــذ الثــورة، لكنهــا ال تــزال تناضــل ضــد 
عــدم املســاواة فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
ونوعيتهــا. تُقــِدر منظمــة الصحــة األمريكيــة 
ــى  ــرون إل ــون يفتق ــكان ال يزال ــي ٤0% الس أن حوال
نســبة  وأن  الصحيــة،  الرعايــة  فــرص  كفايــة 
٦0% الذيــن يســتطيعون الوصــول إلــى الرعايــة 
ــة  ــن نوعي ــة م ــون رعاي ــا يلق ــا م ــة غالًب الصحي
ــات  ــات األمه ــدل وفي ــض مع ــد انخف ــة.18 لق رديئ
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وفقــا  اآلن  ويصــل  املاضيــني،  العقديــن  خــالل 
ــكل  ــى ٩٥ ل ــة إل ــة العاملي ــة الصح ــر منظم لتقدي
100,000 مــن املواليــد األحيــاء.1٩ قدمــت الثــورة فــي 
ــذي  ــعب ال ــة للش ــات الصحي ــات اخلدم الثمانيني
كان يفتقــر إليهــا ســابًقا، وأصبحــت األمهــات 
ــد  ــة.1٤، 1٥ بي ــاالت األولوي ــن مج ــال م ــة األطف وصح
أن معــدل وفيــات األمهــات تذبــذب بــني عامــي 1٩٩2 
ــوام  ــي أع ــتوياته ف ــى مس ــى أعل ــل إل و200٥، ووص
1٩٩٦، و1٩٩٧، و1٩٩٩، 18، 20 جنًبــا إلــى جنــب مــع 
تقليــص حجــم قطــاع الصحــة العامــة والتكيــف 

ــي. الهيكل
أصبــح انخفــاض معــدل وفيــات األمهــات ملحوًظــا 
مــرة أخــرى حوالــي عــام 200٦، 20 وفــي الوقــت 
نفســه بــدأ زيــادة التشــديد علــى أهميــة التوعيــة 
عنــد  بالرعايــة  القائمــني  ومهــارة  اجملتمعيــة 
الــوالدة. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التحســينات 
املقاطعــات  فــي  الســكان  يــزال  ال  الشــاملة، 
الريفيــة الفقيــرة الشــمالية الوســطى والشــرقية 
ــو  ــى نح ــات عل ــات األمه ــاع وفي ــن ارتف ــون م يعان
ــات  ــدل وفي ــرات مع ــراوح تقدي ــب. تت ــر متناس غي
ــق.18  ــذه املناط ــي ه ــى 21٤ ف ــن 180 إل ــات م األمه
ــات،  ومــن املفارقــات، فــي عــام 200٦، أثنــاء االنتخاب
ــات  ــع عملي ــل جمي ــون يجع ــى قان ــع عل مت التوقي
ــاذ  ــت إلنق ــى وإن كان ــرعية، حت ــر ش ــاض غي اإلجه
حيــاة املــرأة. يعتبــر البنــك الدولــي وفيــات األمهــات 
ــداف  ــة باأله ــة املرتبط ــداف الصح ــر أه ــة أكث مبثاب
ــق،  ــارة للقل ــوا إث ــي نيكاراج ــة ف ــة لأللفي اإلمنائي
ــات  ــول وفي ــدف وص ــق ه ــح حتقي ــر املرج ــن غي وم
ــة  ــى 22 كمــا تتطلــب األهــداف اإلمنائي األمهــات إل
لأللفيــة.21 وحتــى مــع ذلــك، تلتــزم نيكاراجــوا 
باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأدمجتهــا فــي خطــة 
ــر  ــرف النظ ــة.22 وبص ــة الوطني ــام 2003 للتنمي ع
عــن خفــض الوفيــات الناجتــة عــن اإلجهــاض غيــر 
ــات  ــات األمه ــدل وفي ــض مع ــح خف ــون، أصب املأم
أحــد األهــداف االســتراتيجية الرئيســية للحكومــة 

ــة. ــق بالصح ــا يتعل ــي م ف

كجــزء مــن اجلهــد املبــذول لرفــع مســتوى الــوالدة 
ــراس«  ــدت »البارتي ــة، فق ــات الصحي ــي املؤسس ف
ــالت  ــام 2000 كقاب ــف ع ــي منتص ــن ف مصداقيته
مهًمــا  دورًا  ســابًقا  لعــن  أن  بعــد  ماهــرات، 
ــع  ــتوى اجملتم ــى مس ــد عل ــي التولي ــاعدة ف للمس
توليــد  ممرضــات  محلهــن  حلــت  فقــد  احمللــي. 
ــي  ــتغلن ف ــي، واش ــم جامع ــى تعلي ــالت عل حاص
املناطــق ذات أعلــى معــدالت لوفيــات األمهــات، 
كجــزء مــن مبــادرة تدريــب ونشــر ممرضــات يتمتعــن 
ــع  ــة.23 م ــق املعزول ــي املناط ــالت ف ــارات القاب مبه
ــراس«  ــزور »البارتي ــع أن ت ــن املتوق ــزال م ــك، ال ي ذل
ــى  ــجعهن عل ــل، وتش ــرة احلم ــالل فت ــاء خ النس
إجــراء فحــوص مــا قبــل الــوالدة، فضــالً عــن الــوالدة 
ــت  ــي الوق ــن ف ــر عليه ــا يُحظ ــفى، بينم باملستش
نفســه احلصــول على رســوم نظيــر خدماتهــن وفًقا 
ملبــدأ أنــه ال ينبغــي أن يدفــع النــاس نظيــر اخلدمــات 
الصحيــة. مــع ذلــك، ال تــزال بعضهــن تقمــن 
ــراس«  ــد مــن »البارتي ــد. تعمــل أيًضــا العدي بالتولي
نفــس عمــل »البريجاديســتاس«، ممــا أدى إلــى اخللــط 

ــا.  ــني أدوارهم ب
ــة  ــك التنمي ــي، بن ــك الدول ــن البن ــارك كل م يش
للبلــدان األمريكيــة، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
الدوليــة، ومختلــف وكاالت األمم املتحــدة، بدرجــة 
ــي  ــة ف ــة الصح ــتراتيجيات سياس ــي اس ــرة ف كبي
وتعتمــد  وتنفيذهــا.18  وتخطيطهــا  نيكاراجــوا 
ــرب  ــا يق ــع م ــة، م ــوارد خارجي ــى م ــة عل احلكوم
ــح  ــن املن ــة م ــة قادم ــة الصح ــف ميزاني ــن نص م
ــك  ــح بن ــون.2٤ من ــبء الدي ــف ع ــروض وتخفي والق
التنميــة للبلــدان األمريكيــة قرًضــا يبلــغ 30 مليــون 
ــوا،  ــاس األداء )200٥–2010( لنيكاراج ــى أس دوالر عل
ــن  ــع ع ــات والرض ــات األمه ــن وفي ــد م ــة احل بغي
طريــق حتســني الوصــول إلــى رعايــة مــا قبــل 
ــي  ــل ف ــات، للتعجي ــي املؤسس ــوالدة ف ــوالدة، وال ال
إحــراز تقــدم فــي هــدف الصحــة باألهــداف اإلمنائيــة 
ــدان  ــة للبل ــك التنمي ــدم بن ــا ق ــة.2٥، 2٦ كم األلفي
األمريكيــة قرًضــا جديــًدا فــي عــام 2011 مببلــغ 20 
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ــات  ــات األمه ــن وفي ــد م ــة احل ــون دوالر ملواصل ملي
ــا،  ــر املقاطعــات ضعًف ــالث مــن أكث والرضــع فــي ث
ــع  ــي م ــي تأت ــة الت ــا. إن الرعاي ــا ماتاجالب ــن بينه م
أفضــل املمارســات املتفــق عليهــا هــي فقــط 
التــي ســتكون مؤهلــة للتمويــل. تتمثــل املؤشــرات 
املتعلقــة بوفيــات األمهــات فــي اســتخدام تنظيــم 
األســرة، وإقامــة النســاء فــي »كاســا ماترنــا« )بيــت 
ــول  ــان وص ــتراتيجية لضم ــة( – اس ــار األموم انتظ
ــى  ــة إل ــي يعشــن فــي املناطــق النائي النســاء الالت
مؤسســات الــوالدة – ورعايــة الــوالدة التــي تتــم فــي 
الوحــدات الصحيــة التــي تقــدم رعايــة التوليــد فــي 

ــوارئ.2٧ ــاالت الط ح

املؤسسات  في  الوالدة  خالل  من  األهداف  حتقيق 
الصحية 

تركــز بقــوة اآلن جهــود نيكاراجــوا لتقليــص وفيــات 
األمهــات علــى الــوالدة فــي مؤسســات الصحــة، مبا 
يعكــس اجتاهــات السياســة العامليــة احلديثــة فــي 
مجــال صحــة األمهــات وتشــديد الهيئــات املانحــة 
ــي  ــر رئيس ــوالدة كمؤش ــرة لل ــة املاه ــى الرعاي عل
ــا علــى  لــألداء. بيــد أن هــذه السياســة تضــع ضمنً
ــالت  ــر قاب ــية وتوفي ــوالدة املؤسس ــاواة ال ــدم املس ق
الــذي  الرئيســي  املستشــفى  أصبــح  ماهــرات. 
ــت  ــي قم ــة الت ــي البلدي ــام 2011، ف ــي ع ــح ف افُتت
فيهــا بعملــي امليدانــي، مبثابــة املــكان الوحيــد 
ــز  ــل مرك ــل مح ــث ح ــوالدة، حي ــه لل ــرف ب املعت
الصحــة القــدمي – ونظريًّــا – الــوالدة املنزليــة. تُقــدم 
مراكــز الصحــة الثمانيــة التابعــة للبلديــة رعايــة 
مــا قبــل الــوالدة. وفــي فتــرة عملــي امليدانــي، كانت 
ــي  ــني ف ــدد األخصائي ــادة ع ــاول زي ــة حت وزارة الصح
املستشــفى. فقــد كان املستشــفى يضــم ممرضــات 
ــن  ــم يك ــد ل ــي التولي ــود أخصائ ــن وج ــد، لك تولي
ــى  ــبوع. يتول ــام األس ــى أي ــر عل ــا ويقتص منتظًم
ــة،  ــات القيصري ــراء العملي ــد إج ــي التولي أخصائ
ــكًا  ــد بن ــا بع ــن لديه ــم يك ــفى ل ــن املستش لك
للــدم، وبالتالــي عليــه إحالــة حــاالت الطــوارئ 

احلــادة إلــى املستشــفى اإلقليمــي الــذي يقــع علــى 
بعــد 1.٥ ســاعة بالســيارة. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
القيــود، زادت حــاالت الــوالة املؤسســية منــذ افتتــاح 
ــزال غيــر واضحــة،  املستشــفى، لكــن النســبة ال ت
وال تــزال حوالــي ٤0% مــن النســاء تلــدن فــي 
ــراد  ــد أف ــراس«، أو أح ــاعدة »البارتي ــا مبس ــزل؛ إم املن
ــب  ــخصي بطبي ــال ش ــن )اتص ــة، أو مبفرده العائل
فــي مستشــفى محلــي، أبريــل 2012(. تلــد النســاء 
ــة،  ــق الصحي ــي املراف ــن ف ــدم ثقته ــزل لع ــي املن ف
أو لشــعورهن باحلــرج مــن تعريــض أنفســهن أمــام 
ــة  ــة خالي ــوالدة املنزلي ــن أن ال ــن، أو لتصوره اآلخري
ــول  ــة الوص ــات محدودي ــدت أخري ــر. وأك ــن اخملاط م
للمستشــفى، أو وجــود حواجــز أخــرى مثــل رفــض 
ــاب  ــد الذه ــال عن ــرك األطف ــكالت ت ــزوج أو مش ال

ــفى. ــى املستش إل
علــى الرغــم مــن إنشــاء مستشــفى جديــد وزيــادة 
عــدد العاملــني، يعتمــد النظــام الصحــي اعتمــادًا 
ــا علــى عمــل »البريجاديســتاس« و»البارتيــراس«  كليًّ
احملليــة، ألنهــم مبثابــة حلقــة  فــي اجملتمعــات 
ــات  ــفى واجملتمع ــني املستش ــية ب ــل الرئيس الوص
ــي  ــن معلم ــان م ــفى واثن ــى املستش ــة. يتول احمللي
تدريبيــة  دورات  إقامــة  باملستشــفى  الصحــة 
ــتاس«  ــن »البريجاديس ــكل م ــهر ل ــي الش ــرة ف م
و»البارتيــراس«، إمــا فــي املستشــفى أو فــي املراكــز 
ــأن  ــرار ب ــاك إق ــا. هن ــون إليه ــي ينتم ــة الت الصحي
تعزيــز  أنــاس عليهــم  »البريجاديســتاس« هــم 
مثــل  األساســية«،  الصحيــة  الرعايــة  »حزمــة 
ــم  ــدى مهامه ــن إح ــه، لك ــل ونظافت ــة الطف صح
تقاريــر  وإعــداد  تتمثــل فــي حتديــد  الرئيســية 
إحصائيــة عــن النســاء احلوامــل فــي مجتمعاتهــم 
ــد  ــا العدي ــز عليه ــي يرك ــة الت ــي املهم ــة، وه احمللي
مــن »البريجاديســتاس«. مــن املتوقــع منهــم أيًضــا، 
ــع  ــارة جمي ــراس«، زي ــع »البارتي ــب م ــى جن ــا إل جنًب
ــرة احلمــل، وحتفيزهــن وإحالتهــن  النســاء خــالل فت
إلــى رعايــة مــا قبــل الــوالدة، ودعوتهــن إلــى 
ــن  ــن دعوته ــالً ع ــا«، فض ــا ماترن ــتخدام »كاس اس
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إلــى الــوالدة املؤسســية - وكل ذلــك دون أي مكافــأة 
ــن  ــراس« يحصل ــزال »البارتي ــك، ال ت ــع ذل ــة. م مالي
فــي كثيــر مــن األحيــان علــى مكافــأة مــن األســر، 

ــات. ــس مدفوع ــة ولي ــمى هدي وتس
علــى الرغــم مــن أن برامــج وخطــط الصحــة فــي 
نيكاراجــوا تعكــس أجنــدة أكثــر شــموالً علــى 
الــورق، هنــاك تشــديد فــي واقــع األمــر علــى النهــج 
األكثــر »انتقائيــة«، الــذي يركــز علــى الرعايــة عنــد 
الــوالدة. وفًقــا لطبيــب يعمــل بــوزارة الصحــة 
ــض  ــى خف ــة عل ــزم احلكوم ــس ع ــة، يعك اإلقليمي
معــدل وفيــات األمهــات مــدى أهميــة مؤشــر 
للصحــة بالنســبة للحكومــة، ليــس للصحــة 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــا. ع ــة أيًض ــل للتنمي ــب ب فحس
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــدى املنظم ــل إح ــا ملمث ووفًق
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــد احلكوم ــا، تري ــي ماتاجالب ف
ــات،  ــات األمه ــة بوفي ــاءات املتعلق ــع اإلحص جمي
ومنعــت املنظمــة غيــر احلكوميــة مــن حتليــل 
وفيــات األمهــات فــي املنطقــة منــذ 2010 )اتصــال 
شــخصي، فبرايــر 2012(. ومــع ذلــك، يعتقــد ممثلــو 
املنظمــات غيــر احلكوميــة أن اإلحصــاءات التــي 
ــالوة  ــة. ع ــون كامل ــد ال تك ــة ق ــا احلكوم تقدمه
ــات  ــر أيًضــا احلظــر الكامــل لعملي ــك، يثي ــى ذل عل
اإلجهــاض القانونيــة شــكوكًا حــول مــدى انخفاض 
معــدل وفيــات األمهــات بالفعــل )اتصــال شــخصي، 

فبرايــر 2012(.  

إنقاذ احلياة – اخلوف من الوفيات
ــة،  ــا احلكوم ــي تتبعه ــاملة الت ــة الش إن السياس
وتطــرح أن وفيــات األمهــات هــو أمــر غيــر مقبــول، 
ــام  ــتويات نظ ــن مس ــتوى م ــي كل مس ــى ف تتجل
ــادي  ــؤولية تف ــة مس ــع وزارة الصح ــة؛ تض الصح
الصحــة  وزارات  كاهــل  علــى  األمهــات  وفيــات 
ــق  ــى املراف ــا عل ــط بدوره ــي تضغ ــة، الت اإلقليمي
الصحيــة احملليــة. وفــي نهايــة املطــاف، مــن املتوقــع 
امتثــال »البريجاديســتاس«، و«البارتيراس«، والنســاء 
باملؤسســات  الــوالدة  ضــرورة  إلــى  أنفســهن، 

ــد مــن »البريجاديســتاس«  الصحيــة. أعربــت العدي
و«البارتيــراس« الالتــي أجريــت معهــن مقابــالت 
ــن  ــارس عليه ــي مت ــوط الت ــن إزاء الضغ ــن قلقه ع
مــن أجــل حصــول النســاء علــى الرعايــة الســابقة 
للــوالدة ثــم الــوالدة فــي املستشــفى، وكــذا حــول 
ــوع أي  ــة وق ــي حال ــوم ف ــن ل ــه م ــن ل ــا يتعرض م

ــي. ــع احملل ــي اجملتم ــات ف ــات لألمه وفي
»ســوف توجــه وزاررة الصحــة اللــوم إلــى »البارتيــرا« 
أو »البريجاديســتا« إذا توفــت إمــرأة فــي اجملتمــع 
احمللــي، ولــذا نحــن نخشــى حــدوث ذلــك. ليــس مــن 
اإلنصــاف أن يوجــه لنــا اللــوم، فليــس خطأنــا عــدم 
ــن  ــم م ــى الرغ ــفى. عل ــى املستش ــرأة إل ــاب امل ذه
أننــا نقــول لهــا أن تذهــب، فهــي ال تســتمع إلينــا 
دائًمــا. فهنــاك بعــض النســاء الالتــي ال يرغــن أو ال 

يســتطعن ببســاطة الذهــاب«. )بريجاديســتا(
ــا  ــل أيًض ــنًا، تعم ــر س ــرا« أكب ــدت »بارتي ــا أك كم
»بريجاديســتا«، أن وفــاة األمهــات فــي اجملتمــع احمللــي 
تــؤدي إلــى التحقيــق. وقالــت أنهــا أرســلت أو ذهبت 
مــع جميــع النســاء احلوامــل فــي مجتمعهــا احمللــي 
إلــى املستشــفى للتأكــد مــن أنهــا لــن حتضــر تلــك 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــا املنظم ــاك أيًض ــوالدات. هن ال
التــي تشــعر بالضغــط جلعــل النســاء يذهــن إلــى 
املؤسســات الصحيــة. قالــت إحــدى ممثــالت منظمة 
نســائية أنــه علــى الرغــم مــن هلــع النــاس مــن أي 
وفيــات لألمهــات، فهــم يشــعرون بالراحــة عندمــا 
يســمعون أنــه لــم يحــدث فــي مجتمعهــم احمللــي.
»نحــن نرجتــف خوًفــا مــن فكــرة وفــاة األمهــات فــي 

. » مقاطعتنا
ــعور  ــتويات، الش ــع املس ــى جمي ــالء، عل ــح بج اتض
باخلــوف مــن حتمــل املســؤولية عــن وفــاة األمهــات. 
ظهــر الشــعور باخلــوف أيًضــا فــي املرافــق الصحيــة 
احملليــة مــن حــدوث وفيــات لألمهــات فــي بلدياتهــم. 
هنــاك فكــرة تطــرح إمكانيــة جتنــب جميــع وفيــات 
األمهــات، وأن الفشــل فــي جتنبهــا ينعكس بشــكل 
ســيء علــى الوظيفــة التــي يؤديهــا العاملــون 
ــد  ــوط بتزاي ــذه الضغ ــفرت ه ــد أس ــون. وق الصحي
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ــق  ــى املراف ــن إل ــاء وجلبه ــى النس ــعي إل ــن الس ع
الصحيــة.

ــا  ــر، علين ــي خط ــل ف ــرأة حام ــن ام ــمعنا ع »إذا س
لــن  وإحضارهــا.  احمللــي  اجملتمــع  إلــى  الذهــاب 
ــدع  ــا نخ ــام. إنن ــذا الع ــات ه ــات لألمه ــدث وفي حت
ــى  ــب األمــر، إلحضارهــن إل ــا، إن تطل النســاء أحيانً
ــي( ــفى محل ــي مستش ــب ف ــفى«. )طبي املستش
أكــد العاملــون فــي مجــال الصحــة باملستشــفى 
الــوالدة  باعتبارهــا  املؤسســية  الــوالدة  أهميــة 
الوحيــدة املقبولــة )واآلمنــة(. وأصبــح هــذا واضًحــا 
»البريجاديســتاس«  مــع  فــي طريقــة عملهــم 
ــرأة فــي اجملتمــع  ــراس« وتصرفهــم جتــاه امل و«البارتي
احمللــي. كمــا يجــري تذكيــر »البريجاديســتاس« 
و«البارتيــراس« فــي االجتماعــات الشــهرية بأهميــة 
ــق الصحــي، بينمــا يكــرر  ــى املرف ــب النســاء إل جل
ــتمرار  ــورة اس ــى خط ــده عل ــة تأكي ــم الصح معل
ــد  ــرا«. وق ــع »البارتي ــة م ــوالدات املنزلي ــة ال ممارس
ــت  ــرأة نزف ــن ام ــا، ع ــة حضرته ــي جلس ــدث، ف حت
حتــى املــوت بــني يــدي »البارتيــرا« ألنهــا لــم تذهــب 
ــور  ــون حض ــرة أن يك ــض فك ــفى، ورف ــى املستش إل

ــوالدة: ــد ال ــًبا عن ــرا« مناس »البارتي
»ال توجــد ’بارتيــرا خارقــة‘. و’البارتيــرا احلديثــة‘ ال 
حتضــر الــوالدة. فحضورهــن الــوالدات يُعــد جرميــة«. 

ــة( ــم الصح )ُمعل
يعكــس رفــض »البارتيــراس« كراعيــات للــوالدة 
ــد أنهــا ليســت  ــة. بي ــة والوطني السياســة العاملي
»جرميــة« فــي نيكاراجــوا، حتــى وإن قدمهــا ُمعلــم 

ــاع. ــي االجتم ــو ف ــذا النح ــى ه ــة عل الصح
علــى الرغــم مــن أن العاملــني فــي مجــال الصحــة 
املســتوى  مــن  بالضغــط  يشــعرون  باملرافــق 
املركــزي، فــإن مســؤولية إحضــار النســاء إلــى 
ــق  ــى عات ــرة عل ــع مباش ــة تق ــة الصحي املؤسس
»البريجاديســتاس« و»البارتيــراس«. فــإذا قمــن بعمل 
ــات  ــب وفي ــن جتن ــة، ميك ــات احمللي ــي اجملتمع ــد ف جي
ــوم  ــه، كان الل ــر حضرت ــاع آخ ــي اجتم ــات. وف األمه
ــا  ــي مم ــع احملل ــم اجملتم ــف تنظي ــى ضع ــا إل موجًه

ــتا«  ــم »البريجاديس ــات. تتعل ــات األمه ــبب وفي يس
كيــف تكــون مســؤولة عــن تنظيــم االنتقــال إلــى 
املستشــفى فــي حــاالت الطــوارئ. وعلــى هــذا 
النحــو، ال تقــع مســؤولية مؤسســية الــوالدة علــى 
ــل  ــة، ب ــق الصحي ــي واملراف ــام الصح ــل النظ كاه
ــي.  ــع احملل ــتوى اجملتم ــى مس ــراد عل ــل أف ــى كاه عل
ــف  ــاط ضع ــأن نق ــن ش ــة م ــذه العملي ــل ه تقل

ــتمرارها. ــح اس ــمي، وتتي ــة الرس ــام الصح نظ

نوعية الرعاية والعاملني في مجال الصحة
إن تركيــز السياســة علــى الــوالدة املؤسســية 
ــل  ــالً داخ ــري فع ــا يج ــا، م ــد م ــى ح ــب، إل يحج
املرافــق الصحيــة. ال تشــعر النســاء واألســر غالًبــا 
بالرضــا جتــاه الرعايــة التــي يحصلــون عليهــا. 
ــول  ــة، وط ــوء املعامل ــى س ــكاواهم عل ــزت ش ترك
فتــرة االنتظــار، وعــدم لطــف املوظفــني. كمــا 
ــراس«  ــتاس« و»البارتي ــا »البريجاديس ــعرت أيًض ش
بــأن موظفــي املستشــفى ال يأخذون قرارهن بإرســال 
ــى املستشــفى علــى محمــل اجلــد، ممــا  النســاء إل
ــة، أو  ــاعات طويل ــاء لس ــار النس ــن انتظ ــفر ع يس
إرســالهن إلــى املنــزل دون فحــص، مبــا يثيــر الشــعور 
بالتدنــي وعــدم االحتــرام لــدى »البريجاديســتا« 

و»البارتيــرا«.
»تضــع احلكومــة صحــة األم مــن األولويــات، وال تريــد 
أي وفيــات لألمهــات فــي البلــد. لكننــا انتقلنــا مــن 
نقيــض إلــى آخــر. واآلن يبحثــون عــن النســاء فــي 
اجملتمعــات احملليــة ويســحبنهن تقريًبــا إلــى املرافــق 
الصحيــة، ولكــن عندمــا يصلــن إلــى هنــاك ال 
ــع  ــة. ال يض ــام والرعاي ــوء االهتم ــوى س ــدن س يج
ــل  ــاس. ب ــي الن ــاذا يأت املوظفــون فــي حســبانهم مل
ــة  ــم عصبي ــام وتنتابه ــى األرق ــط عل ــزون فق يرك
ــدى  ــة بإح ــات«. )طبيب ــات األمه ــول وفي ــديدة ح ش

ــائية( ــات النس املنظم
ــن  ــا م ــة أيًض ــها قلق ــة نفس ــذه الطبيب ــت ه كان
جتــاوز املرافــق الصحيــة احملليــة، املعتــرف بهــا 
كيــف  وتســاءلت  بالفعــل.  لقدرتهــا  للــوالدة، 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
B Kvernflaten. Reproductive Health Matters 2013;21)42(:32–40



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - التنمية املستدامة - العدد )1٩( مايو 2015 10٤

ــي   ــاء اللوات ــن النس ــع ٤0% م ــل م ــم التعام ميكنه
ــن. ــرًا لظروفه ــزل، نظ ــي املن ــدن ف ــزال تل الت

ــة  ــاء القريب ــد األحي ــي أح ــش ف ــرأة تعي ــاك ام هن
ــل  ــزل قب ــي املن ــا ف ــت ابنه ــفى، وأجنب ــن املستش م
بضعــة أســابيع فقــط، وعــزت قرارهــا إلــى قلقهــا 
ــداء  ــا كاعت ــفى، ووصفته ــات املستش ــن ممارس م

ــيريا(:  )جروس
ــم  ــاس، وه ــن الن ــد م ــام العدي ــاك أم ــن هن »ترقدي
ميارســون اجلراحــة والغــرز حتــى بعــد الــوالدة. هــذا 

ــن أذهــب«. ــا ل حتامــل. وأن
ــوالدة  ــرت ال ــرأة اعتب ــذه امل ــن أن ه ــم م ــى الرغ عل
فــي املستشــفى انتهــاكًا، فــإن عــدم رغبتهــا فــي 
ــل إشــكاالً  ــى املستشــفى جعلتهــا متث الذهــاب إل
ــا  ــدد أحيانً ــذي ين ــي، ال ــام الصح ــبة للنظ بالنس
ــن  ــام باعتباره ــدن بالنظ ــي ال يتقي ــاء الالت بالنس
ســاذجات أو مزعجــات.28 علــى الرغــم مــن أن قلــق 
النســاء ال يســاوي بالضــرورة ســوء نوعيــة الرعايــة، 
فقــد دلــت بعــض تعليقاتهــن علــى انعــدام كبيــر 
للثقــة فــي املرافــق الصحيــة. شــعرت بعــض 
ــي  ــاء ف ــل البق ــن أج ــوط م ــا بضغ ــاء أيًض النس
»كاســا ماترنــا« لفتــرة طويلــة بعيــًدا عــن أســرهن. 
ــي  ــز الصح ــي املرك ــاء ف ــدى النس ــى إلح ــل حت قي
ــاك  ــى أن هن ــاك. عل ــاء هن ــى البق ــرة عل ــا مجب أنه
ــوالدة  ــي ال ــا ف ــن أيًض ــاء يرغ ــن النس ــد م العدي
ــن  ــد يتعرض ــن ق ــن أنه ــد أن عرف ــفى، بع باملستش
للمــوت إذا اختــرن الــوالدة فــي املنــزل، علــى الرغــم 
مــن إعرابهــن فــي الوقــت نفســه عــن قلقهــن إزاء 
ســوء املعاملــة وطــول فتــرة االنتظــار وعــدم لطــف 

ــني. املوظف
»البريجاديســتاس«  مــن  العديــد  أعربــت 
وقصــص  خلبراتهــن  نتيجــة   – و»البارتيــراس« 
النســاء – عــن عــدم الرضــا جتــاه الرعايــة الصحيــة 
باملستشــفيات، ممــا يضعهــن فــي موقــف صعــب، 
نظــرًا لتوقــع وزارة الصحــة أنهــن سيشــجعن 
النســاء علــى الذهــاب للمستشــفى. لكنهــن 
وافقــن، فــي الوقــت نفســه، علــى أن الــوالدات 

ــب أن  ــاء يج ــر، وأن النس ــة باخملاط ــة محفوف املنزلي
ــذه  ــص ه ــن تلخي ــفى. ميك ــى املستش ــن إل يذه
ــي  ــة ف ــر الرعاي ــي: تعتب ــو التال ــى النح ــة عل احلال
املستشــفى ســيئة، لكــن البقــاء فــي املنــزل أســوأ.
ــن  ــد م ــا العدي ــدم رض ــى ع ــائل إل ــذه املس أدت ه
عالقتهــن  إزاء  و»البارتيــراس«  »البريجاديســتاس« 
بنظــام الصحــة الرســمي. عــالوة علــى ذلــك، ونظرًا 
لشــعورهن مبســؤولياتهن وعــدم املالءمــة بــني عــبء 
ــت  ــا، توقف ــن عليه ــي يحصل ــأة الت ــل واملكاف العم
ــر  ــل أو تفك ــن العم ــتاس« ع ــض »البريجاديس بع
ــرك تلــك اجملتمعــات  ــا فــي تركــه، ممــا يعنــي ت جديًّ
ــة. أرادت  ــال الصح ــي مج ــات ف ــة دون متطوع احمللي
ــن  ــماع أصواته ــة س ــة، بغي ــكيل نقاب ــات تش أخري
ــول  ــة احلص ــن صعوب ــد أدرك ــن. لق ــراف به واالعت
علــى مدفوعــات ماليــة، لكنهــن شــعرن أن احلصول 
علــى بطاقــة الهويــة بصفــة »البريجاديســتاس«، أو 
ــص  ــر أو قمي ــى الظه ــة عل ــة محمول ــى حقيب حت
ــعرن  ــيجعلهن يش ــر، س ــارة األس ــد زي ــه عن يرتدين
ــو  ــرًا. كان معلم ــا وتقدي ــر احتراًم ــن أكث ــأن دوره ب
ــع  ــاب الداف ــم بغي ــى عل ــفى عل ــة باملستش الصح
لــدى العديــد مــن »البريجاديســتاس«، وأعربــوا عــن 
أســفهم لعــدم توفــر املــوارد الالزمــة ملكافئتهــن أو 

ــي. تزويدهــن بدعــم عمل

املناقشة واالستنتاجات
أوضحــت هــذه الدراســة اآلثــار الســلبية غيــر 
فــي  احلاليــة  األم  صحــة  لسياســة  املقصــودة 
ــام  ــني نظ ــة ب ــق بالعالق ــا يتعل ــي م ــوا ف نيكاراج
الصحــة الرســمي، واملتطوعــات احملليــات فــي مجال 
الصحــة، والنســاء احلوامــل. ونظــرًا ألن مجمــل 
نظــام الرعايــة الصحيــة يعتمــد علــى املتطوعــات 
الصحيــات، فــال ميكــن جتنــب مشــاركتهن فــي 
ــداف،  ــوغ األه ــي بل ــة ف ــة املتمثل ــة الوطني احلتمي
ــه ميكــن حتســني العالقــة معهــن وحتقيــق  علــى أن
رضاهــن عــن عملهــن ودوافعهــن مــن خــالل تدابيــر 
بســيطة جتعلهــن يشــعرن بأنهــن جــزًءا مهًمــا مــن 
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ــة  ــم الصحي ــاء النظ ــتغرق بن ــة. يس ــام الصح نظ
وقًتــا طويــالً. وتُعــد املتطوعــات الصحيــات وســيلة 
جيــدة للوصــول إلــى النســاء فــي اجملتمعــات 
ــى  ــاظ عل ــح احلف ــب أن يصب ــي يج ــة؛ وبالتال احمللي

ــات. ــن األولوي ــن م ــدة معه ــة جي عالق
الناجــم عــن  القلــق  التعامــل مــع  ال يســُهل 
ــع  ــذا يق ــات، فه ــات األمه ــب وفي ــط لتجن الضغ
ضمــن نظــام األهــداف وقيــاس األداء، حيــث يجــري 
ــن  ــا م ــلًبا أو إيجابً ــة س ــم أداء احلكوم ــا تقيي أيًض
ــم  ــى الرغ ــة. وعل ــة العاملي ــات الفاعل ــل الهيئ قب
مــن أن الســعي لتحقيــق هــدف احلــد مــن وفيــات 
ــإن الضغــط  ــاء، ف ــر بالثن األمهــات هــو هــدف جدي
ــزداد عندمــا يكــون نظــام الصحــة  ــع ي علــى اجلمي
غيــر قــادر علــى االســتجابة علــى نحــو كاف 
ــرك  ــوح. فالتح ــدف الطم ــذا اله ــل ه ــق مث لتحقي
ــية  ــوالدة املؤسس ــق ال ــداف وحتقي ــوغ األه ــو بل نح
لــم يصاحبــه حتســينات مناســبة فــي نوعيــة 
الرعايــة، مبــا يجعــل العديد مــن »البريجاديســتاس« 
ــوالدة  ــأن ال ــرددات بش ــاء مت ــراس« والنس و«البارتي
ــال  ــات األطف ــول وفي ــة ح ــي دراس ــفى. ف باملستش
حديثــي الــوالدة واألطفــال دون ســن اخلامســة فــي 
ــالل  ــوا خ ــي نيكاراج ــة ف ــات احمللي ــدى اجملتمع إح
وزميالتهــا  بيريــز  أوضحــت   ،200٥–1٩٧0 الفتــرة 
زيــادة وفيــات حديثــي الــوالدة حتــى فــي آخــر فتــرة 
مــن الدراســة؛ علــى الرغــم مــن التغطيــة اجليــدة 
ــا،  ــني أيًض ــوالدة.2٩ وتب ــد ال ــرة عن ــاعدة املاه للمس
فــي أماكــن أخــرى، أن الــوالدة املؤسســية ال تعنــي 

ــة.30 ــودة الرعاي ــرورة ج بالض
لــم يتشــكك مقدمــو الرعايــة الصحيــة فــي 
ــد  ــية، فق ــوالدة املؤسس ــدف ال ــي ه ــفى ف املستش
كان فــي ســياق حتســني الرعايــة عنــد الــوالدة 
بتوفيــر مســاعدة ماهــرة ورعايــة توليديــة فــي 
حــاالت الطــوارئ خــالل فتــرة هــذه الدراســة. لكــن 
ــة  ــا مهم ــتبعد قضاي ــي تس ــة الت ــدة الضيق األجن
– مثــل نوعيــة الرعايــة، وكيفيــة اســتقبال النــاس 
فــي املستشــفى، والبنيــة التحتيــة، وتقليــص 

احلواجــز االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تبعــد 
ــول  ــدة وواحلص ــة اجلي ــاس الرعاي ــن التم ــاس ع الن
عليهــا − ستســتمر فــي إبعــاد العديــد مــن 
»رصاصــات  إلــى  األجنــدة  تضييــق  إن  النســاء. 
ســحرية« انتقائيــة ميكــن أن يــؤدي أيًضــا إلــى 
ــر نُظــم الصحــة  ــًدا عــن تطوي ــل األمــوال بعي حتوي
ــواء  ــم س ــر حاس ــو أم ــل،3، ٩ وه ــدى الطوي ــى امل عل
ــة  ــدالت منخفض ــة مع ــق أو إدام ــبة لتحقي بالنس

ــات. ــات األمه لوفي
ــار  تســفر أيًضــا املبــادرات املوجهــة للهــدف عــن آث
ــة  ــة الصحي ــوذج الرعاي ــوا لنم ــة نيكاراغ ــى رؤي عل
والعمــل  التضامــن  وإيديولوجيــة  الشــاملة 
فــي  الصحيــات  العامــالت  حاولــت  التطوعــي. 
نظــام الصحــة الرســمي باملنطقــة حتــت الدراســة 
جتنــب وفيــات األمهــات، وحتدثــن بوضــوح عــن 
ــي  ــابق. ف ــام الس ــي الع ــات ف ــع الوفي ــن م خبراته
وقــت كتابــة هــذا التقريــر، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
حصولهــن علــى مدفوعــات علــى أســاس األداء، 
ــى  ــاده عل ــزداد اعتم ــه ي ــة نفس ــام الصح كان نظ
ــا مبســاعدة قطــاع الصحــة اخلارجــي  األداء، مدفوًع
ــرات  ــداف ومؤش ــة األه ــى األداء، وبثقاف ــز عل املرتك
ــة.  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــي حتفزه ــاز الت اإلجن
تركيــز  إلــى  تقــدم  إلظهــار  احلاجــة  أدت  لقــد 
نيكاراجــوا بدرجــة كبيــرة علــى الــوالدة املؤسســية، 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية 
ــد  ــة والعدي ــام الصح ــني نظ ــة ب ــبة للعالق بالنس
مــن املتطوعــات الصحيــات الالتــي يحتاجهــن هــذا 
النظــام. وأخيــرًا، ضعفــت شــرعية هــدف حكومــة 
الوطنــي لدعــم  للتحــرر  جبهــة ساندينيســتا 
ــا  ــات بقراره ــات األمه ــن وفي ــد م ــة األم واحل صح
حــول عــدم قانونيــة جميــع عمليــات اإلجهــاض، مــا 
دامــت الوفيــات الناجتــة عــن مضاعفــات اإلجهــاض 
ــوع  ــن مجم ــرة م ــبة كبي ــل نس ــون متث ــر املأم غي
ــوا. ــي نيكاراج ــك ف ــي ذل ــا ف ــات،31 مب ــات األمه وفي

تعتمــد نيكاراجــوا اعتمــادًا كبيــرًا علــى املســاعدات 
لتنفيــذ  وســتبذل قصــارى جهدهــا  اخلارجيــة، 
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ــوالدة  ــاالت ال ــادة ح ــددة. إن زي ــة احمل ــداف العاملي األه
فــي ظــل رعايــة ماهــرة ميكــن أن يحــد مــن معــدل 
-كمــا  النصــر  إعــالن  لكــن  األمهــات،  وفيــات 
تقــول ســباجنلر – جملــرد أن العامــالت الصحيــات 
ــم  ــة معظ ــن برعاي ــة يقم ــاب الصحيح ذات األلق
الــوالدات، هــو أمــر ميكــن جتاهلــه فــي ظــل ضعــف 
املــوارد؛ حيــث يفتقــر التدريــب والتنظيــم والدعــم 
ــادرات  ــى التناســق.30 يجــب أن تضــع املب ــي إل التقن
ــن  ــة م ــرات القادم ــداف واملؤش ــو األه ــة نح املوجه
الســاحة العامليــة فــي حســبانها الظــروف احملليــة. 
ــة،  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــن أن األه ــم م ــى الرغ فعل
وغيرهــا مــن مبــادرات حتســني صحــة األمهــات، لــم 
توضــع لتكــون ضيقــة - كمــا توضــح فاندميورتيلــي٥ 
ــرات  ــالت ماه ــر قاب ــار توفي ــإن خي ــتفيج٦ – ف وأوس
فقــط كمؤشــر علــى التقــدم، يفتــرض توفيــر 
ــى  ــا عل ــة.10 أم ــن الرعاي ــدة م ــرى جي ــة أخ نوعي
ــات  ــى الغاي ــز عل ــد أدى التركي ــي، فق ــد احملل الصعي
ــى نحــو  ــى اســتراتيجيات ضيقــة عل واملؤشــرات إل

غيــر مناســب، وضعــت مســؤولية حتقيــق الهــدف ٥ 
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي نهايــة املطــاف 
علــى كاهــل املتطوعــات احملليــات. فــي حــني ال يرقــى 
ــد  ــات، فق ــة األمه ــني صح ــة حتس ــى ني ــك إل الش
ــار  ــى آث ــداف إل ــوغ األه ــل بل ــن أج ــط م أدى الضغ
ســلبية غيــر مقصــودة علــى العالقــة بــني النســاء 
ــمي،  ــة الرس ــام الصح ــات ونظ ــات احمللي واملتطوع

ــى معاجلــة. ــاج إل وهــذا مــا يحت

شكر وتقدير:
ــال  ــي مج ــالت ف ــى العام ــكر إل ــه بالش أود أن أتوج
ــا  ــت معه ــي أجري ــر الت ــاء، واألس ــة، والنس الصح
ــي  ــن كاترين ــى كل م ــوا؛ وإل ــي نيكاراج ــالت ف مقاب
ــي- ــي جان ــام، جاجرات ــل روالكف ــترينج، سيدس س
حصلــت  القيمــة.  التعليقــات  علــى  بولســتاد 
ــة  ــز التنمي ــن مرك ــم م ــى دع ــة عل ــذه الدراس ه
والبيئــة بجامعــة أوســلو فــي النرويــج، كجــزء مــن 

ــوراه. ــي للدكت أطروحت
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ترجمة: أمل الترزي

ــائل  ــتخدام وس ــتوى اس ــن أن مس ــم م ــى الرغ عل
ــش ال  ــإن بنجالدي ــبًيا، ف ــع نس ــل مرتف ــع احلم من
ــف  ــى توق ــير إل ــا يش ــدالً عالًي ــهد مع ــزال تش ت

ــى  ــك إل ــد يرجــع ذل ــك الوســائل،1 وق اســتعمال تل
عــدم توفــر املعلومــات الكافيــة، واملعرفــة، والوعــي 
لذلــك،  ونتيجــة  احلمــل.2  منــع  وســائل  حــول 

مالمح

موجز املقال: رغم توفر خدمات تنظيم الدورة الشهرية على نطاق واسع، تلجأ النساء في كثير من األحيان إلى 
ي سبل  مجموعة متنوعة من العقاقير حلث اإلجهاض؛ لذا فإن احلكومة البنجالدشية تدعم اآلن محاوالت تقصِّ
تقدمي اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة الشهرية في القطاع العام. وقد بحثت هذه الدراسة في مدى قبول تقدمي 
اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة الشهرية في عيادات القطاع العام القائمة في مناطق احلضر والريف، والعيادات 

القائمة في احلضر التي تديرها منظمة »ماري ستوبس« Marie Stopes - وهي منظمة غير حكومية.

ومن بني النساء البالغ عددهن 2,976 امرأة، والالتي حصلن على خدمات تنظيم الدورة الشهرية في أثناء فترة 
الدراسة التي استغرقت ثمانية أشهر، حضر 68% منهن مراكز رعاية األمومة والطفولة وعيادات »ماري ستوبس« 
االحتاد  ملركز  التابعة  العامة  الريفية  املرافق  إلى  منهن   %32 ذهب  حني  في  احلضر،  مناطق  في   Marie Stopes
للصحة ورعاية األسرة. وقُدِّم للنساء كال من األسلوبني - الطبي والشفط اليدوي - لتنظيم الدورة الشهرية؛ 
اليدوي. وكانت  حيث اختارت 1,875 امرأة )63%( األسلوب الطبي، واختارت 1,101 امرأة )37%( أسلوب الشفط 
لتنظيم  الطبية  اخلدمات  بوجود  والطفولة، وكن على علم  األمومة  رعاية  الالتي حضرن مراكز  النساء  نسبة 
الدورة الشهرية قبل تلقي اخلدمة، حوالي 7.1%؛ فيما كانت نسبة النساء الالتي حضرن عيادات »ماري ستوبس« 
Marie Stopes وكن على علم بوجود هذه اخلدمات 11.9%، وذلك مقارنًة بنسبة أعلى كثيرًا )43%( من النساء 
في املرافق الريفية. وعلى وجه العموم، كانت نسبة النساء الالتي استعملن اخلدمات الطبية لتنظيم الدورة 
الشهرية، ووجدنه أسلوبًا مرضًيا 61.4%، فيما كانت نسبة من وجدنه أسلوبًا مرضًيا جًدا 34.2%. ومن بني %3.9 

من النساء الالتي لم يجدن األسلوب مرضًيا، كانت غالبيتهن قد حصلن على اخلدمات في مرافق ريفية. 
© مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 201٥
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ــل  ــاالت احلم ــاء حل ــن النس ــر م ــدد كبي ــرض ع يتع
غيــر املرغــوب فيــه، ويلجــأن إلــى أســاليب مختلفــة 
ــر  ــال غي ــبء والدة أطف ــب ع ــه وجتن ــص من للتخل
مخطــط لهــم. وفي أواخــر الســبعينيات مــن القرن 
ــدمي  ــية تق ــة البنجالدش ــدت احلكوم ــي، اعتم املاض
خدمــات لتنظيــم الــدورة الشــهرية، باعتبارهــا 
ــاالت  ــدوث ح ــدم ح ــان ع ــا لضم ــلوبًا مرحلًي »أس
حمــل« للنســاء املعرضــات خملاطــر احلمــل، بصــرف 
بالفعــل.  النظــر عمــا إذا كانــت املــرأة حامــالً 
ويرتبــط تنظيــم الــدورة الشــهرية فــي بنجالديــش 
اليــدوي، حلــاالت  باســتعمال أســلوب الشــفط 
ــغ مــدة أقصاهــا عشــرة أســابيع  ــي تبل احلمــل الت
ــدمي  ــعاف تق ــة اإلس ــي خدم ــني ف ــمح للعامل )يُس
اخلدمــة ملــدة حمــل أقصاهــا ثمانيــة أســابيع(، 
وذلــك بعــد آخــر دورة شــهرية عاديــة.3 وتتوفــر 
ــر مــن  ــالد، فــي أكث ــى مســتوى الب اخلدمــة اآلن عل
ــام األول  ــي املق ــا ف ــي؛ ويقدمه ــق صح ٥,000 مرف
الــزوار القائمــون علــى رعايــة األســرة، مبراكــز االحتــاد 
ــال«  ــات »أوبازي ــرة، ومجمع ــة األس ــة ورعاي للصح
ومراكــز   ،Upazila Health Complexes للصحــة 

ــة. ــة والطفول ــة األموم رعاي

يقــارب مــن  أن مــا  التقديــرات  أحــدث  وتُظهــر 
ــي  ــت ف ــد أُجري ــد ق ــاض متعم ــة إجه ٦٥0,000 حال
ــدد  ــى ع ــة إل ــش، باإلضاف ــي بنجالدي ــام 2010 ف ع
ــم  ــة تنظي ــى خدم ــن عل ــن حصل ــرأة مم ٦٥0,000 ام
الــدورة الشــهرية فــي مرافــق صحيــة على مســتوى 
البــالد.٤ ونظــرًا ملــا يرتبــط باإلجهــاض مــن توصيــم 
للمــرأة، وشــعورها باخلــزي، وخــوف مــن إدانــة اجملتمــع 
لهــا، فإنهــا تلجــأ فــي أحيــان كثيــرة إلــى إجــراءات 
غيــر فعالــة، ومضــرة، ومهــددة للحيــاة. ٥ لــذا فــإن 
وجــود شــبكة ســرية مــن مقدمــي خدمــات تنظيــم 
رقابــة،  ألي  اخلاضعــني  غيــر  الشــهرية،  الــدورة 
يشــكل تهديــًدا كبيــرًا علــى الصحــة العامــة، 
ــون  ــا تك ــا م ــتخدمة غالًب ــاليب املس ــث إن األس حي

ــة. ــة الطبي ــن الناحي ــة م ــر آمن ــة وغي ــر فعال غي

ــام 200٤،  ــي ع ــري ف ــع، أُج ــل للوض ــام حتلي ــد ق وق
ــول  ــبل وص ــي س ــور ف ــدى القص ــح مل ــق واض بتوثي
املــرأة الريفيــة إلــى خدمــات التنظيــم اآلمــن للدورة 
ــة  ــداد كافي ــب أع ــدم تدري ــا أدى ع ــهرية.٦ كم الش
ــهرية  ــدورة الش ــم ال ــات تنظي ــي خدم ــن مقدم م
إلــى تقليــل ســبل الوصــول إلــى خدمــات التنظيــم 
ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ــهرية ف ــدورة الش ــن لل اآلم
وأشــارت دراســة متعمقــة، أُجريــت فــي عــام 2011 
عــن اإلجهــاض املتعمــد فــي املناطــق الريفيــة فــي 
ــة؛  ــزال قائم ــز ال ت ــذه احلواج ــى أن ه ــش، إل بنجالدي
ــى  ــوء إل ــى اللج ــرات عل ــاء الفقي ــر النس ــا يجب مم
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بالقطــاع غيــر 

ــاض.٧   ــة اإلجه ــك خدم ــمل ذل ــمي، ويش الرس
وخُلــص اســتعراض الكتابــات الســابقة،8 حــول أثــر 
تنظيــم الــدورة الشــهرية علــى الصحــة اإلجنابيــة 
للمــرأة فــي بنجالديــش فــي 1٩٩8، إلــى أن العديــد 
ــل  ــن حوام ــن أن يك ــني م ــي خش ــاء الالت ــن النس م
ولكــن لــم يرغــن فــي عمــل أي إجــراء إلنهــاء 
احلمــل، قــد فضلــن اللجــوء إلــى تعاطــي العقاقيــر 
الشــهرية.  الــدورة  لتحفيــز  الصيدليــات  مــن 
ــاري  ــة »م ــه منظم ــريع، أجرت ــم س ــف تقيي وكش
 Marie Stopes Bangladesh »ــش ــتوبس بنجالدي س
 %٥1 أن  صيدليــة،   ٦2 وشــمل   200٩ عــام  فــي 
ــر  ــة بعقاقي ــى دراي ــوا عل ــدواء كان ــي ال ــن بائع م
مختلفــة تُســتعمل لتحفيــز اإلجهــاض، وكان %30 
ــع  ــي بهــا قســم لبي ــات واملتاجــر الت مــن الصيدلي
الــدواء تبيــع هــذه العقاقيــر للنســاء.٩ وأدى الطلــب 
ــهرية،  ــدورة الش ــم ال ــال لتنظي ــلوب فع ــى أس عل
يضمــن اخلصوصيــة والســرية، إلــى الدعــوة لتوفيــر 
و«ميزوبوســتول«   mifepristone »ميفبريســتون« 
misoprostol  فــي القطــاع العــام، مــن أجــل تقــدمي 
ال  بطريقــة  الشــهرية  الــدورة  تنظيــم  خدمــة 
تســتدعي التدخــل املــادي. وعقــار »ميزوبروســتول« 
حيــث  بنجالديــش،  فــي  ل  مســجَّ  misoprostol
ــاض؛  ــا اإلجه ــن بينه ــمل م ــاالت ال تش ــف حل يوص
فــي   mifepristone »ميفبريســتون«  وحصــل 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 201٥
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عــام 2013 علــى اعتمــاد اســتيراده أو تصنيعــه 
محلًيــا مــن جانــب إدارة بنجالديــش للعقاقيــر، 
ــدورة  ــي لل ــم الطب ــي التنظي ــتعماله ف ــك الس وذل
ثُبــت بالفعــل أن اجلمــع بــني  الشــهرية. وقــد 
ــد  ــي العدي ــرة ف ــة كبي ــق فعالي ــد حق ــن ق العقاري
الصحــة  منظمــة  بــه  وتوصــي  البلــدان،  مــن 
العامليــة فــي دليلهــا لإلجهــاض اآلمــن.10 كمــا 
ــة  ــش فعالي ــي بنجالدي ــت ف ــة أُجري ــت دراس أثبت
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية. 11 ومــع ذلــك، 
ــن  ــش ع ــي بنجالدي ــوث ف ــراء أي بح ــم إج ــم يت ل
قــدرات مقدمــي اخلدمــة بالقطــاع العــام، والســيما 
مقدمــي اخلدمــة متوســطي املســتوى فــي مناطــق 
الريــف فــي بنجالديــش، وقدرتهــم علــى تقــدمي 

ــال. ــن وفع ــو آم ــى نح ــة عل اخلدم

ــن  ــة م ــع حزم ــي وض ــة ف ــة احلالي ــث الدراس وتبح
ــي  ــة ف ــي اخلدم ــتهدف مقدم ــي تس ــالت الت التدخ
ــى  ــا عل ــدى تأثيره ــة، وم ــة واخلاص ــادات العام العي
ــي  ــم الطب ــاء للتنظي ــول النس ــتوى قب ــز مس تعزي
للــدورة الشــهرية، وكذلــك فــي تقييــم مــدى 
رضاهــن عــن هــذا األســلوب. وُعقــدت املقارنــات بــني 
ــواع مختلفــة مــن مواقــع تقــدمي خدمــات  ــة أن ثالث
التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، وهــي: مراكــز 
رعايــة األمومــة والطفولــة، ومراكــز االحتــاد للصحة 
 Marie »ــادات »مــاري ســتوبس ــة األســرة، وعي ورعاي
ــا  ــة، فيم ــر حكومي ــة غي ــي منظم Stopes -  وه
تديــر احلكومــة النوعــني األولــني مــن مواقــع تقــدمي 
اخلدمــات.  وتقــع مراكــز رعايــة األمومــة والطفولــة 
فــي احلضــر بالدرجــة األولــى، حيــث يقــدم األطبــاء 
ــدورة الشــهرية؛ فــي حــني تقــع  خدمــة تنظيــم ال
مراكــز االحتــاد للصحــة ورعايــة األســرة فــي الريــف، 
ويقــدم اخلدمــة الــزوار القائمــون علــى رعاية األســرة 
- وهــم العاملــون فــي خدمــة اإلســعاف. أمــا 
عيــادات »مــاري ســتوبس« Marie Stopes التــي 
اختيــرت لهــذه الدراســة، فهــي تقــع فــي مناطــق 
احلضــر مبدينــة داكا، حيــث يقــدم األطبــاء اخلدمــات.

املنهجية
بنجالديــش«  »مــاري ســتوبس  قامــت منظمــة 
Marie Stopes Bangladesh، بالتعــاون مــع مجلــس 
اإلســكان واإلدارة العامــة لتنظيــم األســرة، بإجــراء 
ــن  ــرة م ــي الفت ــات، ف ــن العملي ــة ع ــة بحثي دارس
ــة  ــت الدراس ــو 2013. وقيَّم ــى يوني ــر 2012 إل يناي
إذا مــا كان التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية 
ــفط  ــالً للش ــاره بدي ــاء، باعتب ــه النس ــلوبًا تقبل أس
ــا  ــا يغطــي أمناًط ــق، مب ــرت املراف ــد اختي ــدوي. وق الي
ــي  ــيما ف ــات - والس ــي اخلدم ــن مقدم ــة م مختلف
ــم  ــات تنظي ــر خدم ــث تتوف ــام - حي ــاع الع القط
ــع  ــدورة الشــهرية علــى نطــاق واســع، فــي جمي ال
أنحــاء بنجالديــش. لــذا فقــد عمــدت الدراســة 
اختيــار 1٤ موقًعــا مــن ثمانــي مناطــق فــي إقليــم 
ــز  ــة مراك ــر أربع ــا اختي ــش. كم ــي بنجالدي داكا ف
لرعايــة األمومــة والطفولــة فــي أربعــة أحيــاء 
فــي احلضــر، وثمانيــة مــن مراكــز االحتــاد للصحــة 
ــا  ــة. أم ــق ريفي ــي مناط ــي ثمان ــرة ف ــة األس ورعاي
املوقعــان املتبقيــان، فقــد كانــا مــن عيــادات »مــاري 
ســتوبس« Marie Stopes القائمــة فــي احلضــر. 
ــتوى  ــى املس ــا عل ــق قائًم ــذه املراف ــار ه وكان اختي
املرتفــع حلركــة تقــدمي خدمــات تنظيــم الــدورة 
َّبــني  الشــهرية، ومــدى توفــر مقدمــي اخلدمــات املدر
واملســتعدين للمشــاركة فــي الدراســة. وانســحب 
مــن الدراســة الحًقــا موقــع مــن املواقــع احلكوميــة، 
القائــم فــي احلضــر، عندمــا مت نقــل مقــدم اخلدمــة 

َّب. ــدر ــد امل الوحي

واختيــر اثنــان وثالثــون مقــدم خدمــة، مــن بينهــم 
ــة  ــى رعاي ــني عل ــن القائم ــرًا م ــا، و20 زائ 11 طبيًب
للخدمــات  فرعــي  مســاعد  وموظــف  األســرة، 
الطبيــة فــي اجملتمــع احمللــي )مســاعد طبــي(، وذلــك 
ــدورة  ــي لل ــم الطب ــى التنظي ــب عل ــي التدري لتلقِّ
ــني  ــار عليهــم مــن ب ــع االختي ــث وق الشــهرية؛ حي
مقدمــي اخلدمــات الذيــن مت تدريبهــم بالفعــل علــى 
أســلوب الشــفط اليــدوي، وكانــوا يقدمــون اخلدمــة 
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ــل  ــب دلي ــتخَدم للتدري ــج املس ــع املنه ــا. واتب فعلًي
ــي. 10  ــاض الطب ــة لإلجه ــة العاملي ــة الصح منظم
ــب  ــل التدري ــات قب ــي اخلدم ــة مقدم ــرى مقابل وج
علــى التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، لتقييــم 
تقــدمي  مســتوى معرفتهــم وموقفهــم بشــأن 
ــدم  ــع ٤٤ مق ــالت م ــراء مقاب ــم إج ــات. ورغ اخلدم
ــات  ــدمي خدم ــل تق ــارة، قب ــق اخملت ــن املراف ــة م خدم
ــق  ــم يواف ــهرية، فل ــدورة الش ــي لل ــم الطب التنظي
ســوى 32 منهــم علــى املشــاركة فــي التدريــب مــن 

ــة. ــل الدراس أج

واشــتمل القطــاع الــذي اســتهدفته الدراســة 
علــى النســاء الالتــي تــرددن علــى 13 مرفًقــا صحًيا، 
وحصلــن علــى خدمــات تنظيــم الــدورة الشــهرية، 
ــو 2013.  ــر 2012 وماي ــني أكتوب ــا ب ــرة م ــي الفت ف
وكان معيــار مشــاركة النســاء فــي الدراســة هــو أن 
تكــون آخــر دورة شــهرية لهــن قــد بــدأت قبــل مــدة 
ال تتجــاوز ثمانيــة أســابيع، وهــو مــا يتماشــى مــع 
لوائــح حكومــة بنجالديــش للعاملــني فــي خدمــة 
بنجالديــش  مركــز  ملوافقــة  وطبًقــا  اإلســعاف، 
للبحــوث الطبيــة، لغــرض الدراســة. وقــد مت التأكــد 
مــن اســتعداد النســاء للمشــاركة فــي الدراســة، 
ــك  ــى ذل ــداء موافقتهــن عل حيــث ُطلــب منهــن إب
بنــاًء علــى معلومــات مقدَّمــة بهــذا الشــأن. وُخيِّرت 
جميــع املشــاركات مــا بني أســلوب التنظيــم الطبي 
للــدورة الشــهرية، وأســلوب الشــفط اليــدوي؛ 
واإلرشــاد حــول  باملعلومــات  تزويدهــن  مت  حيــث 
ــة  ــة الصح ــل منظم ــا لدلي ــلوبني، طبًق كال األس
مقدمــو  وحصــل  اآلمــن.  لإلجهــاض  العامليــة 
اخلدمــات علــى مبلــغ مالــي صغيــر، مقابــل تقــدمي 
خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، وذلــك 
ــه  ــد يربحون ــوا ق ــذي كان ــال ال لتعويضهــم عــن امل
ــت كل  ــد حصل ــدوي؛ وق ــفط الي ــة الش ــن خدم م
املراكــز اخملتــارة علــى نفــس القيمــة املاليــة، ســواء 

ــف. ــر أو الري ــق احلض ــي مناط ف

ــام  ــاس أقس ــات، باقتب ــل للخدم ــداد دلي ــرى إع وج
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــل منظم ــن دلي ــددة م مح
لإلجهــاض اآلمــن، وترجمتــه إلــى اللغــة البنغاليــة 
فهمــه.  املســتخدم  علــى  يســهل  بأســلوب 
ــاد،  ــًما لإلرش ــادية قس ــوط اإلرش ــت اخلط وتضمن
حلــاالت  العقاقيــر  وبروتوكــول  للفحــص  وآخــر 
احلمــل التــي تبلــغ مــدة أقصاهــا ثمانيــة أســابيع. 
وكان النظــام املتَّبــع تركيبــة مــن »ميفبريســتون« 
 ،misoprostol و«ميزوبروســتول«   mifepristone
ــون« Medabon؛  ــالج »ميداب ــه ع ــا يتضمن ــا مل طبًق
مليجــرام    200 مــن  مركَّبــة  علبــة  وهــو 
»ميفبريســتون« mifepristone و800 ميكروجــرام 
ــة  ــت مؤسس ــتول« misoprostol. وتبرع »ميزوبروس
 Concept Foundation فاونديشــن«  »كونِســبت 
ــاء  ــت النس ــة. وتناول ــل الدراس ــن أج ــب م بالعل
الفــم،  بطريــق   mifepristone »ميفبريســتون« 
فــي اليــوم األول باملرفــق الصحــي، وُخيِّــرن مــا 
 misoprostol »ميزوبروســتول«   اســتخدام  بــني 
فــي املرفــق الصحــي أو فــي املنــزل. وحصلــت 
لــن تعاطيــه فــي املنــزل علــى  النســاء الالتــي فضَّ
أربعــة أقــراص، يحتــوي القــرص الواحــد علــى 200 
ــرة  ــالزم ونش ــاد ال ــع اإلرش ــك م ــرام، وذل ميكروج
ــاول  ــم تن ــى يت ــف ومت ــوح كي ــنيِّ بوض ــوَّرة، تب مص
لن  األقــراص بطريــق الفــم. أمــا النســاء الالتــي فضَّ
تعاطــي العقــار فــي املرفــق الصحــي، فقــد ُطلــب 
ــاعة.  ــد ٤8-2٤ س ــق بع ــى املرف ــودة إل ــن الع منه
ــق  ــى املرف ــودة إل ــاء الع ــع النس ــن جمي ــب م وُطل
ــي  ــن تعاط ــا م ــد 1٤ يوًم ــة، بع ــي للمتابع الصح
حصلــن  كمــا   .misoprostol »ميزوبروســتول« 
علــى بطاقــة عليهــا رقــم تليفــون مركــز اتصــال، 
ــن  ــب منه ــث ُطل ــة، حي ــا للدراس ــئ خصيًص أنش
االتصــال باملركــز فــي حالــة ضــرورة احلصــول علــى 
أي مســاعدة أو استشــارة. وكان مركــز االتصــال 
يعمــل 2٤ ســاعة يومًيــا، لضمــان تلبيــة احتياجات 

ــن. ــالمة له ــر الس ــاء وتوفي النس
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وشــارك عــدد إجمالــي مــن 2,٩٧٦ امــرأة فــي 
ــة  ــدة الثماني ــالل م ــهرية، خ ــدورة الش ــم ال تنظي
أشــهر التــي اســتغرقتها الدراســة.  وتــردد ٦8% 
ــة  ــادات الصح ــن عي ــادة م ــى عي ــاء عل ــن النس م
العامــة فــي احلضــر؛ ســواء مراكــز رعايــة األمومــة 
»مــاري ســتوبس«  عيــادات  أو   ،)%2٧( والطفولــة 
ــى  ــردد 32% منهــن عل Marie Stopes )٤1%(، فيمــا ت
وكان  األســرة.  ورعايــة  للصحــة  االحتــاد  مراكــز 
املســاعدون البحثيــون قائمــني فــي كل موقــع مــن 
ــرن  ــي اخت ــاء الالت ــة النس ــة، ملقابل ــع الدراس مواق
الشــهرية،  للــدورة  الطبــي  التنظيــم  أســلوب 
وجلمــع البيانــات األخــرى؛ حيــث مت مقابلــة النســاء 
فــور تعاطيهــن اجلرعــة األولــى مــن »ميفبريســتون« 
mifepristone، وبعــد 1٤ يوًمــا لزيــارة املتابعــة.  وقــام 
املســاعدون البحثيــون مبالحظــة عــدد إجمالــي 
ــني املرضــى ومقدمــي  ــة ب مــن ٤22 جلســة تفاعلي
ــدة،  اخلدمــة، باســتخدام قائمــة مراجعــة موحَّ
جــودة  مســتوى  عــن  مالحظاتهــم  لتســجيل 
خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية؛ حيــث 
مت حســاب النقــاط املركبــة ملســتوى اجلــودة، بقيــاس 
ثابتــة ملســتوى  وفًقــا ملؤشــرات  األداء  مســتوى 
اجلــودة.  وفــي زيــارة املتابعــة، أكــد مقدمــو اخلدمــات 
علــى اكتمــال العمليــة، بالقيــام بفحــص احلــوض؛ 
ــراض  ــات وأع ــود عالم ــص وج ــن الفح ــنيَّ م ــإن تب ف
ــى  ــاء تتلق ــت النس ــل، كان ــر مكتم ــاض غي إلجه
ــي،  ــق الصح ــي املرف ــدوي ف ــفط الي ــا بالش عالًج
ــه  ــق ب ــى مرف ــن إل ــم إحالته ــزوم، يت ــد الل أو عن

ــات. ــن اخلدم ــى م ــتوى أعل مس

الشــهرية  للــدورة  الطبيــة  اخلدمــات  وقُدِّمــت 
ــرى  ــرأة ج ــن 83٦ ام ــن بينه ــرأة، م ــى 1,882 ام إل
املراكــز  مــن  امــرأة   2٥3 كالتالــي:  مقابلتهــن، 
املرافــق  مــن  امــرأة  و3٩8  احلضريــة،  احلكوميــة 
احلكوميــة الريفيــة، و18٥ امــرأة مــن عيــادات »مــاري 
ــاء  ــرت النس ــد اختي ــتوبس« Marie Stopes. وق س
التــي جــرى مقابلتهــن بنــاًء علــى موافقتهــن 

ــة، والعــودة للمتابعــة. واســُتخدمت  لعمــل املقابل
ــبه  ــتبيان ش ــتعانة باس ــة، باالس ــالت متعمق مقاب
منظــم لتقييــم مســتوى معرفتهــن، ومواقفهــن، 
ــة  ــى خدم ــول عل ــل احلص ــن، قب ــتوى رضاه ومس
وبعــده.  الشــهرية  للــدورة  الطبــي  التنظيــم 
يــة مــن مقابــالت املرضــى  واســُتخلصت بيانــات كَمِّ
ومقدمــي اخلدمــات، وجــرى حتليلهــا باســتخدام 
برمجيــة SPSS. وقيَّمــت االختبــارات اإلحصائيــة 
املناســبة إذا مــا كان أثــر التدخــل كبيــرًا مــن 

الناحيــة اإلحصائيــة.

النتائج
التنظيم  حول  اخلدمات  مقدمي  معرفة  مستوى 

الطبي للدورة الشهرية
ــي  ــع مقدم ــت م ــي مت ــالت الت ــن املقاب ــح م اتض
اخلدمــات قبــل التدريــب أن 32% منهــم لــم يكونــوا 
ــهرية  ــدورة الش ــم ال ــلوب تنظي ــتخدمون أس يس
ــك  ــببني وراء ذل ــم س ــدوي؛ وكان أه ــفط الي بالش
مــا يلــي: معتقــدات شــخصية )٧0%( وأخــرى دينيــة 
)20%(. ولــم يســمع إال ربــع عــدد مقدمــي اخلدمــات 
الذيــن مت مقابلتهــم عــن التنظيــم الطبــي للــدورة 
فتــرة  امتــداد  أن  وذكــر ٧٥% منهــم  الشــهرية، 
النزيــف كان عيًبــا مهًمــا مــن العيــوب التــي 
ارتبطــت بالتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، 
فيمــا ذكــر 100% منهــم أن عــدم ضــرورة اســتعمال 
اآلالت للتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية كان 

ــه. ــن مميزات ــزة م مي

مستوى قبول التنظيم الطبي للدورة الشهرية
يبــنيِّ اجلــدول )1( أن عــددًا أكبــر مــن النســاء اختــرن 
ــن  ــهرية )٦3%( مم ــدورة الش ــي لل ــم الطب التنظي
اختــرن الشــفط اليــدوي )3٧%(. ومــع ذلــك، ظهــرت 
اختالفــات كبــرى بــني املواقــع التــي شــملتها 
ــي  ــلوب الطب ــار األس ــث كان اختي ــة، حي الدراس
ــي  ــة ف ــق العام ــي املراف ــر ف ــد كبي ــى ح ــى إل أعل
احلضــر )81%( واملناطــق الريفيــة )٧8%(. وقــد يكــون 
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املســتوى املنخفــض نســبًيا لقبــول التنظيــم 
ــاري  ــادات »م ــي عي ــهرية، ف ــدورة الش ــي لل الطب
ــبة  ــود نس ــة لوج ــتوبس« Marie Stopes، نتيج س
أعلــى مــن النســاء العامــالت الالتــي يتــرددن 
نســبة  بلغــت  حيــث  العيــادات،  هــذه  علــى 
ــدورة  ــي لل ــم الطب ــرن التنظي ــي اخت ــاء الالت النس
ــى  ــد عل ــبة ال تزي ــًة بنس ــهرية 2٩.٧%، مقارن الش
ــة  ــز رعاي ــى مراك ــرددات عل ــاء املت ــن النس ٦.8% م
األمومــة والطفولــة، و10.1% ممــن يتــرددن علــى 
ــر  ــات غي ــرة )البيان ــة األس ــة ورعاي ــز الصح مراك

ــد تكــون النســاء العامــالت يرغــن  موضحــة(. وق
فــي إمتــام العمليــة كلهــا فــي زيــارة واحــدة، 
ــة مــن النســاء  فــي حــني أن اثنــني وتســعني باملائ
ــدن  ــد ُع ــة ق ــى اخلدمــة الطبي ــن عل ــي حصل الالت
للمتابعــة. وكانــت النســبة أعلــى بعــض الشــيء 
فــي املناطــق الريفيــة )٩٥%(، ألن الدراســة كان 
ــة األســرة  يدعمهــا مســاعدون فــي خدمــات رعاي
ــي  ــني( ف ــني امليداني ــن العامل ــة م ــوادر حكومي )ك
ــى  ــون عل ــوا يحرص ــن كان ــة، الذي ــق الريفي املناط

ــة. ــاء للمتابع ــودة النس ع

اجلدول )1(: مدى قبول خدمة التنظيم الطبي للدورة الشهرية: العدد )%(

املرافق العامة في احلضر
)مراكز رعاية األمومة 

والطفولة(

املرافق العامة في 
الريف

)مراكز االحتاد 
للصحة ورعاية 

األسرة(

عيادات ماري 
ستوبس في 

احلضر
اإلجمالي

الطبي  التنظيم  حاالت  إجمالي 
للدورة الشهرية  والشفط اليدوي 

• حاالت الشفط اليدوي	
• الطبي 	 التنظيم  حاالت 

للدورة الشهرية

العدد = 808

)%1٩(  1٥0
)%81(  ٦٥8

العدد = ٩38

)%22(  20٥
)%٧8(  ٧33

العدد = 1,230

)%٦0(  ٧3٩
)%٤0(  ٤٩1

العدد = ٩٧٦,2

)%3٧( 1,0٩٤
)%٦3( 1,882

حصلن  الالتي  النساء  بني  من 
الطبي  التنظيم  خدمة  على 

للدورة الشهرية:
• زيارات متابعة بعد 1٤ يوًما	
• حاالت غير مكتملة	
• حاالت غير مكتملة مت 	

معاجلتها بالشفط اليدوي
• حاالت غير مكتملة مت 	

معاجلتها بالتوسيع 
والكشط

• حاالت غير مكتملة مت 	
إحالتها ملرفق يقدم مستوى 

أعلى من اخلدمة 

العدد = ٦٥8

)%88(  ٥81
)%1.3(     ٩
)%٧٧.8(     ٧

)%22.2(     2

0

العدد = ٧33

)%٦٩٦   )٩٥
)%٤٩   )٦.٧
)%٧٩.٦(  3٩

0

)%20.٤(  10

العدد = ٤٩1

)%٩1(  ٤٤٧
)%1.8(   13
)%100(   13

0

0

العدد = 1,882

)%٩2(  1,٧2٤
)%3.8(     ٧1
)%83(     ٥٩

)%2.8(      2

)%1٤.2(    10
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وتبــنيَّ أن التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية فعال 
ــن  ــي طل ــاء الالت ــدد النس ــث كان ع ــة، حي للغاي
احلصــول علــى عــالج آخــر بعــد تعاطــي العقاقيــر 
ال يتعــدى ٧1 امــرأة )3.8%(. ومــن بــني ٧1 امــرأة، 
ــر  ــاض غي ــن إلجه ــد تعرض ــن ق ــن بأنه ــن وُصف مم
ــرددت تســع نســاء علــى مراكــز رعايــة  مكتمــل، ت
األمومــة والطفولــة، و٤٩ امــرأة علــى مراكــز االحتــاد 
للصحــة ورعايــة األســرة، و13 امــرأة علــى عيــادات 
»مــاري ســتوبس« Marie Stopes.  وخضعــت تســع 
وخمســون امــرأة، مــن بــني النســاء البالــغ عددهــن 
٧1 امــرأة، إلجــراء الشــفط اليــدوي. وخضعــت 
والكشــط  التوســيع  بعمليــة  منهــن  اثنتــان 
لتفريــغ مــا بداخــل الرحــم؛ ومت إحالــة عشــر نســاء، 
ممــن كــن يتــرددن علــى أحــد املراكــز الريفيــة، إلــى 
ــتواها  ــة مس ــا خدم ــاء فيه ــدم األطب ــق يق مراف

ــى. أعل

للدورة  الطبي  التنظيم  حول  املعرفة  مستوى 
الشهرية وآثاره السلبية 

أوضحــت املقابــالت التــي أُجريــت مــع النســاء، 
قبــل حصولهــن علــى اإلرشــاد حــول أســاليب 
تنظيــم الــدورة الشــهرية، أن ٧.1% فقــط ممــن 
ــة،  ــة والطفول ــة األموم ــز رعاي ــى مراك ــرددن عل ت
و11.٩% ممــن تــرددن علــى عيــادات »مــاري ســتوبس« 
Marie Stopes، كــن علــى علــم بالتنظيــم الطبــي 
ــى )٤3%(  ــبة أعل ــًة بنس ــهرية، مقارن ــدورة الش لل
منهــا للنســاء الالتــي حصلــن علــى خدمــات فــي 
ــت النســاء الريفيــات أكثــر  املراكــز الريفيــة. إذ كان
وعًيــا بالتنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، ألن 
ــن  ــرة، الذي ــة األس ــات رعاي ــي خدم ــاعدين ف املس
ــرون  ــوا ينش ــة، كان ــق الريفي ــي املناط ــون ف يعمل
ــات  ــي اجملتمع ــلوب ف ــذا األس ــول ه ــات ح املعلوم
ــرددات  ــاء املت ــن النس ــر م ــك كان الكثي ــة؛ لذل احمللي
ــلوب.  ــذا األس ــة به ــى دراي ــز عل ــذه املراك ــى ه عل
ــلوب  ــن أس ــن يعرف ــي ك ــاء الالت ــني النس ــن ب وم

التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، لــم جتــب 
ــار  ــق باآلث ــؤال املتعل ــى الس ــرأة عل ــوى 208 ام س
اجلانبيــة للعقاقيــر، كمــا يلــي: 18 امــرأة مــن مراكــز 
رعايــة األمومــة والطفولــة، و21 امــرأة مــن عيــادات 
ــن  ــرأة م ــتوبس« Marie Stopes، و1٦٩ ام ــاري س »م

ــة. ــز الريفي املراك

ــر  ــو األث ــف، وه ــا النزي ــاء تقريًب ــرت كل النس وذك
املتوقــع حدوثــه بعــد تعاطــي »ميزوبروســتول« 
misoprostol، بنســبة )٥٧%(، أو خــروج الــدم املتخثــر 
ــادة،  ــة املعت ــار اجلانبي ــني اآلث ــن ب ــبة )٤٧%(. وم بنس
كانــت تقلصــات البطــن هــي األكثــر شــيوًعا 
)٤3%(. وتضمنــت اآلثــار اجلانبيــة األخــرى التــي 
ــان )8.٥٤%(،  ــة )٥٧.٧%(، والغثي ــرت احلمى/الرعش ذُك
والقــيء )٥٤.3%(، واإلســهال )3٥.٦%(، والــدوار )٦.%23(، 
والصــداع )1٩.2%(. وعنــد اإلحلــاح بســؤال 208 امــرأة 
حــول مــدى معرفتهــن باملضاعفــات التــي ميكــن أن 
تتســبب فيهــا العقاقيــر، ذكــرت ٤٤.٥% مــن بينهــن 
النزيــف احلــاد، و3٤.٤% النزيــف احلــاد واملمتــد، و8.%2٥ 
التقلصــات الشــديدة التــي تلتهــا حالــة اســتمرت 
ملــدة ســت ســاعات أو أكثــر مــن احلمــى والرعشــة 
اإلفــرازات  منهــن   %13.٩ ذكــرت  فيمــا   ،%2٤.٩
ــي  ــديد ف ــم الش ــة، و11% األل ــر العادي ــة غي املهبلي
البطــن. ولــم يكــن لــدى نســبة عاليــة مــن النســاء 
)٤0.2%( أي معرفــة حــول املضاعفــات املتوقعــة، 

ــن. ــًة بغيره مقارن

الالتي  النساء  لها  تعرضت  التي  اجلانبية  اآلثار 
استعملن أسلوب التنظيم الطبي للدورة الشهرية

ــاء،  ــا النس ــت له ــي تعرض ــة الت ــار اجلانبي ــرد اآلث ت
بعــد التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، فــي 
اجلدول )2(، مقســمة حســب نــوع كل مرفــق صحي؛ 
ــاء  ــن النس ــة م ــتون باملائ ــبع وس ــرَّض س ــث تع حي
»ميزوبروســتول«  تعاطــي  بعــد  جانبيــة  آلثــار 

.misoprostol
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وكانــت اآلثــار اجلانبيــة املذكــورة علــى نطــاق واســع، 
 ،misoprostol »ميزوبروســتول«  تعاطــي  نتيجــة 
هــي احلمــى أو الرعشــة )٥٤%(، والغثيــان )٤0%(، 
والقــيء )28%(، والصــداع )23%(، واإلســهال )%1٥(، 
ــن  ــة م ــون باملائ ــت وثالث ــاج س ــدوار )1٤%(. واحت وال
ــة  ــار إلــى أدوي النســاء الالتــي عانــني مــن هــذه اآلث
اســتقبلت  الدراســة،  فتــرة  وخــالل  لعالجهــن. 
ــت  ــا كان ــة، ٧٧% منه ــال ٦22 مكامل ــز االتص مراك
ــدورة  ــي لل ــم الطب ــتخدمن التنظي ــاء اس ــن نس م
ــن أزواج  ــت م ــا كان ــني 20% منه ــي ح ــهرية، ف الش
ــاح  ــن اإلفص ــني ع ــي املتكلم ــع باق ــاء. وامتن النس
عــن هويتهــم. وكانــت نســبة النســاء الالتــي 
  misoprostol »تكلمن بعــد تعاطــي »ميزوبروســتول

حوالــي ٦٩%، فــي حــني كانــت نســبة مــن تكلمــن 
 .%31 mifepristone »ــتون ــي »ميفبريس ــد تعاط بع
ــو  ــا ه ــات تقريًب ــن املكامل ــي ٩٧% م ــبب ف وكان الس
ــة  ــار اجلانبي ــن اآلث ــر م ــن ألث ــد تعرض ــاء ق أن النس
ــالج  ــول الع ــرن ح ــن يستفس ــر، وك ــادة أو أكث املعت

ــالزم. ال

مستوى الرضا عن التنظيم الطبي للدورة الشهرية 
تُظهــر نتائــج املقابــالت رضــا النســاء عــن خدمــات 
ــدول 3(؛  ــهرية )اجل ــدورة الش ــي لل ــم الطب التنظي
حيــث وجــد ثلثــا النســاء اخلدمــة مرضيــة، والثلــث 
ــن  ــر تباي ــم يظه ــًدا. ول ــة ج ــا مرضي ــر وجده اآلخ
كبيــر فــي مســتوى الرضــا بــني أنــواع املرافــق 

اجلدول )2(: نسبة توزيع النساء الالتي استخدمن خدمة التنظيم الطبي للدورة الشهرية وذكرن تعرضهن 
آلثار جانبية بعد تناول ميزوبروستول )%(

املرافق العامة في احلضر
)مراكز رعاية األمومة 

والطفولة(

املرافق العامة في 
الريف

)مراكز االحتاد 
للصحة ورعاية 

األسرة(

عيادات ماري 
ستوبس في 

احلضر
اإلجمالي

العدد = 83٦العدد = 18٥العدد = 3٩8العدد = 2٥3

لها  تعرضت  التي  اجلانبية  اآلثار 
النساء بعض تناول ميزوبروستول

٧2.3٦1.8٦٩.٧٦٦.٧

اآلثار اجلانبية بعد تناول 
ميزوبروستوأل:

• احلمى/الرعشة	
• الغثيان	
• القيئ	
• اإلسهال	
• الدوار	
• الصداع	

٦٩.٤
2٩.٥
3٥.0
1٤.2
10.٤
28.٤

٥1.٦
٥0.0
2٦.8
1٤.٦
13.٤
21.٥

3٤.٩
3٦.٤
18.٦
1٧.1
20.2
1٦.3

٥3.٦
٤0.1
2٧.٦
1٥.1
1٤.0
22.٦

العدد = ٥٥8العدد = 12٩العدد = 2٤٦العدد = 183

الدواء/العالج املطلوب للتخلص 
من األعراض اجلانبية بعد تناول 

ميزوبروستول
23.0٤٧.٦30.23٥.٦
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ــبة ٩٧%  ــرت نس ــر، ذك ــع األم ــي واق ــة؛ فف اخملتلف
منهــن أنهــن ســيقترحن علــى غيرهــن اســتعمال 
ــدورة الشــهرية، و٩٥%  ــي لل ــم الطب خدمــة التنظي
منهــن ســيقمن باإلشــارة إلــى نفــس املرفــق 

ــن.  ــى صديقاته ــي إل الصح

ــودة  ــتوى اجل ــة ملس ــة الكلي ــاط املركب ــت النق وكان
ــن  ــة )م ــة 0.80 نقط ــق الصحي ــع املراف ــي جمي ف
ــتوى  ــى أن مس ــدل عل ــا ي ــو م ــي 1.00(، وه إجمال
جــودة خدمــات التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية 
كان مقبــوالً. وســجلت مراكــز االحتــاد للصحــة 
ــجلت  ــني س ــي ح ــة، ف ــرة 0.٧3 نقط ــة األس ورعاي
ــة،  ــة 0.8٥ نقط ــة والطفول ــة األموم ــز رعاي مراك

 0.88  Marie Stopes ســتوبس«  »مــاري  وعيــادات 
ــة. نقط

 
مناقشة 

ــي  ــهرية ف ــدورة الش ــم ال ــج تنظي ــب برنام اكتس
بنجالديــش شــهرة فــي تقــدمي اخلدمــات التــي 
ــر  ــل غي ــاالت احلم ــدد ح ــض ع ــي خف ــهمت ف أس
اخملطــط لــه. وُفــرض علــى القطــاع العــام، بوصفــه 
ــة،  ــة الصحي ــات الرعاي ــدمي خدم ــة لتق ــر جه أكب
ــذا  ــوارد؛ ل ــي امل ــرى ف ــق كب ــل عوائ ــي ظ ــل ف العم
فإنــه يواجــه صعوبــات عديــدة، فــي حــني أن القطاع 
ــدم  ــي تق ــة الت ــر احلكومي ــات غي ــاص واملنظم اخل
ــدر  ــع بق ــهرية تتمت ــدورة الش ــم ال ــات تنظي خدم

اجلدول )3(: مستوى رضا النساء الالتي قبلن خدمات التنظيم الطبي للدورة الشهرية، حسب نوع
كل مرفق )%(

املرافق العامة في احلضر

)مراكز رعاية األمومة 

والطفولة(

املرافق العامة في الريف

)مراكز االحتاد للصحة 

ورعاية األسرة(

عيادات ماري 

ستوبس في 

احلضر

اإلجمالي

العدد = 83٦العدد = 18٥العدد = 3٩8العدد = 2٥3

مستوى الرضا:

• راضية جًدا	

• راضية	

• غير راضية	

• لم تعط إجابة	

1٩.0

٧٩.8

-

1.2

38.٥

٥٤.٧

٦.٦

0.3

٤٥.٧

٥0.٥

3.8

-

3٤.2

٦1.٤

3.٩

0.٥

ستقترح على األخريات 

خدمات التنظيم الطبي 

للدورة الشهرية:

• نعم	

• ال	

100

-

٩٥.٦

٤.٤

٩٦.2

3.8

٩٧.1

2.٩

ستوصي بالتردد على نفس 

املرفق

• نعم	

• ال	

• غير متأكدة	

100

-

-

٩1.٤

3.٦

٤.٩

٩٦.٧

2.2

1.1

٩٥.2

2.2

2.٦
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أكبــر مــن احلريــة فــي طريقــة عملهــا. ويتمثــل أحد 
ــدورة  ــم ال أشــكال مصاعــب تقــدمي خدمــات تنظي
الشــهرية فــي العــدد الكبيــر مــن النســاء الالتــي 
ال يرغــن فــي إجــراء عمليــة الشــفط اليــدوي، 
ــاح  ــد املت ــك هــو األســلوب الوحي عندمــا يكــون ذل
لهــن. وكمــا توضــح هــذه الدراســة، ميثــل التنظيــم 
الطبــي للــدورة الشــهرية خيــارًا آخــر، حيــث ثُبــت 
أنــه يحقــق نفــس الفعاليــة، ويُعتبــر أقل تدخــالً من 
ــا مــن  ــاك مســتوى عالًي األســاليب األخــرى، وأن هن
املعرفــة والقبــول بشــأنه. لذلــك فهــو خيــار قابــل 
ــتون«  ــن »ميفبريس ــة م ــدمي تركيب ــق، بتق للتطبي
 misoprostol و»ميزوبروســتول«   mifepristone
ــة  ــدت الدراس ــد تعم ــي. وق ــج الوطن ــي البرنام ف
ــن  ــة م ــاط مختلف ــا أمن ــة به ــق صحي ــار مراف اختي
مقدمــي اخلدمــات، فــي كل مــن املناطــق احلضريــة 
والريفيــة، علــى مســتوى إقليــم داكا اإلداري، وذلــك 
لفهــم أفضــل للتحديــات واحلواجــز احملتمــل أن 
يواجههــا تطبيــق خدمــة التنظيــم الطبــي للــدورة 
الشــهرية، باعتبارهــا جــزًءا مــن االســتراتيجية 

ــرة. ــم األس ــة لتنظي الوطني

ــم  ــتخدام التنظي ــني اس ــاء ب ــرت النس ــث ُخيِّ وحي
االعتيــادي للــدورة الشــهرية، بطريــق الشــفط 
اليــدوي، واســتخدام التنظيــم الطبــي للــدورة 
ــي،  ــلوب الطب ــن األس ــارت ٦3% منه ــهرية، اخت الش
ــر.  ــام العقاقي ــن نظ ــة ع ــن راضي ــت غالبيته وكان
ــي  ــة الت ــق الصحي ــرت املراف ــة، أظه ــورة عام وبص
ــًدا مــن  ــي هــذه الدراســة مســتوى جي شــاركت ف
ــودة.  ــة للج ــاط املركب ــاب النق ــا حلس ــة وفًق الرعاي
ــي  ــم الطب ــة التنظي ــاح خدم ــط جن ــب أال يرتب ويج
للــدورة الشــهرية أو فشــلها فقــط علــى أســلوب 
ــم  ــم أن تتفه ــن امله ــن م ــر، ولك ــي العقاقي تعاط
االجتماعيــة  الشــرائح  مختلــف  مــن  النســاء، 

الدميغرافيــة، اإلجــراء بكامــل أبعــاده. واجلــزء األهــم 
مــن هــذه اخلدمــة هــو اإلرشــاد وقــدرة النســاء علــى 
فهــم مــا ميكــن حدوثــه مــن آثــار جانبيــة  والتغلــب 
عليهــا، وهــو مــا ينبغــي أخــذه فــي االعتبــار بصــورة 
كبيــرة خــالل اإلرشــاد، حتــى يتســنى للنســاء 
وأي مضاعفــات،  اجلانبيــة،  اآلثــار  التعامــل مــع 

ــه. ــراء برمت واإلج

وتوضــح هــذه الدراســة وجــود طلــب مــن النســاء 
علــى خدمــات التنظيــم الطبــي للــدورة الشــهرية، 
وإمكانيــة تقدميهــا بســهولة فــي كل مــن املرافــق 
ــوم  ــي، ال يق ــت احلال ــي الوق ــة. وف ــة واحلضري الريفي
عــدد كبيــر مــن مقدمــي اخلدمــات بتوفيــر خدمــات 
تنظيــم الــدورة الشــهرية، باعتبارهــا بديالً ألســلوب 
شــخصية.  ألســباب  وذلــك  اليــدوي،  الشــفط 
َّبــون  ولألســف، إذا لــم يتوفــر مقدمــو اخلدمــات املدر
علــى القيــام بتنظيــم الــدورة الشــهرية فــي عيــادة 
أو منطقــة جغرافيــة مــا، فــإن النســاء الالتــي 
يعرفــن بوجــود ذلــك اإلجــراء، قــد يواصلــن بالفعــل 
ــميني  ــر الرس ــات غي ــي اخلدم ــى مقدم ــوء إل اللج
للحصــول عليــه. ولتجنــب هــذا األمــر، يجــب دمــج 
ــاق  ــى نط ــهرية عل ــدورة الش ــي لل ــم الطب التنظي
واســع، بديــالً ألســلوب الشــفط اليــدوي، فــي 

ــة. ــة األولي ــة الصحي الرعاي

كلمة شكر 
ــي/ نوجــه الشــكر إلــى برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
صنــدوق األمم املتحدة لإلسكان/اليونيســيف/منظمة 
ــي  الصحــة العاملية/البرنامــج اخلــاص للبنــك الدول
ــال  ــي مج ــي ف ــب البحث ــر والتدري ــث والتطوي للبح
اإلجنــاب البشــري، ملــا حصلنــا عليــه مــن دعــم فنــي 

ومالــي.
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مالمح

موجز املقال: على الرغم من أن اإلجهاض في تركيا إجراء قانوني وآمن منذ عام 1983 فما تزال احلاجة إلى خدمات 
اإلجهاض اآلمن غير مستوفاة بدرجة عالية. ويعتقد الكثير من املمارسني أن تقدمي اإلجهاض الطبي سيعالج 
احلكومة  تهدد  إذ  عام 2012.  اإلجهاض منذ  تقدمي خدمات  أن هناك معارضة سياسية ضد  غير  الفجوة؛  هذه 
بفرض القانون، وعلى إثر تغيير إداري في حجز املواعيد، أُجبرت بعض العيادات امللحقة باملستشفيات، التي تقدم 
خدمات تنظيم األسرة واإلجهاض، على التوقف من تقدمي خدمات اإلجهاض. لذلك، فإن توفير خدمات اإلجهاض 
اآلمن ال يعتمد على التشريعات التي جتيزها فحسب، بل أيضا على الدعم السياسي لها، وقدرة املتخصصني 
في مجال الصحة على تقدميها. وقد أجرينا دراسة بني طالب كليات الطب باجلامعات، في ثالث مقاطعات، حول 
مستوى معرفتهم باإلجهاض وأساليبه، وذلك بهدف محاولة فهم نواياهم ملمارسة املهنة في املستقبل. وقد 
أجاب 209 طالب من طالب السنة األخيرة بكليات الطب على مناذج استبيان سبق اختبارها، ومَعدَّة بعناية، وميكن 
استيفاؤها دون مساعدة. وتبني أن مستوى معرفة الطالب باإلجهاض وأساليبه منخفض للغاية، حيث كانت 
نسبة الطالب الذين سمعوا عن اإلجهاض اجلراحي 75%، في حني ذكر 56% منهم فقط اإلجهاض الطبي. ورغم 
تأييد 90% من الطالب لتوفير خدمات اإلجهاض في تركيا، فإن استعدادهم لتقدمي خدمة اإلجهاض اجلراحي )%16( 
أو اإلجهاض الطبي )15%( كان مستواه منخفًضا نظرًا لغياب املعرفة. لذلك، فإن الرعاية في حاالت اإلجهاض، مبا 
في ذلك اإلجهاض الطبي، يجب أن تشملها مناهج كليات الطب من أجل ضمان توفير اخلدمات الصحية للمرأة. 
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الكلمــات الدالــة: قانــون اإلجهــاض وسياســته، أســاليب اإلجهــاض، اإلجهــاض الطبــي، طــالب كليــات 
الطــب، التعليــم الطبــي ومناهجــه، تركيــا

ــي  ــة ف ــا احلساس ــن القضاي ــاض م ــزال اإلجه ــا ي م
ــجيع  ــهدت تش ــابقة ش ــرة س ــاء فت ــي أثن ــا؛ فف تركي
ــدَّق  ــي، املص ــات الترك ــون العقوب ــر قان ــاب، اعتب اإلجن
 1 عليــه فــي 1٩2٦، أن اإلجهــاض املتعمــد جرميــة. 
هــذا  علــى  أُدخلــت  التــي  التعديــالت  وفرضــت 

القانــون، فــي عامــي 1٩3٦ و1٩٥3، عقوبــات علــى أي 
محاولــة لتجنــب احلمــل، وشــددت العقوبــات علــى 
ــاث  ــح األبح ــك، توض ــع ذل ــد. وم ــاض املتعم اإلجه
أن ممارســة اإلجهــاض مســتمرة علــى نطــاق واســع، 
بصــرف النظــر عــن القوانــني أو العقوبات. 2 وأشــارت 

11٩ Contents online:www.rhm-elsevier.com          Doi:10.1016/S0968-8080)14(43790-X
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ــرن  ــن الق ــينيات م ــة اخلمس ــي نهاي ــرات، ف التقدي
ــد  ــاض املتعم ــاالت اإلجه ــدد ح ــى أن ع ــي، إل املاض
ــون  ــف ملي ــت نص ــي قارب ــر قانون ــو غي ــى نح عل
ــي  ــات ف ــببت املضاعف ــث تس ــنويًا، حي ــة س حال

ــنويًا.3  ــاة س ــة وف ــي 10,000 حال حوال

ويظــل أيًضــا عــدد وفيــات األمهــات مرتفًعــا؛ فوفًقــا 
ــت  ــام 1٩٥٩، كان ــي ع ــري ف ــح أُج ــي مس ــا ورد ف مل
نســبة وفيــات األمهــات فــي املناطــق الريفيــة 
تقــدَّر بعــدد 280 حالــة وفــاة لــكل 100,000 مولــود 
حــي. كمــا قُــدِّرت حــاالت وفيــات األمهــات نتيجــة 
ــن  ــدد م ــق ع ــد أطل ــبة ٥3%. ٥,٤ وق ــاض بنس لإلجه
التوليــد  فــي  املتخصصــني  املرموقــني  األطبــاء 
لتغييــر  مبــادرة  أنقــرة  فــي  النســاء  وأمــراض 
ــريع  ــاب، وتش ــجعة لإلجن ــكان املش ــات اإلس سياس
وســائل منــع احلمــل خلفــض حــاالت وفيــات األمهات 

ــر اآلمــن. الناجتــة عــن أشــكال اإلجهــاض غي

وفــي أثنــاء عمليــة تغييــر هــذه السياســات، كانــت 
أنشــطة الدعــوة بالغــة األهميــة؛ إذ جــاءت نتيجــة 
مســح وطنــي أُجــري في عــام 1٩٦3 بشــأن مســتوى 
املعرفــة، واملواقــف، واملمارســات املتعلقــة باإلجنــاب 
ــه  ــت إلي ــا خلص ــك م ــل، وكذل ــع احلم ــائل من ووس
ــر  ــح، لُتظه ــك املس ــن ذل ــر م ــات أصغ ــدة دراس ع
بوضــوح موقًفــا مؤيــًدا لتنظيــم األســرة بــني األســر 
التركيــة. وبفضــل أنشــطة الدعــوة، أُصــدر قانــون 
ــع  ــون لبي ــى إجــازة القان »اإلســكان«. وباإلضافــة إل
وســائل منــع احلمــل واســتخدامها، فإنــه نــص أيًضا 
ــاض  ــا اإلجه ــح مبوجبه ــة أتي ــروط صارم ــى ش عل
ــي  ــات ف ــرَض العقوب ــاب، وَف ــد اإلجن ــم ض والتعقي
حالــة مخالفتهــا. ٦ ولكــن رغــم التقــدم فــي 
ــدى  ــة ل ــادة املعرفي ــرة، والزي ــم األس ــات تنظي خدم
النــاس باألســاليب احلديثــة لوســائل منــع احلمــل، 
العامــة  تلــبِّ االحتياجــات  لــم  اخلدمــات  فــإن 
التقليديــة  األســاليب  وظلــت  كاملــة.  تلبيــة 
ــع  ــائل من ــن وس ــيوًعا م ــر ش ــيلة األكث ــي الوس ه
احلمــل. وحتــى رغــم احلظــر املفــروض علــى أشــكال 

اإلجهــاض املتعمــد، فــإن التقديــرات تشــير إلــى أن 
ــة،  ــت 300,000 حال ــد كان ــاض املتعم ــاالت اإلجه ح
 ٥0,000 طبــي  إشــراف  دون  املتعمــد  واإلجهــاض 

ــام 1٩81.٧  ــي ع ــة ف حال

إصالح قانون اإلجهاض في عام 1٩83
ــة،  ــات الصحي ــن اخلدم ــات ع ــدة دراس ــت ع أُجري
وكــذا دراســات محليــة ووطنيــة عــن علــم األوبئــة، 
واســُتخدمت نتائــج هــذه الدراســات فــي أنشــطة 
ــم  ــى دع ــاعدت عل ــث س ــا؛ حي ــي تركي ــوة ف الدع
ــام 1٩83،  ــم 282٧ لع ــون رق ــى القان ــق عل التصدي
الــذي أجــاز اإلنهــاء اإلرادي للحمــل الــذي يبلــغ 
مــدة أقصاهــا عشــرة أســابيع. وكانــت األســاليب 
املســتخَدمة إلنهــاء احلمــل أســاليب جراحيــة؛ 
مثــل: التوســيع والكشــط، والشــفط الكهربائــي/أو 
اليــدوي. ويســمح القانــون املعمــول بــه إلــى اليــوم 
ألطبــاء التوليــد وأمــراض النســاء، واملمارســني 
ــات  ــدمي خدم ــن، بتق ــني واملعتمدي َّب ــني املدر العمومي
اإلجهــاض حلــاالت احلمــل التــي تبلــغ مــدة أقصاهــا 
الشــفط  أســلوب  باســتخدام  أســابيع  عشــرة 
اليــدوي. كمــا يجيــز القانــون للقابــالت ـ املمرضــات 
ــا تشــمل  املعتمــدات ـ تقــدمي اإلرشــاد حــول قضاي
الصحــة اإلجنابيــة واجلنســية، واحلمــل غيــر املرغــوب 

ــل.8  ــع احلم ــب من ــب َلوَْل ــه، وتركي في

ــدار  ــى إص ــة عل ــنة التالي ــرين س ــالل العش ــي خ وف
عــن  األبحــاث  مــن  هائــل  عــدد  أُجــري  القانــون، 
ــة، واجلهــود املتعــددة  ــق، والدراســات التجريبي التطبي
ــني  ــن املتخصص ــر م ــدد كبي ــب ع ــة. ومت تدري للتوعي
الطــب،  مهنــة  وممارســي  الصحــة،  مجــال  فــي 
ــرن  ــن الق ــعينيات م ــات والتس ــي الثمانيني ــًة ف خاص
املاضــي؛ بهــدف توفيــر وســائل منــع احلمــل وخدمــات 
اإلجهــاض فــي إطــار القانــون. وجــرى بــذل العديــد من 
اجلهــود لتطويــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة وتوســيع 
نطاقهــا؛ ورغــم تعــدد العقبــات والقيــود االجتماعيــة، 
فــإن املــرأة التركيــة كانــت محظوظــًة فيمــا يتعلــق 

ــة.٩  ــة اإلجنابي ــات الصح ــن خدم ــتفادة م باالس
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وبعــد عــام 1٩83، انخفضــت حــاالت اإلجهــاض غيــر 
ــار ســلبية انخفاًضــا  اآلمــن ومــا يصاحبهــا مــن آث
حــادًا. فوفًقــا لبيانــات املســح الدميغرافــي والصحي 
ــكل  ــاض ل ــاالت اإلجه ــدد ح ــض ع ــي، انخف الترك
ــة فــي عــام 1٩83  ــة حمــل، مــن 1٩.0 حال 100 حال
إلــى 10.0 حالــة فــي عــام 2008.11,10  وفــي البدايــة، 
ارتفعــت نســبة انتشــار حــاالت اإلجهــاض املتعمــد، 
ــعينيات  ــي التس ــاض ف ــي االنخف ــدأت ف ــا ب ولكنه
مــن القــرن املاضــي، واســتمرت فــي التراجــع. 
وانخفضــت حــاالت اإلجهــاض لــكل 100 امــرأة 
إلــى  ســنة  و٤٩   1٥ بــني  مــا  أعمارهــن  تتــراوح 
ــادة  ــع زي ــك م ــة، وذل ــة للغاي ــتويات منخفض مس
اســتعمال وســائل منــع احلمــل؛ ممــا نتــج عنــه عــدد 
ــاالت  ــن ح ــر م ــدد أكب ــل، وع ــاالت احلم ــن ح ــل م أق

ــه.٦  ــوب في ــه واملرغ ــط ل ــل اخملط احلم

ومــع ذلــك، رغــم تشــريع اإلجهــاض، فــإن خدمــات 
مؤسســات  تقدميهــا  تولــت  التــي  اإلجهــاض 
الصحــة العامــة كانــت نســبتها ال تتعــدى %20، 12 
وأكثــر مــن نصفهــا مت فــي عيــادات أو مستشــفيات 
ــاء العمــل  خاصــة. وكانــت األســباب وراء ذلــك أعب
فــي  املتخصصــون  لهــا  يتحمَّ التــي  الثقيلــة 
التوليــد وأمــراض النســاء، ونقــص عــدد املمارســني 
العموميــني املعتمديــن فــي املستشــفيات العامــة، 
وقلــة الوقــت للقيــام بالتدخــالت اجلراحيــة. ونتيجة 
لذلــك، ظلــت الفجــوة فــي عــدم تلبيــة احلاجــة إلى 

ــرة.13،12 ــاض كبي ــات اإلجه خدم

تقدمي خدمة اإلجهاض الطبي - خدمة متوقع احلصول 
عليها ولكنها متأخرة

ــد  ــي التولي ــني ف ــن املتخصص ــر م ــد الكثي يعتق
اإلجهــاض  خدمــة  تقــدمي  أن  النســاء  وأمــراض 
»ميفبريســتون«  اســتخدام  واعتمــاد  الطبــي، 
mifepristone و«ميزوبروســتول« misoprostol لهــذا 
الغــرض، ســيقلل الفجــوة فــي تلبيــة احلاجــة إلــى 
ــع  ــا.13 وم ــي تركي ــاض ف ــة لإلجه ــات العام اخلدم
ذلــك، فــإن اإلجهــاض الطبــي مــا يــزال غيــر متوفــر، 

 mifepristone »ــتون ــل »ميفبريس ــم يحص ــث ل حي
علــى ترخيــص، فــي حــني كان »ميزوبروســتول«  
ــن  ــس م ــرى لي ــي أخ ــا لدواع misoprostol مرخًص
ــد  ــة بالتولي ــتعمال املتعلق ــي االس ــا دواع ضمنه
خدمــات  تقــدمي  أجــل  ومــن  النســاء.  وأمــراض 
دراســات  أُجريــت  وتوفيرهــا،  الطبــي  اإلجهــاض 
مكونــة مــن ثــالث مراحــل فــي تركيــا، ونُشــرت فــي 
األعــوام 200٤، و200٥، و2013 1٤- 1٦. وفــي كل هــذه 
ــي  ــن مقدم ــى آراء كل م ــول عل ــات، مت احلص الدراس
ومســتخدميها.  الطبــي  اإلجهــاض  خدمــات 
وخلصــت الدراســات إلــى أن معــدالت النجــاح 
كانــت مرتفعــة، ومســتويات رضــا كل مــن مقدمــي 
األخــرى  هــي  كانــت  ومســتخدميها  اخلدمــات 
مرتفعــة للغايــة ومقبولــة جــًدا.  ورغــم ذلــك، لــم 

ــيء. ــر أي ش يتغي

ــات  ــالب بكلي ــن الط ــد م ــل جدي ــق اآلن جي   التح
الطــب. وكــي يتــم احلفــاظ علــى القــوة الدافعــة 
التــي ولَّدتهــا هــذه البحــوث، أطلقنــا دراســة 
وصفيــة بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة، 
لتحديــد مســتوى املعرفــة واآلراء بشــأن اإلجهــاض 
ــي  ــا. وف ــي تركي ــات ف ــع مقاطع ــي أرب ــي ف الطب
ــات  ــي خدم ــن مقدم ــع كل م ــة، خض ــذه الدراس ه
اإلجهــاض وطــالب كليــات الطــب والتمريــض، علــى 
الســواء، إلــى دراســة مســحية. وتضمنــت العينــة 
٩1٩ مقــدم خدمــة – منهــم متخصصــون فــي 
التوليــد وأمــراض النســاء )18٧( متخصًصــا، وأطبــاء 
عموميــون )2٦8( طبيًبــا، وقابــالت ـ ممرضــات ـ )٤٦٤( 
ــب  ــب، و)200( طال ــب ط ــك )20٩( طال ــة، وكذل قابل
ــي  ــو 2012 ف ــي يوني ــج ف ــرت النتائ ــض. 1٦ ونُش متري

ــر. ــي إزمي ــر 2013 ف ــي فبراي ــرة، وف أنق

وأبــدت وزارة الصحــة تأييــًدا كبيــرًا لتقــدمي خدمــة 
ــة  ــات الروتيني ــار اخلدم ــي إط ــي، ف ــاض الطب اإلجه
للصحــة اإلجنابيــة، وناقشــت اللجنــة العلميــة 
مناقشــة  املوضــوع  الصحــة  لــوزارة  التابعــة 
ــص  ــل أن ترخَّ ــا نأم ــذا فإنن ــة؛ ل ــعة وإيجابي متوس
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عقاقيــر اإلجهــاض الطبــي، وأن يوفَّــر هــذا األســلوب 
ــام. ــاع الع ــي القط ف

ولكــن ظهــر فــي العقــد األخيــر رد فعــل مناهــض 
ــوم،   ــه العم ــى وج ــاض عل ــات اإلجه ــدمي خدم لتق
ــام  ــذ ع ــا من ــر وضوًح ــكال أكث ــذ ش ــا أخ ــو م وه
2012؛ حيــث أعــرب سياســيون رفيعــو املســتوى عن 
ــوا  ــة« و«طلب ــه جرمي ــاض بوصف ــم باإلجه »تنديده
مــن كل امــرأة إجنــاب ثالثــة أطفــال علــى األقــل، بــل 
وحتــى خمســة أطفــال«.13 وإلــى اليــوم، لــم تنجــح 
ــات  ــن سياس ــم م ــو قائ ــا ه ــر م ــاوالت تغيي مح
ــا،  ــرًا كلًي ــاض حظ ــى اإلجه ــر عل ــكان، وحظ لإلس
أو خفــض للحــد القانونــي إلجــراء اإلجهــاض ملــدة 
ــبب  ــع الس ــابيع. ويرج ــة أس ــاوز أربع ــل ال تتج حم
فــي إخفــاق هــذه احملــاوالت فــي شــق كبيــر منهــا 
حتــى اآلن إلــى جهــود اجلماعــات النســائية واجملتمــع 
موضوًعــا  أصبــح  اإلجهــاض  أن  غيــر  العلمــي؛ 
ــي  ــا مقدم ــن بينه ــات م ــي قطاع ــا« ف »حساًس
اخلدمــة، وتوقفــت خطــط تقــدمي خدمــة اإلجهــاض 

ــي. الطب

كمــا أن بعــض وحــدات املستشــفيات التــي تقــدم 
خدمــات تنظيــم األســرة واإلجهــاض أصبحــت غيــر 
ــة  ــاض. 18,1٧ وثم ــات اإلجه ــدمي خدم ــتعدة لتق مس
قلــق متزايــد بشــأن بعــض النســاء الالتــي يُجبــرن 
علــى والدة أطفــال غيــر مرغــوب فيهــم، أو تعريــض 

صحتهــن، أو حتــى حياتهــن، للخطــر.1٩-1٧

اإلجهاض ودور طالب كليات الطب
يعتمــد التوفيــر املســتمر خلدمــات اإلجهــاض علــى 
مــدى اســتعداد األطبــاء، وطــالب الطــب الذيــن هــم 
أطبــاء املســتقبل، لتقــدمي هــذه اخلدمــات. ومــن ثــم، 
ــي  ــة ف ــى الرعاي ــتقبل عل ــاء املس ــب أطب ــإن تدري ف
ــؤون  ــن ش ــوي م ــأن حي ــو ش ــاض ه ــاالت اإلجه ح

ــة. 20 ــة العام الصح

ــا 8٧ كليــة طــب، حيــث يســتمر فيهــا  وفــي تركي

التعليــم الطبــي ملــدة ســتة أعــوام، مبــا فــي ذلــك 
ــارس  ــهادة املم ــى ش ــول عل ــاز، للحص ــنة االمتي س
ــل  ــب أن يعم ــذ يج ــب.  وبعدئ ــي الط ــي ف العموم
لألســرة،  طبيًبــا  واحــدة  ســنة  ملــدة  الطالــب 
ويضطلــع مبســؤولية تقــدمي الرعايــة الصحيــة 
الصحــة  خدمــات  ذلــك  يشــمل  مبــا  األوليــة، 

األســرة. اإلجنابية/تنظيــم 

ومنــذ عــام 2002، مت إعــداد وتنفيــذ برنامــج التدريــب 
الوطنــي األساســي للتعليــم الطبــي فــي مرحلــة 
مــا قبــل التخــرج، حيــث تعــد كليــات الطــب 
حالًيــا مناهجهــا وفًقــا لهــذا البرنامــج لعــام 
201٤، ويشــمل أربعــة مكونــات رئيســة: محصــالت 
ــرج/ ــل التخ ــا قب ــة م ــي مرحل ــي ف ــم الطب التعلي
مجــاالت االختصــاص، واألعــراض واحلــاالت، واألمراض 
والتطبيقــات  اإلكلينيكيــة،  الرئيســية/احلاالت 
ــب  ــات الط ــن كلي ــب م ــية. ويُطل ــة األساس الطبي
أن حتــدد تفصيــالً مســتوى الكفــاءة فــي التعليــم 
اجلامعــي الطبــي، فــي إطــار برنامــج التدريــب 
الوطنــي األساســي للتعليــم الطبــي فــي مرحلــة 
ــوط  ــر اخلط ــم توف ــه رغ ــرج؛ إال أن ــل التخ ــا قب م
الطــب  طــالب  اســتيفاء  لضمــان  اإلرشــادية 
املســتويات احملــددة ألهليــة تقــدمي الرعايــة الصحيــة 
للنســاء، فــال توجــد شــروط ثابتــة ألهــداف التعلــم 
ومناهــج التعليــم بشــأن رعايــة الصحــة اإلجنابيــة، 
أو التعليــم اخلــاص بتنظيــم األســرة، أو الرعايــة فــي 
ــج،  ــات املناه ــإن محتوي ــك، ف ــاض. لذل ــاالت اإلجه ح
وأســلوب التدريــس، ومــدة الوقــت اخملصــص للصحــة 
اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة تتبايــن تباينـًـا شــديًدا من 
كليــة ألخــرى. وال يــرد ذكــر اإلجهــاض إال فــي حــاالت 
أمــراض اجلهــاز التناســلي واملســالك البوليــة. 21 
وعلــى الرغــم مــن أن مناهــج جميــع كليــات 
الطــب يتوقــع أن تتضمــن موضــوع اإلجهــاض، فــإن 
معظمهــا ال يقــدم حتــى احملاضــرات لتغطيتــه، 
ــات  ــض كلي ــي بع ــا. وف ــا رئيًس ــاره موضوًع باعتب
ــرات  ــي احملاض ــاض إال ف ــر اإلجه ــرد ذك ــب، ال ي الط
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النســاء  وأمــراض  العامــة،  بالصحــة  اخلاصــة 
والتوليــد، وذلــك فــي الســنوات الدراســية الثالثــة 

ــي.22-2٥ ــم الطب ــن التعلي ــة م ــة والسادس والرابع

ــب  ــات الط ــج كلي ــن أن كل مناه ــم م ــى الرغ وعل
تشــمل تدريبــات علــى الصحــة اإلجنابيــة، وتنظيــم 
األســرة، والرعايــة فــي حــاالت اإلجهــاض؛ فــإن 
ــاد  ــة واإلرش ــدمي الرعاي ــى تق ــب عل ــتوى التدري مس
فــي حــاالت اإلجهــاض يظل غيــر مالئــم، كمــا أن أثر 
ذلــك علــى املســتوى املعرفــي للطــالب، ومواقفهــم 
خدمــات  تقــدمي  فــي  ونيتهــم  اإلجهــاض،  إزاء 
ــد.  ــم جي ــع لتقيي ــم يخض ــاد، ل ــاض واإلرش اإلجه
ــرة، وهــو مــا ينطبــق  وهــذه مشــكلة دوليــة خطي
املثــال،  ســبيل  فعلــى  تركيــا.28-2٦  علــى  أيًضــا 
كشــف مســح أُجــري فــي عــام 2001 علــى طــالب 
ــس  ــت التدري ــمالية أن وق ــكا الش ــي أمري ــب ف الط
ــراوح  ــاض يت ــب اإلجه ــة كل جوان ــص لتغطي اخملص
مــا بــني 1٥ دقيقــة إلــى 8 ســاعات فقــط، حســب 
ــات  ــث كلي ــت ثل ــام، قدم ــه ع ــة. وبوج كل مؤسس
الطــب فــي أمريــكا الشــمالية أقــل مــن 30 دقيقــة 

ــاض. 2٩ ــاص باإلجه ــمي اخل ــم الرس ــن التعلي م

ولكــن منــذ عــام 1٩٩2، بــادرت 1٥ كليــة طــب فــي 
أنحــاء مختلفــة مــن تركيــا بتقــدمي برنامــج تدريبــي 
ــرة  معتمــد، ملــدة أســبوعني، لطــالب الســنة األخي
حــول الصحــة اإلجنابيــة، وتقــدمي اإلرشــاد لتنظيــم 
ــن  ــل؛ ويتضم ــع احلم ــب من ــب َلوَْل ــرة، وتركي األس
ــام،  ــذ ع ــاض. ومن ــاليب اإلجه ــن أس ــرة ع محاض
 Başkent University »ــكنت ــة »باش ــت جامع ضم
أيًضــا هــذا البرنامــج فــي منهــج الســنة األخيــرة 

ــذ 2011. 30 ــب من ــة الط لكلي

وفــي تركيــا، لــم يتــم إجــراء أي بحــث، قبــل 
مســتوى  يســتقصي  هنــا،  املذكــورة  الدراســة 
معرفــة طــالب الطــب وآراءهــم ومواقفهــم بشــأن 
أســاليب اإلجهــاض، وإذا مــا كانــوا مهتمــني بتقــدمي 
للمهنــة  ممارســتهم  فــي  اإلجهــاض  خدمــات 

ــا الثانــي فــكان يتعلــق  فــي املســتقبل. أمــا هدفن
بإعــداد توصيــات لصنــاع السياســات ومعلمــي 
كليــات الطــب، لصياغــة املناهــج مبــا يشــجع 
ــى  ــتقبل عل ــي املس ــة ف ــن الصحي ــاب امله أصح
ــيما  ــار، والس ــي االعتب ــاض ف ــات اإلجه ــذ خدم أخ
ــول  ــبل وص ــز س ــدف تعزي ــي، به ــاض الطب اإلجه

ــتقبل. ــي املس ــات ف ــذه اخلدم ــى ه ــاء إل النس

املشاركون واألساليب
ركــز القســم األكبــر مــن الدراســة علــى مســتوى 
املعرفــة ووجهــات نظــر املتخصصــني فــي التوليــد 
العموميــني،  واملمارســني  النســاء،  وأمــراض 
اإلجهــاض  بشــأن  والتمريــض،  الطــب  وطــالب 
آراء  أمــا  خاصــًة.31   الطبــي  واإلجهــاض  عامــًة 
مقدمــي اخلدمــات، فكانــت املوضــوع الــذي ورد فــي 
منشــورين وطنيــني وآخــر دولــي. 32,1٦ وتغطــي هــذه 
الورقــة البحثيــة آراء طــالب الطــب الذيــن خضعــوا 
للمســح والبالــغ عددهــم 20٩ طالــب. وســيرد ذكــر 
آراء طــالب التمريــض فــي ورقــة أخــرى. وقــد حصــل 
ــة  ــة املراجع ــاد جلن ــى اعتم ــة عل ــول الدراس بروتوك
 Başkent »ــِكنت ــة »باش ــة جلامع ــة التابع األخالقي
University، وجلنــة مراجعــة أخالقيــات البحــوث 
ــو  ــي ماي ــة. وف ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم التابع
2010، مت اإلجابــة علــى االســتبيان، الــذي قــام طــالب 
كليــات الطــب باســتيفائه دون مســاعدة، فــي كل 
مقاطعــة يشــملها املســح، وبحضــور منســق 

ــة. ــن كل مقاطع ــح م للمس

وشــمل قطــاع الطــالب املســتهدف فــي الدراســة 
جميــع طــالب الســنة األخيــرة مــن كليــات الطــب، 
ــوز  ــة »دوك ــي جامع ــب، ف ــم 12٧ طال ــغ عدده البال
إيلــول« Dokuz Eylül University فــي إزميــر،  و٧8 
 Celal Bayar »طالًبــا فــي جامعــة »جــالل بيــار
University؛ و٤٥ طالًبــا مــن جامعــة »يوزونكــو ييل« 
Yuzuncu Yil University فــي »فــان« Van. وقبــل 
توزيــع االســتبيان، مت تزويــد الطــالب مبعلومــات حــول 
ــكل  ــدَّم أي ش ــم يق ــة. ول ــداف الدراس ــح وأه املس
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ــني  ــن ب ــه. وم ــاركة في ــز للمش ــكال احلواف ــن أش م
ــا مؤهــالً للمشــاركة، أكمــل 20٩ طالــب  2٥0 طالًب
االســتبيان )نســبة االســتجابة: 83%(. وكان الســبب 
ــتجابة  ــدم االس ــة لع ــبة املرتفع ــس وراء النس الرئي
هــو انشــغال الطــالب بتدريبــات االمتيــاز فــي 
أقسام/مستشــفيات مختلفــة، ولــم يكــن مــن 

ــوم. ــك الي ــي ذل ــم ف ــهل جمعه الس

مناقشــة  تنظيــم  جــرى  االســتبيان،  وإلعــداد 
جماعيــة فــي إحــدى كليــات الطــب بأنقــرة حــول 
وبنــاًء  باإلجهــاض.  الطــالب  معرفــة  مســتوى 
علــى نتائــج املناقشــة، مت إعــداد اســتبيان املســح، 
واختبــاره فــي كليــة أخــرى مــن كليــات الطــب فــي 
أنقــرة قبــل اســتخدامه، ثــم االنتهــاء منــه؛ حيــث 
ــة  ــم مجموع ــزاء تض ــة أج ــى خمس ــتمل عل اش
واألســئلة  اإلجابــات،  املتعــددة  األســئلة  مــن 
املفتوحــة. وغطــى اجلــزء األول معلومــات شــخصية 
ــك  ــي ذل ــا ف ــئلة(، مب ــة )٥ أس ــة دميغرافي واجتماعي
ــات  ــة، وأي تدريب ــة االجتماعي ــوع، واحلال ــن، والن الس
تنظيــم  مجــال  فــي  الطالــب  عليهــا  حصــل 
األســرة.  أمــا اجلــزء الثانــي، فقــد غطــى معرفتهــم 
ــي )30  ــي والطب ــاض اجلراح ــأن اإلجه ــم بش ورأيه
ســؤاالً(، مبــا فــي ذلــك الوضــع القانونــي لإلجهــاض، 
وأســاليب اإلجهــاض، وتعريــف »اإلجهــاض غيــر 
اآلمــن«، والســالمة والفعاليــة، ومزايــا وعيــوب 
كل مــن األســلوبني، واألنظمــة املتبعــة لإلجهــاض 
ــي  ــاض اجلراح ــى اإلجه ــوء إل ــع اللج ــي، وموان الطب
وفــي  حدوثهــا.  املمكــن  واملضاعفــات  والطبــي 
اجلــزء الثالــث )3 أســئلة(، مت تغطيــة التجــارب 
ــة  ــات الطبي ــدمي اخلدم ــة بتق ــخصية املتعلق الش
لإلجهــاض؛ علــى ســبيل املثــال، إذا كان الطالــب قــد 
تابــع إجــراًء مــن إجــراءات اإلجهــاض أم لــم يتســن 
ــي  ــاض اجلراح ــات اإلجه ــف خدم ــك، وتكالي ــه ذل ل
والطبــي. وكان اجلــزء الرابــع )10 أســئلة( حــول مــدى 
اســتعداد الطــالب لتقــدمي خدمــات اإلجهــاض 
الطبــي واجلراحــي وآرائهــم حــول هــذا الشــأن، 

باعتبارهــم مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة في 
املســتقبل، وحــول املزايــا والعيــوب ذات الصلــة مــن 
وجهــة نظرهــم. وتضمــن اجلــزء اخلامس أســئلة )1٥ 
ســؤاالً( حــول وجهــات نظــر الطــالب وانطباعاتهــم 

ــاض. ــلوبني لإلجه ــن األس ــر كل م ــأن توفي بش

ــون بشــرح أهــداف  َّب وقــام مســاعدون بحثيــون مَدر
الدراســة للطــالب فــي قاعــات دروســهم، وأشــاروا 
ــتكون  ــم س ــة وهويته ــاركتهم طوعي ــى أن مش إل
مشــمولة بالســرية. كمــا شــرحوا لهــم أن النتائــج 
ــة  ــراض العلمي ــى األغ ــتخدامها عل ــيقتصر اس س
فقــط. وكان علــى الطــالب وضــع منــاذج االســتبيان 
بعــد اســتيفائها فــي مظاريــف مغلقــة مت توفيرهــا 

لهــم.

ــا،  ــن صحته ــق م ــات، والتحق ــال البيان ــرى إدخ وج
)نســخة   SPSS برمجيــة  باســتخدام  وحتليلهــا 
1٥.0(. كمــا اســُتخدم حتليــل وصفــي مبتغيــر واحــد، 
ــص  ــل فح ــن أج ــرار، م ــرات التك ــع فت ــدول توزي وج

ــتقلة. ــر املس ــتقلة وغي ــرات املس املتغي

مواطن قوة الدراسة ومحدوديتها
اقتصــر املســح علــى ثــالث جامعــات، ولــم يجمــع 
معلومــات عــن تعليــم اإلجهــاض فــي كليــات 
االســتبيان  وكان  اجلامعــات.  هــذه  فــي  الطــب 
ــع  ــف، م ــم املواق ــر لتقيي ــتخدم معايي ــا، واس ًي كَمِّ
بعــض مواطــن الضعــف التــي مت توثيقهــا بعنايــة 
ورغــم  املقلقــة.  األخالقيــة  االعتبــارات  لقيــاس 
ذلــك، فــإن االســتبيان يتيــح فرصــة احلصــول علــى 
صــورة شــاملة ملواقــف املشــاركني فيــه، ومســتوى 
معرفتهــم، دون تفســير مــا يدعوهــم للتفكيــر 

ــو. ــذا النح ــى ه عل

وفــي حــني قِبلنــا اعتبــار »محاضــرات يُذكــر فيهــا 
اإلجهــاض« علــى أنهــا »التعليــم عــن اإلجهــاض«، 
ــدودة.  ــون مح ــد تك ــرات ق ــذه احملاض ــة ه ــإن قيم ف
كمــا أن الطــالب لــم يُســألوا إذا مــا تلقــوا أي 
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تعليــم عــن اإلجهــاض فــي الســنوات التي ســبقت 
ممارســتهم العمليــة. ونحــن نفتــرض أن رد الطــالب 
ــيكون  ــاض س ــن اإلجه ــم ع ــوم التعلي ــول مفه ح
إيجابًيــا، إذا مــا قـُـدِّم علــى أنــه جــزء رئيــس ال يتجــزأ 

مــن اخلدمــات الصحيــة للمــرأة. 

النتائج
اخلصائص الدميغرافية لطالب كليات الطب

مــن بــني طــالب الطــب البالــغ عددهــم 20٩ طالــب، 
ــي  ــم ف ــور ٥٤%؛ وكان ٩٥% منه ــبة الذك ــت نس كان
ــط ± 2٥  ــر )املتوس ــرين أو أكب ــة والعش ــن الرابع س
1.8، والنطــاق ٤3-21(؛  و82% منهــم تلقــوا التعليــم 
عــن الصحــة اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة فــي كليــة 

الطــب )اجلــدول1(.

ــاض ــأن اإلجه ــم ب ــى عل ــالب عل ــم الط  وكان معظ
 يجيــزه القانــون فــي تركيــا؛ فــي حــني ٧3% منهــم
 كانــوا علــى علــم أنــه محــدد مبــدة حمــل أقصاهــا

 عشــرة أســابيع، و٥3% منهــم حضــروا عمليــة
 إجهــاض جراحــي أو شــاركوا فيهــا. وكانــت نســبة
ــادر ــون ص ــأن القان ــة ب ــى دراي ــط عل ــم فق  2% منه

ــام 1٩83. ــذ ع من
ــرى  ــة وأخ ــات صحيح ــالب ببيان ــد الط ــرى تزوي وج
غيــر صحيحــة حــول اإلجهــاض فــي تركيــا، وُطلــب 
أن  فتبــني  املعارضــة؛  أو  باملوافقــة  الــرد  منهــم 
الكثيــر منهــم علــى معرفــة غيــر دقيقــة ببعــض 
ــن  ــم م ــى الرغ ــالً عل ــي. فمث ــون احلال ــب القان جوان
أن القانــون ينــص علــى عــدم ضــرورة حصــول 
ــر املتزوجــات، فــي ســن 18 ســنة فمــا  النســاء غي
فوقــه، علــى موافقــة أحــد إلجــراء اإلجهــاض، 
فــإن نســبة 8٤% مــن الطالبــات يعتقــدن أنهــا 
حتتــاج إلــى موافقــة شــريك احليــاة. وكان 28% مــن 
ــام  ــة أم ــز قانوني ــود حواج ــدون وج ــالب يعتق الط
ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــاض الطب ــة اإلجه ــدمي خدم تق
مســألة توفيــر العقاقيــر الالزمــة. وكذلــك، فعلــى 

اجلدول )1(: توزيع طالب كليات الطب حسب كل جامعة، وفقًا خلصائص مختارة )%(

)عدد الطالب = 20٩(

اجلامعة )املقاطعة(
جامعة »دوكوز إيلول« )إزمير(
جامعة »جالل بيار« )مانيس(

100,0 جامعة “ييل”  )فان(

٤٧.٤
33.٥
1٩.1

النوع
ذكر
أنثى

٥٤.٥
٤٥.٥

السن
23 ≤ 
2٥-2٤

2٦  ≥ 

٤.٧
٦٩.٥
2٥.8

حصل على محاضرات في الصحة اإلجنابية/تنظيم األسرة
نعم

ال
82.1
1٧.٩
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ــدون  ــوا يعتق ــالب كان ــن الط ــن أن ٩2% م ــم م الرغ
ــى  ــراؤه إال عل ــن إج ــي ال ميك ــاض القانون أن اإلجه
ــر  ــم الكثي ــتوى فه ــإن مس ــد، ف ــب معتم ــد طبي ي
منهــم كان ضعيًفــا بشــأن أنــواع مقدمــي اخلدمــة 
املعتمديــن. ولــم يــدرك إال 13% منهــم أن املمارســني 
ــات  ــن بوســعهم إجــراء عملي ــني املعتمدي العمومي
ــون أن  ــوا يظن ــم كان ــني ٥% منه ــي ح ــاض، ف اإلجه
املمرضــات والقابــالت بإمكانهــن القيــام بذلــك، 

ــا. ــى تركي ــد( عل ــق )بع ــا ال ينطب ــو م وه

اجلراحي  اإلجهاض  حول  واآلراء  املعرفة  مستوى 
والطبي

كان أحــد األســئلة املفتوحــة كاآلتــي: »اشــرح 
مــن  أنــه  تعــرف  التــي  األساســية  األســاليب 
املمكــن اســتخدامها فــي اإلجهــاض.« وأجــاب 
ــا(.   ــالب )1٧٤ طالًب ــن الط ــة م ــون باملائ ــة وثمان ثالث
علــى الســؤال. وتضمنــت اإلجابــات األســاليب 
ــز  ــة، والقف ــة امليكانيكي ــل الصدم ــة )مث التقليدي
ــاليب  ــن(، واألس ــع، وركل البط ــتوى مرتف ــن مس م
والشــفط  والكشــط،  )التوســيع  اجلراحيــة 
ــث  ــي، وح ــط اجلزئ ــدوي، والكش ــي أو الي الكهربائ
ــاليب  ــل(، واألس ــع احلم ــب من ــب َلوَْل ــوالدة، وتركي ال
اإلجهــاض:  عقاقيــر  أحــد  )اســتخدام  الطبيــة 
ــتجالندين«  ــتول« misoprostol، أو »بروس »ميزوبروس
 ،mifepristone »ميفبريســتون«  أو   ،prostaglandin
وســائل  أو   ،methotrexate »ميثوتريكســات«  أو 

اجلراحــي،  اإلجهــاض  وكان  الكيميائــي(.  العــالج 
ــا  ــا، م ــي تركي ــيوًعا ف ــر ش ــلوب األكث ــو األس وه
وذكــر  طالًبــا(.   1٥8( الطــالب  مــن   %٧٦ يعرفــه 
ــاض  ــة لإلجه ــاليب اجلراحي ــالب أن األس ــؤالء الط ه
هــي التوســيع والكشــط )٩٧%(، والشــفط اليــدوي 
)٧٥%(، والشــفط الكهربائــي )٥٥%(. وبــدون الســؤال 
عــن اإلجهــاض الطبــي، فقــد ذكــره ٥٦% )11٧( مــن 
ــات  ــن خدم ــود ضم ــر موج ــه غي ــم أن ــالب، رغ الط
الصحــة اإلجنابيــة فــي تركيــا ) اجلــدول 2(. ولكــن ردًا 
علــى الســؤال التالــي: »هــل ســمعت مــن قبــل عــن 
ــى  ــارة إل ــد اإلش ــي؟«، عن ــاض الطب ــلوب اإلجه أس
ــالب )1٧1(  ــن الط ــر 82% م ــي، تذك ــاض الطب اإلجه
ســماعه مــن قبــل؛ إال أن 1٤% منهــم فقــط كانــوا 
 ،misoprostol »ــتول ــود »ميزوبروس ــم بوج ــى عل عل

.mifepristone »ميفبريســتون«  عــن  و%2٧ 

وللتأكــد مــن أن املشــاركني أجابــوا علــى مــا تبقــى 
مــن أســئلة حــول أســاليب اإلجهــاض، بنــاًء علــى 
فهــم صحيــح لألســلوبني، قــدم االســتبيان وصًفــا 
ــيع  ــي )التوس ــاض اجلراح ــلوبي اإلجه ــزًا ألس موج
واليــدوي(  الكهربائــي  والشــفط  والكشــط، 
 ،misoprostol »واإلجهــاض الطبــي )»ميزوبروســتول
واخلطــوات   ،)mifepristone و«ميفبريســتون« 

ــات. ــذه اخلدم ــدمي ه ــة لتق التفصيلي

»اإلجهــاض مصطلــح  االســتبيان   واســتخدم 

اجلدول )2(: نسبة طالب كليات الطب املدركني لألساليب اخملتلفة لإلجهاض )%(

)عدد الطالب = 20٩(أساليب اإلجهاضأ

• األساليب اجلراحية	
• األساليب الطبية	
• األساليب التقليدية )مثال، الصدمة امليكانيكية، والقفز من مستوى مرتفع، وركل البطن(	
• عدم اإلجابة	

٧٥.٦
٥٦.0
٥.٧

1٦.٧

أ( ميكن للمشاركني تقدمي أكثر من إجابة
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ــز - فــي أي موضــع - بــني  اجلراحــي«، ولكنــه لــم مييِّ
ــفط، ــلوب الش ــط، وأس ــيع والكش ــلوب التوس  أس
 نظــرًا ألن األســلوب األول هــو مــا يغلــب علــى
 الطــالب معرفتــه. كمــا طلــب االســتبيان مــن
 الطــالب وضــع عالمــة الختيــار إجابــة مــن اإلجابــات
 املتعــددة، لتحديــد مزايــا اإلجهــاض اجلراحــي وعيوبه
ــة ــالب عالم ــع الط ــرأة. فوض ــر امل ــة نظ ــن وجه  م
ــلوب ــرعة األس ــى؛ س ــة األول ــا الثالث ــد املزاي  لتحدي
ــق ــي 10 دقائ ــه ف ــة إمتام ــي )٧8%(، وإمكاني  اجلراح
ــًة ــى مقارن ــاح أعل ــدل جن ــل )٧2%(، ومع ــى األق  عل
أن يظنــون  وكانــوا   .)%٦٥( الطبــي   باإلجهــاض 
ــيع ــي )التوس ــلوب اجلراح ــية لألس ــوب الرئيس  العي
 والكشــط( هــو أنــه مــن التدخــالت اجلراحيــة )٩٥%(،
 ويُســتعمل فيــه التخديــر عنــد اللــزوم )٧٩%(، وأنــه

ــادي )%8٧(. ــل م ــب تدخ ــي األغل ف
ــه،  ــي وعيوب ــاض الطب ــا اإلجه ــق مبزاي ــا يتعل وفيم
- مــن  األولــي  الثالثــة  املزايــا  أن  الطــالب  ذكــر 
وجهــة نظــر املــرأة - أنــه أســلوب أقــل تدخــالً مــن 

ــب أي  ــي )٩1%(، وال يتطل ــاض اجلراح ــلوب اإلجه أس
ــر  تدخــل جراحــي )٩0%(، وال يُســتعمل فيــه التخدي
)٧٧%(. وفــي رأيهــم، كانــت العيــوب الرئيســية أنــه 
يســتغرق وقًتــا أطــول إلمتامــه )٥8%(، ومعــدالت 
فشــله أعلــى )٥٦%(، ويتطلــب زيــارات متعــددة 

للعيــادة )٤٥%(.

وللوقــوف علــى معرفتهــم بشــأن املضاعفــات 
اجلراحــي  اإلجهــاض  بســبب  حدوثهــا  املمكــن 
ــى الطــالب:  ــي إل ــه الســؤال التال ــي، مت توجي والطب
»مــن بــني املضاعفــات املذكــورة أســفل، ضــع 
ــا،  ــن حدوثه ــات املمك ــوع املضاعف ــى ن ــة عل عالم
والتــي يجــب إطــالع املــرأة عليهــا.« فوضــع الطــالب 
ــى بعــض املضاعفــات املمكــن حدوثهــا  عالمــة عل
نتيجــة اإلجهــاض اجلراحــي: النزيــف )٩1%(، وثقــوب 
فــي جــدار الرحــم )8٤%(، وتهتــك فــي عنــق الرحــم 
)٧0%(، وإجهــاض غيــر مكتمــل )٦0%(، والتهــاب 
احلــوض )83%(. وفيمــا يتعلــق باملضاعفــات املمكــن 
حدوثهــا نتيجــة اإلجهــاض الطبــي، وضــع الطــالب 

املمكن  املضاعفات  على  النساء  إطالع  ضرورة  يرون  كانوا  الذين  الطب  كليات  طالب  نسبة   :)3( اجلدول 
حدوثها نتيجة اإلجهاض اجلراحي والطبي )%(

املضاعفاتأ

اإلجهاض اجلراحي
• نزيف	
• ثقوب في جدار الرحم	
• التهاب احلوض	
• تهتك في عنق الرحم	
• إجهاض غير مكتمل	
• إجهاض غير ناجح	

)عدد الطالب = 1٥8(ب
٩1.1
83.٥
82.٩
٦٩.٦
٥٩.٥
٤2.0

اإلجهاض الطبي
• نزيف	
• إجهاض غير مكتمل	
• إجهاض غير ناجح	
• رد فعل من العقاقير	
• صدمة من األلم	

)عدد الطالب = 11٧(ج
8٦.3
٧8.٦
8٥.٥
٧٦.1
٤0.2

أ( ميكن للمشاركني تقدمي أكثر من إجابة
ب( الطالب الذين ذكروا بتلقائية اإلجهاض اجلراحي
ج( الطالب الذين ذكروا بتلقائية اإلجهاض الطبي
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غيــر  واإلجهــاض   ،)%8٦( النزيــف  علــى  عالمــة 
املكتمــل )٧٩%(، واإلجهــاض غيــر الناجــح )%8٦(، 
ورد فعــل مــن العقاقيــر )٧٦%(، وصدمــة مــن األلــم 

)٤0%( )اجلــدول 3(.

باملوجــات  الفحــص  أن  الطــالب  معظــم  ورأى 
ــبة  ــاس نس ــاد، وقي ــدمي اإلرش ــة، وتق ــوق الصوتي ف
الهيموجلوبــني، هــي إجــراءات ضروريــة للنســاء 
الالتــي يرغــن فــي إجــراء إجهــاض جراحــي أو طبــي. 
ــرورة  ــالب ض ــف الط ــن نص ــرب م ــا يق ــا رأى م كم
إجــراء اختبــارات إضافيــة لألمــراض املنقولة جنســًيا، 
واحتمــال العــدوى بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية، 
ومســح عينــة مــن عنــق الرحــم؛ وهــي كلهــا 
خطــوط إرشــادية لــم تــوِص بهــا منظمــة الصحــة 
العامليــة، علــى أنهــا شــرط أساســي يســبق القيــام 
ــالب  ــن الط ــر 8٩% م ــاض. 33 واعتب ــة إجه ــأي عملي ب
ــة  ــادات احليوي ــتخدام املض ــي باس ــالج الوقائ أن الع
بعــد اإلجهــاض هــو أحــد شــروط إجــراء اإلجهــاض 
اجلراحــي، فــي حــني رأى ٥2% منهــم أنــه شــرط 
ــة  ــي احلقيق ــه ف ــر أن ــي؛ غي ــاض الطب ــراء اإلجه إلج

ــي. ــاض الطب ــة اإلجه ــي حال ــا ف ــس ضروريً لي

ــح  ــم صحي ــالب فه ــم الط ــدى معظ ــن ل ــم يك ول
للمضاعفــات املمكــن حدوثهــا نتيجــة ألي مــن 
ــرأة  ــا حاجــة امل األســلوبني؛ إال أنهــم أدركــوا جميًع
املمكــن  باملضاعفــات  املتعلقــة  للمعلومــات 
بعــد  احلمــل  منــع  بوســائل  وكــذا  حدوثهــا، 

اإلجهــاض.

في  اإلجهاض  خدمة  لتقدمي  الطالب  استعداد  مدى 
ممارستهم املهنية في املستقبل

مت ســؤال الطــالب عــن رأيهــم فــي املســتوى الــالزم 
ــدى  ــى م ــارة إل ــاض، واإلش ــات اإلجه ــر خدم لتوفي
اســتعدادهم شــخصًيا لتقــدمي هــذه اخلدمــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــتقبل. وعل ــاء املس ــم أطب بوصفه
خدمــة  توفيــر  ضــرورة  رأوا  الطــالب  معظــم  أن 
اإلجهــاض اجلراحــي )8٦%( واإلجهــاض الطبــي )%8٦( 

ــا، لــم يعــرب إال عــدد قليــل منهــم عــن  فــي تركي
ــي  ــاض اجلراح ــة اإلجه ــدمي خدم ــتعدادهم لتق اس
)1٦%( واإلجهــاض الطبــي )1٥%( بأنفســهم فــي 
املســتقبل. ولــم يكــن هنــاك أي عالقــة واضحــة بني 
يهــم  اســتعدادهم لتقــدمي خدمــة اإلجهــاض، وتلقِّ
فــي الســابق تدريبــات علــى الصحــة اإلجنابيــة 

ــرة. ــم األس وتنظي

وعندمــا ُطلــب منهــم وضــع عالمــة علــى احلواجــز 
ــى  ــي عل ــاض اجلراح ــذ اإلجه ــام تنفي ــة أم الرئيس
الطبــي  اإلجهــاض  واســتخدام  واســع،  نطــاق 
ــة  ــص املعرف ــي: نق ــر التال ــرى ذك ــا، ج ــي تركي ف
باإلجهــاض )٦0% مــن الطــالب(، وعــدم التدريــب 
ــن  ــي )٦٦% م ــاض الطب ــة اإلجه ــر خدم ــى توفي عل
ــني  ــي ب ــاض الطب ــي باإلجه ــاب الوع ــالب(، وغي الط
ــوالت  ــاب البروتوك ــالب(، وغي ــن الط ــى )٥٤% م املرض
واخلطــوط اإلرشــادية املعتمــدة )٥0% مــن الطــالب(، 

ــالب(. ــن الط ــة )٤٧% م ــز القانوني ــود احلواج ووج

املناقشة والتوصيات
ــت  ــة كان ــذه الدراس ــإن ه ــا، ف ــى معرفتن ــاًء عل بن
ــلوب  ــث بأس ــا للبح ــي تركي ــا ف ــن نوعه ــى م األول
منهجــي فــي مســتوى معرفــة طــالب كليــات 
ــاض  ــيما اإلجه ــم، والس ــاض وآرائه ــب باإلجه الط
مــدى  حــول  ولســؤالهم  والطبــي؛  اجلراحــي 
فــي  اإلجهــاض  خدمــات  لتقــدمي  اســتعدادهم 

ممارســتهم املهنيــة فــي املســتقبل.

بأســاليب  الطــالب  معرفــة  مســتوى  وكان 
اإلجهــاض الطبــي منخفًضــا نســبًيا؛ غيــر أن عــدم 
ــع،  ــر متوق ــن غي ــم يك ــائل ل ــذه الوس ــام به اإلمل
 mifepristone »ــتون ــتخدام »ميفبريس ــًة اس وخاص
ــيما أن األول  ــتول«  misoprostol ؛ والس و«ميزوبروس
غيــر مرخــص باســتعماله بعــد فــي تركيــا، والثانــي 
الصــادرة  اإلرشــادية  اخلطــوط  ضمــن  وارد  غيــر 
ــر  ــا غي ــي أنهم ــا يعن ــو م ــة، وه ــن وزارة الصح ع

ــالد. ــي الب ــتخَدمني ف مس
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ــرات،  ــور احملاض ــم حض ــه رغ ــظ أن ــن املالح ــن م ولك
وإمتــام تدريبــات ملــدة شــهرين فــي التوليــد وأمــراض 
النســاء خــالل ســنة االمتيــاز، كان املســتوى املعرفي 
املضاعفــات  حــول  ضعيًفــا  الطــالب  ملعظــم 
اجلراحــي  اإلجهــاض  نتيجــة  حدوثهــا  املمكــن 
والطبــي. ولــم تبحــث الدراســة فــي املصــدر الــذي 
ــة.  ــات اخلاطئ ــذه املعلوم ــالب ه ــه الط ــتقى من اس
ومــع ذلــك، فــإن نتائــج هــذه الدراســة تدعــو 
ــات  ــي موضوع ــدة، تغط ــج موح ــع مناه ــى وض إل
ــع  ــة جلمي ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــن الصح ــمل ع أش
طــالب الســنة األخيــرة مــن كليــات الطــب، وذلــك 
لضمــان اكتســابهم املعرفــة الالزمــة والصحيحــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تبــنيَّ محدوديــة مســتوى 
الطبــي،  واإلجهــاض  اإلجهــاض  حــول  املعرفــة 
ــش  ــة »بريتي ــي جامع ــت ف ــة أُجري ــالل دراس ــن خ م
ــام  ــي ع ــدا، ف ــي كن ــا« British Columbia ف كوملبي
ــاليب  ــالب بأس ــة الط ــتوى معرف ــأن مس 2008، بش
اإلجهــاض وإجراءاتــه، واســتعدادهم لتقــدمي خدمــات 
ــل  ــى مث ــريعة عل ــرة س ــاء نظ ــاض. 3٤ وبإلق اجه
هــذه الدراســات علــى موقــع PubMed، يتضــح أنهــا 
مشــكلة شــائعة كذلــك فــي العديــد مــن البلــدان 

ــرى.38-3٥ األخ

وكان لــدى عــدد كبيــر مــن الطــالب فهــم خاطــئ 
الوطنيــة  التشــريعات  جوانــب  بعــض  حــول 
ــن  ــرب م ــا يق ــن م ــث ظ ــاض، حي ــة باإلجه املتعلق
ثلــث الطــالب أن هنــاك حواجــزًا قانونيــًة أمــام 
ــدم  ــالف ع ــي، بخ ــاض الطب ــة اإلجه ــدمي خدم تق
توفــر أي مــن العقاريــن؛ وهــو أمــر غيــر صحيــح. ٦، 32

أمــا اجلانــب اإليجابــي مــن الدراســة، فقــد أظهــرت 
ــر  ــدوا توفي ــالب أي ــن الط ــن ٩0% م ــرب م ــا يق أن م
ــا؛  ــي تركي ــي ف ــي والطب ــاض اجلراح ــات اإلجه خدم
ــة  ــا احلكوم ــب أن تدركه ــي يج ــة الت ــي احلقيق وه
احلاليــة، ألنهــا تتفــق مــع التأييــد الواســع النطــاق 
علــى  ردًا  اإلجهــاض،  لتشــريع  التركيــة  للمــرأة 
ــارت  ــه. وأش ــة علي ــود قانوني ــرض قي ــد بف التهدي

ــى  ــالب إل ــن الط ــد م ــد بعي ــى ح ــل إل ــبة أق نس
ــي  ــاض اجلراح ــة اإلجه ــدمي خدم ــتعدادهم لتق اس
)1٦%( واإلجهــاض الطبــي )1٥%( بأنفســهم؛ ولكــن 
كان ذلــك يعــزو إلــى غيــاب معرفتهــم الشــخصية 
ــة  ــه، وكــذا بعــدم كفاي ــون اإلجهــاض وإجراءات بقان
التدريــب علــى تقــدمي اإلرشــاد وعلــى أســاليب 
ــن  ــاض. وم ــم لإلجه ــس ملعارضته ــاض، ولي اإلجه
شــأن اخلبــرة اإلكلينيكيــة فــي مجــال اإلجهــاض أن 
تؤثــر علــى مســتوى معرفــة هــؤالء الطــالب بتقــدمي 
ــم  ــتقبل، ومواقفه ــي املس ــاض ف ــات اإلجه خدم
ــى  ــم عل ــى قدرته ــا عل ــك، وأيًض ــم إزاء ذل ونواياه
تقــدمي اإلرشــاد للنســاء، مبــا يســاعد علــى ضمــان 
حصولهــن علــى رعايــة شــاملة للصحــة اإلجنابيــة. 

وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة قــد جمعــت بيانــات 
مــن ثــالث كليــات للطــب فقــط، مــن بــني 8٧ كليــة 
طــب فــي تركيــا، وأن النتائــج قــد ال ميكــن تعميمها 
علــى كل طــالب الطــب، فمــا مــن ســبب يجعلنــا 
نتوقــع أن الطــالب الذيــن شــاركوا في املســح كانت 
ــول  ــل( ح ــرى أق ــر )أو باألح ــات أكث ــم معلوم لديه
اإلجهــاض املتعمــد، مقارنــًة بطــالب كليــات الطــب 
األخــرى فــي تركيــا. ولكــن للتأكــد مــن هــذا األمــر، 
يلــزم إجــراء دراســة لوحــدات املناهــج الطبيــة حــول 
ــن  ــر م ــة أكب ــة متثيلي ــتخدام عين ــاض، باس اإلجه

كليــات الطــب.

وإجــراءات اإلجهــاض بطريــق الشــفط اليــدوي، 
آمنــة  الطبــي،  اإلجهــاض  عقاقيــر  وبتعاطــي 
َّس بصــورة روتينية  وقانونيــة وبســيطة؛ إال أنهــا تـُـدر
حتــت عنــوان منفصــل، ضمــن مناهــج كليــات 
الطــب فــي تركيــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة 
ــه  ــاض، بجوانب ــن اإلجه ــب ع ــالب الط ــم ط تعلي
الفنيــة ومــا يتصــل منــه بقضايــا اجتماعيــة 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــة. وبص ــة عام ــية وصح وسياس
املعتقــدات الشــخصية ألي طبيــب حــول اإلجهاض، 
فعلــى كل طبيــب أن يتحمــل مســؤولية مســاعدة 
ــدية  ــة وجس ــة عقلي ــان صح ــى ضم ــى عل املرض
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اخلاصــة  بخياراتهــن  علًمــا  وإحاطتهــن  ممتــازة، 
بالصحــة اإلجنابيــة، وتقــدمي الدعــم لهــن. ولــن 
ــات  ــة احتياج ــى تلبي ــتقبل عل ــاء املس ــدر أطب يق
ــم  ــة إال بالتعلي ــة اإلجنابي ــال الصح ــي مج ــرأة ف امل
والتدريــب علــى نطــاق شــامل،٤1-3٩ مبــا فــي ذلــك مــا 

ــاض. ــق باإلجه يتعل

ــع  ــج جمي ــن مناه ــي أن تتضم ــا نوص ــك فإنن لذل
ــن  ــم م ــو قائ ــا ه ــا، م ــي تركي ــب ف ــات الط كلي
ــه،  ــن وخدمات ــاض اآلم ــول اإلجه ــح ح ــني ولوائ قوان
ــد  ــا بع ــل مل ــع احلم ــائل من ــر وس ــمل توفي ــا يش مب
ــالً لتدريبــات طــالب  اإلجهــاض، لتكــون جــزًءا مكمِّ
ــة  ــي الفرص ــب ه ــة الط ــون كلي ــد تك ــب. وق الط
الوحيــدة أمــام الطــالب الذيــن ال ينــوون التخصــص 
فــي التوليــد وأمــراض النســاء، أو فــي طــب األســرة، 
لتعلــم أســاليب اإلجهــاض والتدريــب عليهــا تدريًبا 
ــا، إال إذا حضــروا بعــد التخــرج دورات تدريبيــة  عملًي
اختياريــة حــول تنظيــم األســرة وأســاليب تنظيــم 
الــدورة الشــهرية، وحصلــوا عــل شــهادة معتمــدة 
تؤهلهــم ملمارســة ذلــك. كمــا أن الرعايــة فــي 
ــة  ــق برعاي ــا يتعل ــة فيم ــاض ضروري ــاالت اإلجه ح
حــاالت الــوالدة الطارئــة. ومبــا أن عــددًا كبيــرًا جــًدا 
مــن مرضــى الطــالب فــي املســتقبل ســيتعرضن أو 
ســيكن قــد تعرضــن حلمــل غيــر مخطــط لــه، وقــد 
ــب  ــالب للجوان ــم الط ــإن فه ــاض، ف ــأن لإلجه يلج
اخملتلفــة لإلجهــاض املتعمــد، وأيًضــا كيفيــة إنهــاء 
احلمــل، هــو أمــر مهــم لــكل طــالب الطــب الذيــن 
ــة للنســاء، وجــزء أساســي فــي  ســيقدمون الرعاي

ــرأة. ــة للم ــة الصحي ــم الرعاي تعلي

ــاملة  ــة الش ــم الرعاي ــات تعلي ــت مكون ــا كان ومل
الصحــة  جوانــب  تشــمل  اإلجنابيــة  للصحــة 
العامــة املرتبطــة بتقــدمي خدمــات اإلجهــاض اآلمن، 
ــب  ــه، واجلوان ــن إجرائ ــات ع ــاء الباحث ــدد النس وع
ذات الصلــة واملتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وآثــار 
اإلجهــاض غيــر اآلمــن علــى صحــة املــرأة؛ فــإن كل 
هــذه املكونــات يجــب تغطيتهــا فــي هــذا التعليــم. 

الطريقــة،  بهــذه  اإلجهــاض  تدريــس  مت  مــا  وإذا 
املعرفــة،  الطــب  كليــات  خريجــو  سيكتســب 
وســيفهمون هــذه القضيــة بدرجــة أفضــل كثيــرًا؛ 
كمــا أنــه مــن املرجــح أن يؤثــر ذلــك علــى مواقفهم 
ــالب  ــجيع ط ــى تش ــاعد عل ــة، ويس ــورة إيجابي بص
كليــات الطــب علــى تقــدمي اخلدمــة فــي املســتقبل. 
ويجــب أيًضــا أن تقــدم جميــع كليــات الطــب 
ــة،  ــاز النهائي ــنة االمتي ــي س ــتمرة ف ــة مس بصف
تدريًبــا مــن أســبوعني للطــالب حــول الصحــة 
اإلجنابيــة وتنظيــم األســرة، ليتضمــن جلســات 
نظريــة وعمليــة شــاملة حــول الصحــة اإلجنابيــة، 
مبــا فــي ذلــك تنظيــم األســرة وأســاليب اإلجهــاض.

وتظــل الفجــوة فــي عــدم تلبيــة احلاجــة مــن 
خدمــات اإلجهــاض كبيــرة فــي تركيــا؛ فعلــى 
الرغــم مــن أن املوافقــة القانونيــة علــى اإلجهــاض 
ــإن  ــع، ف ــدة الوض ــف ح ــأنها تخفي ــن ش ــي م الطب
ــات  ــي اخلدم ــيني ومقدم ــض السياس ــل بع رد فع
كان معارًضــا بقــوة تيســير خدمــة اإلجهــاض، بــل 
وناشــدوا بفــرض القيــود القانونيــة.  فــي حــني تتوفر 
ــفيات  ــي املستش ــهولة ف ــاض بس ــات اإلجه خدم
ــة  ــه تكلف ــذا يصاحب ــإن ه ــة، ف ــادات اخلاص والعي
ــاعدة  ــرهن. وللمس ــاء وأس ــا النس ــة تتحمله عالي
ــالل  ــالد، خ ــي الب ــتقبل ف ــاء املس ــاع أطب ــى إقن عل
أن  الطــب  كليــات  فــي  للدراســة  متابعتهــم 
اإلجهــاض اآلمــن هــو تدخــل آمــن وضــروري للغايــة، 
ــى التدريــب علــى تقــدمي خدمــات  فثمــة حاجــة إل
اإلجهــاض وتوفيــر املعلومــات عــن فوائــد اإلجهــاض 
الطبــي.  والدعــوة ضروريــة أيًضــا للمســاعدة علــى 
ــع  ــراد اجملتم ــني أف ــلبية ب ــورات س ــة أي تص محارب
والسياســيني عــن تقــدمي خدمــات اإلجهــاض، كمــا 
يلــزم دعــوة صنــاع القــرار لتوفيــر خدمــة اإلجهــاض 

اآلمن. 

كلمة شكر 
نزجــي الشــكر للدعــم الفنــي واملالــي املقــدَّم 
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي/ صنــدوق األمم 
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املتحــدة لإلســكان/ اليونيســيف/ منظمــة الصحــة 
العامليــة/ البرنامــج اخلــاص للبنــك الدولــي للبحــث 
ــاب  ــال اإلجن ــي مج ــي ف ــب البحث ــر والتدري والتطوي
البشــري. كمــا يعــرب املؤلفــون عــن شــكرهم 

لفــرق البحــث فــي املقاطعــات التــي جــرى تنفيــذ 
املشــروع فيهــا، ملــا بذلتــه مــن جهــود مســتمرة في 
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ترجمة: شهرت العالم 

اخلطاب الرئيسي

ــي أن  ــمحوا ل ــار. واس ــم احل ــم ترحيبك ــكر لك أش
أعــرب عــن »شــكر« خــاص ملضيفنــا، حكومــة 
هولنــدا، التــي كانــت قيادتهــا القويــة ومشــاركتها 
احلــارة ملمًحــا قويًّــا ودائًمــا في الســنوات العشــرين 

ــة. املاضي

أعتقــد أنكــم عندمــا تصفقــون لــي، إمنــا تصفقــون 
بحــق ألنفســكم. لقــد التقيــت العديــد منكــم ممن 
ــر  ــددًا أكب ــتطيع أن أرى ع ــرة وأس ــي القاه ــوا ف كان
ــي  ــري أن ألتق ــي فخ ــن دواع ــور. وم ــني احلض ــا ب هن
العديديــن الذيــن لــم يحضــروا املؤمتــر الدولــي 
ــون  ــن يعمل ــام 1٩٩٤(، الذي ــة )ع ــكان والتنمي للس
إلــى حقيقــة  بجــد لتحويــل وعــوده الكبيــرة 
واقعــة. لكــم جميعــا الفضــل فــي مــا حــدث فــي 
القاهــرة، ومــا حــدث فــي الســنوات التاليــة حتــى 

نفيس صادق
لســكرتير  اخلــاص  املستشــارة 
عــام األمم املتحــدة، مع مســؤوليات 
إضافيــة كمبعوثــة خاصــة بشــأن 
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية/

مــرض اإليــدز فــي آســيا؛ شــغلت 
ــة  ــرة التنفيذي ســابًقا موقــع املدي
ــكان،  ــدة للس ــدوق األمم املتح لصن

2000-1٩8٧

اآلن. وســيكون لعملكــم فضــٌل كبيــرٌ للعمــل فــي 
ــتقبل. املس

هــذا هــو اإلجنــاز احلقيقــي للقاهــرة – ليــس فقــط مــا 
أجنــزه املؤمتــر، ولكــن مــا بــدأ فيــه. لقــد فتــح األبــواب، 

وأظهــر لنــا املســارات التــي ال نــزال نتابعهــا اليــوم. 

مـاذا كــان املؤمتــر الدولي للســـكان والتنمية يعني 
حينذاك، وماذا يعني اليوم؟ 

لقــد اســتكمل املؤمتــر بالتأكيــد بعض األعمــال غير 
ــوة.   ــرة وبق ــي القاه ــق اآلراء ف ــق تواف ــزة. وأغل املنج
ــح  ــكان«، وأوض ــى الس ــيطرة عل ــمى »الس ــا يُس م
بجــالء إلــى األبــد أن الســكان وسياســات التنميــة 
هــي كٌل ال يتجــزأ. فقــد حســم اجلــدل القــدمي بــني 
االحتياجــات العامليــة والســيادة الوطنيــة: فالبلــدان 
التــي تصرفــت، فــي أعقــاب برنامــج القاهــرة، 
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مبحــض إرادتهــا وملصلحتهــا الوطنيــة اخلاصــة، 
ــة  ــة املتمثل ــرورة العاملي ــا الض ــدم أيًض ــوف تخ س

ــه. ــادة توازن ــكاني وزي ــو الس ــطء النم ــي ب ف

كمــا حســم توافــق اآلراء حجــة قدميــة أخــرى – بــني 
ــير  ــان. إن الس ــوق اإلنس ــة وحق ــات التنمي متطلب
وفــق أجنــدة القاهــرة يعنــي احتــرام وتعزيــز حقــوق 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــه عندم ــا نعني ــذا م ــان. ه اإلنس
ــاس  ــني الن ــرق ب ــو الف ــذا ه ــة«. ه ــوق اإلجنابي »احلق
إلــى  النظــر  كأشــياء والنــاس كفاعلــني: بــني 
النــاس كبيــادق علــى رقعــة الشــطرجن السياســة، 
قــرارات،  وصانعــي  كالعبــني،  بهــم  واالعتــراف 
املســتقلني  فاألفــراد   − للسياســة  ومحركــني 

ــم. ــاه حياته ــرًا باجت ــغلون كثي ينش

ــه  ــاء بوج ــع النس ــروف، تتمت ــذه الظ ــل ه ــي ظ ف
خــاص بصحــة أفضــل ويعيشــن حيــاة أكثــر 
ــواء  ــد س ــى ح ــات عل ــر األوالد والبن ــاالً. ويكب اكتم
ــم  ــام باختياراته ــم القي ــون أن بإمكانه ــم يعرف وه
أســرهن  تفهــم  الالتــي  والبنــات  احليــاة.  فــي 
حقوقهــن وحتميهــا داخــل األســرة، يصبحــن نســاًء 
ــي،  ــتقالل الذات ــوي باالس ــاس ق ــات بإحس متمتع
ــن. ــوق اآلخري ــركاءهن وحق ــهن وش ــدرن أنفس ويق

وفــي ظل هــذه الظــروف، تنهــي الفتيــات تعليمهن، 
ويتزوجــن فــي وقــت الحــق، وينجــن مــا يرغــن مــن 
أطفــال، وليــس أكثــر. لــم تُعــد األســر الكبيــرة هــي 
القاعــدة، ويتباطــأ النمــو الســكاني. تنفتــح نافــذة 

لالســتثمار والتنميــة االقتصاديــة.

ــق اآلراء:  ــا تواف ــره لن ــذي أظه ــار ال ــو املس ــذا ه ه
مســار النظــر فــي سياســات التنميــة والســكان – 
وبخاصــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة – مــن وجهة 
نظــر حقــوق اإلنســان، وخاصــة حقــوق املــرأة. 
باتبــاع ذلــك املســار، وجــد األفــراد ووجــدت البلــدان 
الطريــق إلــى التنميــة القائمــة علــى احلقــوق، بــدًءا 
ــاواة.  ــدام املس ــع وانع ــر املدق ــى الفق ــاء عل بالقض

ــاة. ــدأ بالفت ــرأة. يب ــدأ بامل ــه يب إن

التحرك نحو توافق اآلراء 
ــي  ــق اآلراء ف ــق تواف ــخ إن حتقي ــب التاري ــول كت تق
ــتغرق 20  ــد اس ــنًا، لق ــيرًا. حس ــرة كان عس القاه
ــرد ببرنامــج  ــم ت ــا فقــط. ففــي واقــع األمــر، ل عاًم
العمــل العاملــي للســكان فــي عــام 1٩٧٤، وهــو أول 
وثيقــة مــن نوعهــا علــى اإلطــالق، أي إشــارة للمــرأة 
ــة.  ــياق اخلصوب ــي س ــا ف ــني، وكلتيهم ــوى مرت س
وبعــد عشــر ســنوات، شــملت توصيــات مكســيكو 
ــول  ــم 11( ح ــة رق ــدة )التوصي ــة واح ــيتي توصي س

ــرأة، تقــول فــي مجملهــا: وضــع امل

ــا  ــا هدًف ــز دوره ــرأة وتعزي ــع امل ــني وض ــد حتس »يُع
ــاة  ــي احلي ــر ف ــوف يؤث ــه، وس ــد ذات ــي ح ــا ف مهًم

األســرية بشــكل إيجابــي«. 

ــيك  ــني املكس ــل ب ــق طوي ــر طري ــا عب ــد مضين لق
ــي  ــدال ف ــض اجل ــع بع ــاك بالطب ــرة. كان هن والقاه
ــن  ــر م ــدر كبي ــى ق ــا عل ــذا حصلن ــرة – ول القاه
ــس كان  ــالف الرئي ــد أن اخل ــة. بي ــة اإلعالمي التغطي
ــاك  ــت هن ــط، وكان ــدة فق ــرة واح ــول فق ــدور ح ي
درجــة غيــر عاديــة مــن توافــق اآلراء بشــأن القضايــا 
األساســية – يصــل فــي الواقــع إلــى 8٥% مــن 

ــر. ــدء املؤمت ــل ب ــى قب ــة – حت ــة اخلتامي الوثيق

لقــد كان هــذا التوافــق العريــض فــي اآلراء نتيجــة 
لتشــاور واســع النطــاق فــي البلــدان واملناطــق 
للمجتمــع  نشــطة  مشــاركة  مــع  اخملتلفــة، 
املدنــي. ومــع وقــت انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان 
والتنميــة، لــم يكــن لدينــا منتــدى للمنظمــات غير 
ــر  ــل متثيــل للمنظمــات غي ــة، ب احلكوميــة منفصل
ــة ...  ــود الوطني ــد مــن الوف ــة داخــل العدي احلكومي
فــي رأيــي، هــذا هــو ســر جناحنــا. إن الوجــود املــادي 
للعديــد مــن املتفانــني وامللتزمــني، كثيــر منهــم من 
ــي  ــاء، كان يعن ــن النس ــم م ــر منه ــباب، وكثي الش
أيًضــا معرفــة الوفــود جيــًدا بشــواغل العالــم 
احلقيقــي وأولوياتــه، ومــا يســتغرقه إحــداث تغييــر 

ــاس. ــاة الن ــي حي ــم ف ــي ودائ حقيق
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أســفرت النتيجــة عــن برنامــج عمــل،* كان وال يــزال 
شــديد الوضــوح وعملــي للغايــة. إنــه يطــرح بلغــة 
واضحــة مــا يجــب القيــام بــه؛ ومــن الذيــن عليهــم 
ــم  ــة؛ وحج ــرة زمني ــالل أي فت ــي خ ــه؛ وف ــام ب القي

التكلفــة. ال توجــد أعــذار. 

أين نحن اآلن، وماذا علينا أن نفعل؟
إذن، ملــاذا نحــن هنــا اليــوم والكثيــر مــن أهــداف مؤمتــر 
ــدأت  ــاذا ب ــال؟ مل ــن االكتم ــدة ع ــزال بعي ــرة ال ت القاه
فتيــات كثيــرات تعليمهن املدرســي ولم يســتكملنه؟ 
ملــاذا ال يــزال العديــد مــن املراهقــني يجهلــون احلقائــق 
األساســية للحيــاة اجلنســية واإلجنــاب، مبــا فــي 
ــة أنفســهم مــن فيــروس نقــص  ذلــك كيفيــة حماي
املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز؟ ملــاذا تتــزوج الكثيــر 
مــن الفتيــات قبــل أن يبلغــن مــن العمــر مــا يكفــي 
التخــاذ قراراتهــن اخلاصــة؟ ملــاذا تتعــرض الكثيــر مــن 
ــف  ــى العن ــر املتزوجــات - إل النســاء - املتزوجــات وغي
ــان  ــك خت ــي ذل ــا ف ــس – مب ــوع اجلن ــى ن ــم عل القائ
ــاث، والناســور، واإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة  اإلن
ــي  ــاء تعان ــن النس ــر م ــزال الكثي ــاذا ال ت ــرية؟ مل البش
ــاذا ال  ــوالدة؟ مل ــل وال ــات احلم ــبب مضاعف ــوت بس ومت
يــزال اإلجهــاض غيــر املأمــون ســبًبا رئيســيًّا لوفيــات 

ــة؟ ــات واإلعاق األمه

ملــاذا، قبــل كل شــيء، ال تــزال هنــاك بلــدان بعيــدة 
كل البعــد عــن الهــدف املركــزي املتمثــل فــي 
حصــول اجلميــع علــى خدمــات مناســبة وبأســعار 
معقولــة فــي مجــال الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة؟ 
توجــه معظــم اخلدمــات إلــى املــرأة املتزوجــة التــي 
لديهــا أطفــال، مبــا فــي ذلــك مــا يخــص األمــراض 
ا، والوقايــة مــن مــرض اإليــدز،  املنقولــة جنســيًّ
والعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، وســرطان 
عنــق الرحــم. وال تصــل اخلدمــات إلــى النســاء غيــر 
املتزوجــات، والنســاء الالتــي ليــس لديهــن أطفــال، 
ــات  ــر املتزوج ــات أو غي ــواء املتزوج ــات – س واملراهق

ــاس  ــى الن ــا إل ــل أيًض ــال. وال تص ــم الرج -أو معظ
الذيــن قــد يكونــون خــارج التيــار الرئيســي باجملتمــع 
– الشــباب خــارج املدرســة؛ ومــن يتعاطــون اخملــدرات 
باحلقــن؛ والعامــالت فــي مجــال اجلنــس أو املثليــات 
جنســيًّا، والرجــال املثليــني جنســيًّا، ومزدوجــي 

ــيًّا. ــني جنس ــية، واملتحول ــول اجلنس املي

نحــن نعــرف أنــه حتــى إلــى أن يتحقــق الوفــاء بهــذه 
الشــروط، لــن نبلــغ أبــًدا الهــدف املتمثــل فــي حتقيــق 
ــل  ــع بكام ــل التمت ــي ظ ــني ف ــني اجلنس ــاواة ب املس
حقــوق اإلنســان للجميــع. ونعــرف أن التنميــة القائمة 

علــى احلقــوق لــن تصبــح أبــًدا حقيقــة واقعــة.

ــه  ــذي أحرزت ــر ال ــدم الكبي ــن التق ــل م ــي ال أقل إنن
ــي  ــر الدول ــذ املؤمت ــهن من ــاء أنفس ــدان والنس البل
للســكان والتنميــة. وهنــاك الكثيــر الــذي ميكننا أن 
نفخــر بــه. لــم يكــن اإلطــار الدولــي للمســاواة بــني 
اجلنســني وحقــوق اإلنســان أقــوى أبــًدا. لقــد أقــرت 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــدور الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة املركــزي فــي القضــاء علــى الفقــر – على 
الرغــم مــن أن األمــر تتطلــب بعــض التثقيــف قبــل 
أن تصــل الرســالة إلــى اجلميــع. وممــا يثير الســخرية 
بحــق أن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لــم تكــن من 
ــع  ــرًا ألن جمي ــالً، نظ ــدة أص ــداف املُعَتم ــني األه ب
األهــداف كانــت تعكــس فــي الواقــع تأثيــر العمــل 

املنجــز فــي املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة.

ومــن بــني األمثلــة األخــرى فــي نطــاق األمم املتحــدة، 
اعتمــدت مؤخــرًا كل مــن جلنــة الســكان والتنميــة 
واللجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة مواقــف قويــة 
تســتند إلــى احلقــوق تتعلــق بالشــباب وحــول 
العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس. واعتمــدت 
ــأن  ــرارًا بش ــان ق ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني اللجن
ــن  ــالل صحته ــات واعت ــات األمه ــن وفي ــة م الوقاي

ــان. ــوق اإلنس وحق
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الصعيــد  علــى  ملحــوظ  مماثــل  تقــدم  هنــاك 
اإلقليمــي والوطنــي، ال ســيما »بروتوكــول مابوتــو«* 
ــوق  ــعة حلق ــة واس ــر حماي ــذي يوف ــام 2003 ال لع
املــرأة األفريقيــة، مبــا فــي ذلــك حقوقهــن اإلجنابيــة. 
ــي  ــدم ف ــار تق ــدان إظه ــن البل ــد م ــن للعدي ميك
احلمايــة القانونيــة والدســتورية، ال ســيما بالنســبة 
حلقــوق املــرأة، علــى الرغــم مــن أن حقــوق املثليــني 
امليــول اجلنســية  ـات جنســيًّا ومزدوجــي  واملثليَـّ
واملتحولــني جنســيًّا ال تــزال غيــر مشــمولة باحلماية 

ــا. ــرف به ــى ُمعت ــا، أو حت عامليًّ

والتغييــر  الواقــع،  أرض  علــى  التقــدم  أن  بيــد 
احلقيقــي فــي حيــاة الرجــال والنســاء العاديــني، قــد 
أصبحــت رؤيتــه اآلن أكثــر صعوبــة. هنــاك بالتأكيــد 
طفــرة محمــودة فــي انتشــار وســائل منــع احلمــل، 
علــى ســبيل املثــال؛ لكــن عــددًا قليــالً مــن البلــدان 
ــزال  ــدان، ال ت ــم البل ــي معظ ــب ف ــرة، والنخ الكبي
ــي  ــادة. وف ــذه الزي ــن ه ــم م ــزء األعظ ــتأثر باجل تس
أماكــن أخــرى، خاصــة بالنســبة للنســاء الفقيــرات 
ــاة  ــا احلي ــر فيه ــم تتغي ــرة، ل ــات الفقي ــي اجملتمع ف
اإلجنابيــة كثيــرًا منــذ عصــور أمهاتهــم أو جداتهــم. 
ــع احلمــل  ــى وســائل من ــور عل ــاك العث يصعــب هن
احلديثــة بأســعار معقولــة؛ وتقبــل النســاء أن 
احلمــل غيــر املقصــود هــو خطــر عــادي علــى 
ــى أن  ــه. عل ــة ل ــر املصاحب ــن اخملاط ــن، ويقبل حياته
ــات  ــدالت وفي ــاض مع ــو انخف ــًدا ه ــد ج ــر اجلي اخلب
األمهــات بنســبة ٤0% منــذ املؤمتــر الدولي للســكان 
ــن  ــرًا ع ــل كثي ــبة تق ــذه النس ــن ه ــة – لك والتنمي
هــدف املؤمتــر املتمثــل فــي ٧٥%. يؤثــر زواج األطفــال 
ــن 18  ــال دون س ــن األطف ــا م ــاة 1٤ مليونً ــي حي ف
ــات  ــد مــن هــذه الفتي ســنويًّا: ســوف حتمــل العدي
ــوالدة.  ــل لل ــتعداد كام ــى اس ــن عل ــل أن يصبح قب
واملــوت  العــذاب  تعانــي كثيــرات مــن  وســوف 
ــزال تقصــر  ــدان ال ت ــك. إن معظــم البل نتيجــة لذل

كثيــرًا عــن حتقيــق هــدف إشــراك جميــع قطاعــات 
ــع  ــي صن ــباب، ف ــاء والش ــة النس ــع، وبخاص اجملتم

ــم. ــكل حياته ــي تش ــات الت السياس

ال يــزال اإلجهــاض غيــر املأمــون – وهــو ســبب 
ــرة  ــي القاه ــاخنة ف ــات الس ــن النقاش ــر م الكثي
ــي  ــات ف ــات األمه ــا لوفي ــبًبا رئيًس ــكل س – يُش
العديــد مــن البلــدان. فلــم حتقــق البلــدان اخملتلفــة 
ســوى القليــل مــن التقــدم فــي معاجلتــه، أو 
معاجلــة القضايــا التــي تُشــكل اإليديولوجيــة 
والتحيــز أساًســا لهــا. يجــب إدارة نقــاش عقالنــي 
فــي كل مجتمــع حــول شــروط إباحــة اإلجهــاض. 
يكــون  أن  يجــب  النتيجــة،  كانــت  ومهمــا 
ــا. هــذا هــو موقــف احلــد  اإلجهــاض القانونــي آمنً
األدنــى مــن توافــق اآلراء الــذي مت التوصــل إليــه فــي 
ــازًا  ــة، وكان إجن ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول املؤمت
كبيــرًا فــي حينــه. بيــد أن توافــق اآلراء لــم يتنــاول 
حقــوق النســاء الالتــي يحتجــن إلــى إجهــاض فــي 
ــفر  ــب أال يس ــا. يج ــزه قانونً ــي ال جتي ــدان الت البل
احلمــل عــن خطــر املــوت الــذي ميكــن جتنبــه: 
هــذا امتــداد بســيط حلــق اإلنســان فــي الصحــة. 
واإلجهــاض غيــر القانونــي هــو إجهــاض غيــر آمــن 
ــد  مــن حيــث تعريفــه. لقــد حــان الوقــت بالتأكي
لإلقــرار بهــذه املســألة املُلحــة ومعاجلتهــا؛ ليــس 
فــي داخــل البلــدان والثقافــات فقــط، ولكــن علــى 

ــي؟ ــد العامل الصعي

اســمحوا لــي أن أقــدم بعــض االقتراحــات اإلضافية 
حــول كيفيــة التوصــل إلــى حتقيــق هــدف حصــول 

اجلميــع علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابية.

ــية  ــة اجلنس ــج الصح ــد برام ــب أن تبتع أوالًـ  يج
ــة األم  ــة صح ــدمي خدم ــوذج تق ــن من ــة ع واإلجنابي
ــدان  ــم البل ــي معظ ــوة ف ــئت  بق ــل. أُنش والطف
ــة  ــون عالي ــد تك ــل، وق ــة األم والطف ــج صح برام

* بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بحقوق املرأة في أفريقيا:
Protocol to the African Charter on Human and Peoples‘ Rights on the Rights of Women in Africa. http://www.achpr.org/
instruments/women-protocol/
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ــا  ــي أنه ــن ف ــكلة تكم ــى أن املش ــة. عل الفاعلي
ــة  ــرأة املتزوج ــو امل ــا نح ــل تقريًب ــة بالكام موجه
ــات  ــي الفئ ــاء ف ــا النس ــال. أم ــا أطف ــي لديه الت
األخــرى - مبــا فــي ذلــك املتزوجــات وليــس لديهــن 
أطفــال، وغيــر املتزوجــات، وبطبيعــة احلــال الرجــال 
- فمســتبعدات فعليًّــا. إن صحــة األم والطفــل 
مــن  يكــن  لــم  إن  العمليــة،  املمارســة،  فــي 
الناحيــة النظريــة، قــد أصبحــت مبثابــة صومعــة. 
إذا كان يجــب تيســير وصــول الرجــال والنســاء إلــى 
مجموعــة كاملــة مــن اخلدمــات، إذن مــن الضــروري 
ــل  ــوا. وأفض ــا كان ــم أينم ــج له ــل البرام أن تص
ــك هــو وصولهــا كجــزء مــن  ــام بذل طريقــة للقي
نظــام صحــي متكامــل يجمــع بــني اخلدمــات 
ــة األم  ــك صح ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة والوقائي العالجي
والطفــل. ســوف تصــل البلــدان إلــى حتديــد أفضل 
املمارســات اخلاصــة بهــا، لكنــه حــل عملــي متاًمــا 

ــك. ــام بذل ــاك إرادة للقي إذا كان هن

ــي  ــى الرغــم مــن أن قصــد املؤمتــر الدول ــاـ عل ثانًي
بــني  مــن  يتمثــل،  كان  والتنميــة  للســكان 
ــم  ــر تنظي ــة توف ــي كفال ــرى، ف ــور أخ ــة أم جمل
ــاج إليهــا؛ فقــد تراجعــت  ــكل مــن يحت األســرة ل
ــع  ــى موق ــرة إل ــم األس ــات تنظي ــات وخدم معلوم
ــواء  ــة، س ــة العام ــدة دول السياس ــي أجن ــر ف أخي
لــدى أوســاط املانحــني، أو بــني البلــدان متوســطة 
ــت  ــي بذل ــود الت ــد اجله ــل. وتُع ــة الدخ ومنخفض
مؤخــرًا الســتعادة بــؤرة التركيــز، مثــل مؤمتــر قمــة 
لنــدن حــول تنظيــم األســرة، موضــع ترحيــب 
ــات  ــرح أن إحتياج ــزال يط ــع ال ي ــن الواق ــر؛ لك كبي
ــدان  ــدرة البل ــوق ق ــاب تف ــن اإلجن ــي س ــاء ف النس
أحســن  فــي  والبرامــج،  بذلــك.  الوفــاء  علــى 
األحــوال، إضاعــة للوقــت. فهــي ال تــزال متخلفــة 

ــن. ــن األماك ــد م ــي العدي ف

رمبــا نحــن ضحايــا جناحنــا، بشــكل مــا. لقــد 
انخفــض مجمــوع معــدالت اخلصوبــة والنمــو 
ــد  ــي العدي ــي وف ــد العامل ــى الصعي ــكاني عل الس
ــي يفتــرض البعــض انقضــاء  ــدان، وبالتال مــن البل
الضــرورة املُلحــة. نحــن نعــرف أفضــل بالطبــع: إذا 
كان التركيــز ينصــب علــى املــرأة وليــس التركيبــة 
ــا  ــر إحلاًح ــح أكث ــرورة تصب ــإن الض ــكانية، ف الس
مــن أي وقــت مضــى. إن معظــم النســاء الالتــي ال 
يــزال احتياجهــن لتنظيــم األســرة غيــر ُملبــى هــن 
ــن  ــات؛ وال يزل ــر منهــن أمي ــرات، والكثي نســاء فقي
ــام.  ــم لألم ــي العال ــرك باق ــا يتح ــات بينم متخلف
ــًدا، حيــث  فــي أكثــر البلــدان فقــرًا وعددهــا ٦٩ بل
تعانــي ٧3% مــن النســاء مــن عــدم تلبيــة احلاجــة 
ــر  ــى املســكن، زاد فــي الواقــع عــدد النســاء غي إل
املُســتخِدمات لألســاليب احلديثــة بــني عامــي 

و2012.*  2008

ميكــن أن تســد البلــدان هــذه الثغــرة دون االســتعانة 
اخلدمــة  بنظــم  أو  اجلديــدة  بالتكنولوجيــات 
ــل  ــع احلم ــائل من ــون وس ــد تك ــا ق ــة؛ بينم املُكلف
ــا منهــا  ــي لدين ــك الت ــب، تل ــدة موضــع ترحي اجلدي
مــا يكفــي متاًمــا. هنــاك افتقــار إلــى املــوارد، 
بطبيعــة احلــال – لكــن تخصيــص املبالــغ الصغيــرة 
ــية،  ــاإلرادة السياس ــق ب ــألة تتعل ــو مس ــة ه الالزم
ــات  ــاء باالحتياج ــة الوف ــاد. فتكلف ــس باالقتص ولي
غيــر املُلبَّــاة  فــي أفقــر ٦٩ بلــًدا، لــم تكــن ســتزيد 
ــار دوالر.**  ــن 2 ملي ــام 2012 ع ــي ع ــالً ف ــوى قلي س
ويُعتبــر هــذا املبلــغ فــي وول ســتريت خطــأً تقريبًيــا. 

ــل. ــم، بالفع ماللي

ثالثًــا ـ  أوضحــت التجــارب الطويلــة واألبحــاث 
العديــدة أن التثقيــف اجلنســي فــي ســن املراهقــة 
ــار.  ــدى الكب ــة ل ــاة جنســية صحي هــو أســاس حي
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* وجدت دراسة حديثة أن هناك تقدًما قليالً في تلبية الطلب على موانع احلمل في العالم النامي. انظر: 
http://www.guttmacher.org/media/nr/2012/06/19/

** باإلضافة إلى ما سبق: التكلفة مقابل املنفعة في اإلستثمار في تنظيم األسرة وصحة املرأة
Guttmacher Institute, December 2011. http://www.guttmacher.org/presentations/Adding-It-Up.pdf.
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ــي  ــني ف ــث املراهق ــوى ثُل ــرف س ــك، ال يع ــع ذل م
جميــع أنحــاء العالــم، علــى ســبيل املثــال، كيفيــة 
الوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية، 
كمــا تتــزوج ماليــني النســاء الشــابات دون معرفــة 
باحليــاة  املتعلقــة  األساســية  املعــارف  حتــى 
اجلنســية واإلجنــاب. مــن حــق الشــباب معرفــة 
أجســامهم حتــى ميكنهــم اتخــاذ القــرارات اخلاصــة 
مبســتقبلهم. كيــف ســيحدث ذلــك، مــا لــم يكــن 
ــات  ــة للمعلوم ــول منتظم ــة وص ــم إمكاني لديه
ــدان  ــه البل ــب أن تواج ــا؟ يج ــة وبعده ــي املدرس ف
ــي  ــوه ف ــذي قبل ــدي ال ــذا التح ــي ه ــع الدول واجملتم
القاهــرة – لضمــان عــدم االكتفــاء بتعليــم جميــع 
األطفــال فقــط، وإمنــا أيًضــا تثقيفهــم حــول 
صحتهــم اجلنســية واإلجنابيــة وكيفيــة حمايتهــا. 

ــل،  ــى بط ــة إل ــاج كل قضي ــال. يحت ــرًا، الرج وأخي
ــت  ــة ليس ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق والصح
النســائية  املنظمــات  واجهــت  لقــد  اســتثناء. 
التحــدي، مــع تزايــد قوتهــا ومداهــا. لكــن الرجــال 
ــى  ــة إل ــن بحاج ــم، ونح ــكان العال ــف س ــم نص ه
ــجعونهم  ــم، ويش ــودون أقرانه ــن يق ــال مؤثري رج
علــى حتمــل مســؤولياتهم، ويصبحــون شــركاء 
ــان.  ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــاح م ــي الكف ــني ف كامل

ــادة.  ــى ق ــة إل ــن بحاج ــار، نح وباختص

احلواجز التي تعترض التنفيذ 
ــل  ــي جع ــدة ف ــات عدي ــن جه ــادات م ــهمت قي أس
ــكان  ــي للس ــر الدول ــي املؤمت ــا ف ــق اآلراء ممكنً تواف
كان  حيــث  هولنــدا،  مــن  ســيما  ال  والتنميــة، 
ســفيرها لــألمم املتحــدة نيكــوالس بيجمــان مبثابــة 
قــوة دافعــة فــي املراحــل التحضيريــة. وكانــت 
ــي  ــة الت ــة »األم ــة مبثاب ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــدة،  ــات املتح ــزام الوالي ــدون الت ــا«؛ فب ــى عنه ال غن
التــي جســدها الســيناتور تيــم ويــرث، فضــالً عــن 
ــب  ــور نائ ــب آل ج ــن جان ــخصية م ــاركة الش املش
ــد  ــرًا. لق ــتختلف كثي ــج س ــت النتائ ــس، كان الرئي
أضفــت مشــاركة العديــد مــن رؤســاء الــدول 

واحلكومــات وضعيــة وهيبــة للمؤمتــر، وعــززت قــوة 
توافــق اآلراء.

تركنــا القاهــرة ولدينــا شــعور باإلجنــاز الكبيــر، 
ــت  ــية أصبح ــز الرئيس ــأن احلواج ــوي ب ــعور ق وش

ــا.  ــف ظهورن خل

وهــذا مــا جعــل فقــدان الزخــم بعــد املؤمتــر أكثــر 
ــام  ــرأي الع ــبق ال ــا نس ــا كن ــد أنن ــا. ال أعتق إحباًط
العاملــي بكثيــر: فقــد ســار مؤمتــر املــرأة فــي بيجــني 
بتوافــق اآلراء ملســافة أبعــد حتــى فــي االجتــاه الــذي 
ــة؛  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــه املؤمت ــار إلي أش
ــي  ــة، الت ــة والعاملي ــتعراضات اإلقليمي ــرت االس وأق
تُعقــد كل خمــس ســنوات، برنامــج العمــل وعززتــه 
مــن نــواح كثيــرة. لكــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
التــي اعُتمــدت فــي عــام 2000، كما أشــرت ســابًقا، 
ــير  ــق بتيس ــس املتعل ــر الرئي ــن العنص ــم تتضم ل
حصــول اجلميــع علــى خدمــات الصحــة اإلجنابيــة؛ 
ــام 2000  ــد ع ــع بع ــدم تراج ــد أن التق ــن املؤك وم
ــات  ــدة واحلكوم ــة اجلدي ــب اإلدارة األمريكي ــن جان م
ــمة  ــم احلاس ــا أدت معارضته ــرى. رمب ــة األخ احملافظ
ــى  ــور أو حت ــعروا بفت ــن ش ــض مم ــني البع ــى متك إل
ــض  ــط البع ــق اآلراء، وتثبي ــم تواف ــت قلوبه عارض
ــون مــن اتخــاذ اإلجــراءات التــي وافقــوا  ممــن يخجل
عليهــا. أمــا زيــادة التمويــل ألجنــدة املؤمتــر الدولــي 
للســكان والتنميــة، فقــد انخفضــت اآلن إلــى مــا 
ــرًا عــن املســتويات املتفــق عليهــا، كمــا  يقــل كثي
ــم  ــي لتنظي ــم الدول ــاص الدع ــه خ ــض بوج انخف

ــة. ــة الدوالري ــى بالقيم ــرة، حت األس

ــص  ــروس نق ــاء في ــم وب ــد تعاظ ــد أدى بالتأكي لق
املناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز إلــى تراجــع أجنــدة 
ــدق  ــا يص ــة: كم ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول املؤمت
ذلــك أيًضــا علــى املمارســة العامــة لعــزل فيــروس 
نقــص املناعــة البشــرية والوقايــة مــن اإليــدز 
وعالجــه مــن جانــب اآلليــات والهيــاكل املؤسســية 
ــاه  ــي اجت ــدم ف ــق تق ــد حتق ــة. لق ــة العام للصح
التكامــل، لكــن الصوامــع والبرامــج الرأســية ال تزال 
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معنــا اليــوم. وأدت إلــى الكثيــر مــن النفقــات غيــر 
الضروريــة للمــوارد البشــرية واملاليــة، كمــا أدت فــي 
كثيــر مــن احلــاالت إلــى حرمــان النــاس مــن اخلدمــة 
– غالًبــا النســاء والفتيــات – وهــم فــي حاجــة 

ــا. ــة إليه ماس

بيــد أن معارضــة »املشــتبه فيهــم املعتاديــن«، 
ــر  ــدة املؤمت ــم أجن ــي دع ــي ف ــع الدول ــل اجملتم وفش
الدولــي للســكان والتنميــة، وتهديــد فيــروس نقص 
ــوى  ــت س ــدز، ليس ــرض اإلي ــرية وم ــة البش املناع
ــدف  ــد أن اله ــة. أعتق ــة ومتقارب ــيرات جزئي تفس
النهائــي املطــاف أكثــر ِقدًمــا وأكثــر صعوبــة: 
اإلجحــاف واخلــوف املوجــه للنســاء، ال ســيما جميــع 

ــات. ــاء والفتي ــني النس ــكال متك أش

يُعتبــر املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، بطبيعــة 
ــر- أي  ــزء اآلخ ــا اجل ــة. أم ــن القص ــزًءا م ــال، ج احل
ــم  ــو تعاظ ــر – فه ــد املؤمت ــاح عق ــذي أت ــياق ال الس
قــوة احلركــة النســائية وتعاظــم مطالــب النســاء 
ــي  ــرة، وف ــي األس ــي ف ــتقالل الذات ــردات باالس املنف
وفــي  السياســية،  العمليــة  وفــي  االقتصــاد، 
احملاكــم. لقــد أدى عقــد املؤمتــر إلــى تعزيــز النســاء 
وتشــجيعهن علــى التفكيــر فــي حقوقهــن. فزيــادة 
التقاريــر وزيــادة عــدم التســامح جتــاه العنــف 
القائــم علــى نــوع اجلنــس، يعكســان زايــد حضــور 
النســاء وإصرارهــن، كمــا يعكســان تصــور الرجــال 

ــد. ــت التهدي ــم حت أنه

يجــب أن نتوقــف هنــا حلظــة ونتســاءل ملــاذا يبــدو 
أن كالً مــن العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس 
ــد فــي كثيــر مــن اجملتمعــات. قــد  ومعارضتــه يتزاي
تكــون النســاء أكثــر اســتعدادًا لإلبــالغ عــن العنــف 
– هــذا أحــد األســباب احملتملــة؛ وقــد يكمــن ســبب 
آخــر فــي أن الرجــال يعتبــرون أنفســهم محاصريــن 
ــوة  ــت ق ــإذا كان ــر. ف ــا صف ــة محصلته ــي لعب ف
إذن  تتنامــى،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  النســاء 

ــال. ــبة للرج ــاءل بالنس ــب أن تتض يج

هنــاك عــدد قليــل مــن الرجــال يــرون بحــق أن 
تزايــد قــوة النســاء تهديــد لقوتهــم. فمــن القريــة 
إلــى األمــة، ومــن املنابــر إلــى البرملانــات، جنــد 
ــك  ــال تتمس ــن الرج ــرة م ــات الصغي ــذه اجملموع ه
ــا يضــر بالنســاء. لقــد حــان الوقــت  بالســلطة، مب
ــت  ــان الوق ــر؛ وح ــد تغي ــم ق ــوا أن العال ألن يدرك
ــا؛  ــي جانًب ــد أو التنح ــع اجلدي ــع الواق ــوا م ليتكيف

ــاد. ــا أو االبتع ــي قدًم للمض

فــي بعــض األماكــن، يحتجــز هــؤالء الرجــال حقــوق 
النســاء كرهائــن ملــا يســمونه »القيــم التقليديــة«. 
ــة  ــاء لطمأن ــتخدمون النس ــع يس ــي الواق ــم ف وه
ــك  ــرض ذل ــر، وع ــم يتغي ــيًئا ل ــأن ش ــهم ب أنفس
ــوق  ــوم حق ــون أن مفه ــم يزعم ــم. إنه ــى العال عل
اإلنســان هــو مفهــوم أجنبــي مســتورد وال ينطبــق 
عليهــم. وهــذا بالطبــع هــراٌء واضــٌح. إن إطــار 
حقــوق اإلنســان، كمــا هــو قائــم اليــوم، هــو 
ــل للتطبيــق فــي  إطــار عاملــي. فهــو مناســب وقاب
ــا ال  ــل – أو رمب ــة، ب ــا ثقاف ــرة بكونه ــة جدي أي ثقاف

ــرأة. ــا للم ــدر نظرته ــيما – بق س

اســمحوا لــي أن أقــول مــرة أخــرى: ال توجــد قيمــة 
ثقافيــة تســتحق اســمها، تســمح أو تشــجع علــى 
قهــر النســاء واســتعبادهن. وليســت قيمــة ثقافية 
تلــك التــي تســمح اســتمرار النســاء بــدون تعليــم 
أو رعايــة صحيــة، مبــا فــي ذلــك الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة. وليســت قيمــة ثقافيــة تلــك التــي 
تســمح بــأن يكون ســلوك املــرأة هــو معيــار التعبير 
ــه.  ــو ل ــا يحل ــل كم ــلك الرج ــا يس ــي، بينم الثقاف
وليســت قيمــة ثقافيــة أن يختبــئ الرجــل وراء 
شــرف شــقيقته، بينمــا يهاجــم شــقيقات رجــال 
ــاء  ــع النس ــة أن ترف ــة ثقافي ــت قيم ــن. وليس آخري
إلــى مرتبــة التعظيــم كأمهــات، بينمــا تعرضهــن 
ــم  ــت قي ــذه ليس ــوالدة. ه ــي ال ــة ف ــاة واإلعاق للوف
ثقافيــة أو قيــم اإلنســانية – بــل هــي مــا تتســمك 
ــلطة  ــتخدم الس ــاس وتس ــن الن ــة م ــه مجموع ب

ــرى. ــة أخ ــى مجموع عل
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ــرون  ــال ي ــم الرج ــل معظ ــن جع ــن املمك ــد م أعتق
ــاء  ــني النس ــري لتمك ــل الصف ــرة احلاص ــأ نظ خط
واملســاواة بــني اجلنســني. وأعتقــد أن التوقعــات 
ــوف  ــاء س ــال والنس ــن الرج ــدى كل م ــدة ل املتزاي
ــل  ــال جع ــتعداد الرج ــدم اس ــن ع ــر م ــدد الكثي تب
الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة أولويــة، 
فــي األســرة واألمــة. ليــس لــدى أي أســاس علمــي 
ــة  ــرة الطويل لهــذا االعتقــاد، لكنهــا فحســب اخلب

ــل. ــن األم ــر م والكثي

ــل  ــط، ب ــال فق ــات الرج ــألة بافتراض ــق املس ال تتعل
والنســاء أيًضــا. فلــكل امــرأة تؤكــد نفســها، 
ــها أو  ــد نفس ــزال ال تؤك ــرى ال ت ــرأة أخ ــاك ام هن
حتــى تفهــم حقوقهــا. وهنــاك العديــد من النســاء 
الالتــي ال يعتقــدن حتــى أن لديهــن حقــوق، وأن احلياة 
ليســت قــدرًا محتوًمــا، وأنها ميكــن أن تتغيــر، وأنهن 
ميكنهــن تغييرهــا بأنفســهن. إن هــذا القبــول 
الســلبي يُشــجع رد فعــل الرجــال فقــط – إذن 
ــل فــي التثقيــف  ــة يجــب أن يتمث جــزء مــن اإلجاب
والدعــوة والتمويــل مــن أجــل تنفيــذ أوســع وأعمــق 
ــة،  ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول ــق اآلراء باملؤمت لتواف
بــدًءا بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. هنــاك حاجــة 
إلــى التــزام أقــوى مــن جميــع أطــراف توافــق اآلراء، 
مبــا فــي ذلــك احلكومــات الوطنيــة واجملتمــع الدولــي.

ــال -  ــن الرج ــد م ــارك املزي ــروري أن يش ــن الض فم
فــي املناصــب القياديــة، وفــي احليــاة العامــة وفــي 
املنــزل - فــي الكفــاح مــن أجــل الصحــة واحلقــوق 
اجلنســية واإلجنابيــة باعتبــاره كفاحهــم. ويجــب أن 
ــن  ــا م ــائية بدوره ــات النس ــاء واملنظم ــوم النس تق
ــالة  ــوادة. والرس ــال ه ــرة ب ــم، واملناص ــالل التعلي خ
هــي »حقــوق اإلنســان للمــرأة هــي حقــوق اإلنســان 

ــع«.  للجمي

ــى  ــا عل ــرور 20 عاًم ــد م ــا، بع ــول أنن ــعدني الق يس
انعقــاد املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة، نســير 
ــح  ــد أصب ــم. لق ــذا الفه ــو ه ــق نح ــى الطري عل

ــا  ــى. رمب ــت مض ــن أي وق ــوى اآلن م ــق اآلراء أق تواف
ــا  ــة متقدًم ــكان والتنمي ــي للس ــر الدول كان املؤمت
بالنســبة لعصــره، لكــن هــذه مجــرد طريقــة أخــرى 
للقــول بأننــا فــي موقــع القيــادة علــى هــذا املســار. 
إن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإنشــاء األمم املتحــدة 
ــوق  ــة واحلق ــط الصح ــي ترب ــرارات الت ــرأة، والق للم
اجلنســية واإلجنابيــة باألمــن الوطنــي والعاملــي، 
ــج  ــي لنه ــول الدول ــد القب ــا تزاي ــح جميعه توض
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة. ويوضــح العمــل 
ــق  ــن أن الطري ــم م ــى الرغ ــع، عل ــى أرض الواق عل
أمامنــا ال يــزال طويــالً، أن البلــدان واجملتمعــات تــدرك 
ــيخ  ــة ترس ــرة، وأهمي ــل القاه ــج عم ــة برنام دالل
ــوق  ــاس حق ــى أس ــوة عل ــج بق ــات والبرام السياس

ــان. اإلنس

آمــل أن يكــون هــذا املؤمتــر دليــالً إرشــاديًّا للســنوات 
ــم  ــروا التزامك ــى أن تُظه ــة. وأمتن ــرين القادم العش
وتؤكــدوا  القاهــرة،  فــي  بدأنــا  الــذي  بالعمــل 
علــى  لألمــام  التقــدم  إن  ملواصلتــه.  قيادتكــم 
الطريــق هــو االعتــراف بحقــوق اإلنســان وحمايتهــا 
ــدان،  ــع البل ــات وجمي ــع الثقاف ــي جمي ــا ف وتعزيزه

ــيء. ــل أي ش ــاء أوالً قب ــر، وللنس ــع البش وجلمي
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ترجمة: أمل الترزي

ــة  ــائل اآلمن ــن الوس ــي م ــاض الطب ــر اإلجه يُعتب
ــر،  ــر واملتأخ ــل املبك ــاالت احلم ــاء ح ــة إلنه والفعال
»ميفبريســتون«  باســتعمال  الســواء،  علــى 
 misoprostol و«ميزوبروســتول«   mifepristone
فــي  فقــط،   misoprostol »ميزوبروســتول«  )أو 
ــتعمال  ــى اس ــد عل ــق بع ــم تواف ــي ل ــن الت األماك
يتوافــر  لــم  أم   ،mifepristone »ميفبريســتون« 
أقــراص  اســتخدام  ميكــن  كمــا  بعــد(.  فيهــا 
»ميزوبروســتول« misoprostol ملعاجلــة اإلجهــاض 
غيــر املكتمــل والتلقائــي. وعنــد اللجــوء لإلجهــاض 
ــراؤه  ــن إج ــر؛ ميك ــل املبك ــاالت احلم ــي ح ــي ف الطب
ــد  ــة، وق ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــد مراف ــي أح ف
يجريــه مقدمــو اخلدمــة مــن غير األطبــاء1. كمــا أدت 
جتــارب اســتخدام هــذه العقاقيــر علــى مــدار ثالثــة 
عقــود؛ إلــى تراكــم األدلــة التــي تفيــد بــأن الكثيــر 
مــن إجــراءات اإلجهــاض الطبــي املبكــر ميكــن 
اتباعهــا بصــورة آمنــة خــارج مرافــق الرعايــة أيًضــا، 
ــي  ــتون« mifepristone ف ــي »ميفبريس ــدًءا بتعاط ب
 misoprostol  »العيــادات واســتعمال »ميزوبروســتول
فــي املنــزل، ثــم الســماح بتعاطــي »ميفبريســتون« 
mifepristone فــي املنــزل. وتُبْــذَل حالًيــا جهــود 
مختلفــة ملســاعدة النســاء علــى التأكــد ـ أيًضــاـ  
مــن انقضــاء فتــرة احلمــل كاملــًة فــي املنــزل، وهــو 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة املقدَّم ــه األوراق البحثي ــا توضح م

امللحــق.  ومــع تراكــم األدلــة، يعــاد أيًضــا تشــكيل 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  وتفســير  فهمنــا 
لتعريــف اإلجهــاض غيــر اآلمــن، علــى أنــه يأخــذ في 
االعتبــار حقيقــة أن »األشــخاص واملهــارات واملعاييــر 
الطبيــة التــي تُعتبــر مــن العناصــر املوفــرة إلجــراء 
ــراء  ــة إج ــي حال ــا ف ــف عنه ــن تختل ــاض آم إجه

ــي«.2 ــي واجلراح ــاض الطب اإلجه
ولكــن يظــل التحــدي قائًمــا بشــأن تطبيــق األدلــة 
ــق،  ــذا امللح ــي ه ــي. وف ــع احملل ــى الواق ــة عل العاملي
ــة  ــات، بدراس ــذه العقب ــي ه ــدة أوراق ف ــث ع تبح
ــة،  ــن معرف ــاء م ــة والنس ــي اخلدم ــدى مقدم ــا ل م
ــر  ــي يقتص ــن الت ــي األماك ــن آراء ف ــه م ــا يبدون وم
ــن  ــل م ــدد قلي ــى ع ــا عل ــي فيه ــاض القانون اإلجه
دواعــي االســتعمال )مثــال فــي األرجنتــني وزمبابــوي(، 
ــاض  ــمح باإلجه ــي تس ــن الت ــي األماك ــك ف وكذل
بنــاًء علــى طائفــة كبيــرة مــن األســباب مثــال 
ــن  ــا(. ولك ــال، وتركي ــد، ونيب ــا، والهن ــي )كمبودي ف
القاســم املشــترك بــني كل هــذه األماكــن اخملتلفــة 
ــج  ــير النتائ ــة؛ إذ تش ــة الدقيق ــاب املعرف ــو غي ه
فــي مجملهــا إلــى عــدم انتشــار املعرفــة الدقيقــة 
واألنظمــة  الطبــي،  اإلجهــاض  بشــأن:  علمًيــا 
ــي  ــن الت ــي األماك ــى ف ــة حت ــة، وإدارة العملي املالئم
جتيــز قوانينهــا اإلجهــاض الطبــي، حتــى فيمــا بــني 
ــة  ــل خدم ــرون بالفع ــن يوف ــات الذي ــي اخلدم مقدم

مقدمة

Expanding access to medical abortion: challenges and opportunities
B Ganatra et al / Reproductive Health Matters 2015;Supplement)44(:1–3
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ــتمال  ــدم اش ــة ع ــك نتيج ــي؛ وذل ــاض الطب اإلجه
مناهــج كليــات الطــب ـ دائًمــا ـ علــى هــذه املعرفــة 
ــالب  ــى لط ــات، حت ــن تدريب ــه م ــا تقدم ــن م ضم
قســم التوليــد وأمــراض النســاء. وفــي كل األماكــن، 
ــة فــي مصــادر املعلومــات  ــزال هنــاك محدودي مــا ي
املوثــوق بهــا واملتوفــرة ملقدمــي اخلدمــات - وخاصــًة 
أولئــك العاملــني خــارج املستشــفيات الكبيــرة فــي 
ــى  ــة - حت ــدو أن املعرف ــك، يب ــة لذل ــر؛ ونتيج احلض
ــة  ــادية وطني ــوط إرش ــن خط ــا م ــل به ــا يتص م
ــر  ــدد كبي ــى ع ــل إل ــة - ال تنتق ــى األدل ــة عل قائم
مــن مقدمــي اخلدمــات، أو ال تؤثــر علــى ممارســاتهم. 
ومــن ثــم، يســتمر اســتخدام األســاليب املهجــورة، 
ــه  ــا الحظ ــو م ــم - وه ــاد للرح ــط احل ــل: الكش مث
ــا،  ــي كوملبي ــرون Rodriguez et al ف ــز« وآخ »رودريج
ــي  ــرون Maternowska et al ف ــكا« وآخ و«ماتِرنوفس

ــوي. زمباب
ــاء  ــإن النس ــي، ف ــار القانون ــا كان اإلط ــل، أميَّ وباملث
ــر  ــن معايي ــة ع ــات كافي ــى معلوم ــن عل ال يحصل
القوانــني فــي بلدانهــن، وال يعرفــن أيــن وكيــف 
ــى  ــة، أو حت ــة وآمن ــات قانوني ــى خدم ــن عل يحصل
أيــن يحصلــن علــى رعايــة آمنــة بعــد إجــراء 
اإلجهــاض، حــال تعرضهــن ملضاعفــات نتيجــة 
ــات  ــادر املعلوم ــل إن مص ــن؛ ب ــر اآلم ــاض غي اإلجه
الصحيحــة أقــل محدوديــة لــدى النســاء الريفيــات 
ــا  ــة أقــل. وغالب ــى مســتويات تعليمي احلاصــالت عل
مــا تكــون الصيدليــات، والعاملــون غيــر الرســميني 
فــي اجملتمعــات احملليــة، وكذلــك اإلنترنــت واخلطــوط 
الســاخنة ـ هــي املصــادر الوحيــدة للمعلومــات 
فــي األماكــن التــي تفــرض قوانينهــا قيــودًا؛ فكمــا 
يــرى »راُمــس« وآخــرون Ramos et al فــي األرجنتــني، 
ــاء  ــن للنس ــي ميك ــات الت ــا املعلوم ــم دائًم ال تتس
احلصــول عليهــا مــن هــذه املصــادر بالدقــة الكافيــة 

ــم. ــاد ودع ــن إرش ــه م ــا يردن ــن م ــر له ــي توف الت
ــات املســتعصية أيًضــا مــا يبــدو  ــني التحدي ومــن ب
مــن مقاومــة أو ممانعــة بــني مقدمــي اخلدمــات 
احلاليــني أو احملتملــني، لتوفيــر هــذا النــوع مــن 

ــبة %1٥  ــرت نس ــال، ذك ــبيل املث ــى س ــة. فعل الرعاي
ــبما ورد  ــب ـ حس ــات الط ــالب كلي ــن ط ــط م فق
ــر »ميســيوكور« Mihciokur ـ أنهــا ســوف  فــي تقري
ــي  ــدء ف ــد الب ــي عن ــاض الطب ــة اإلجه ــدم خدم تق
ــد  ــر، ق ــب اآلخ ــى اجلان ــب. وعل ــة الط ــة مهن ممارس
يُبــدي األطبــاء مقاومــة شــديدة ضــد التوســع 
ــا  ــمل أمناًط ــا يش ــات، مب ــي اخلدم ــرة مقدم ــي دائ ف
ــاريا  ــة »أتش ــه دراس ــا رصدت ــو م ــم؛ وه ــرى منه أخ
فــي   Acharya and Kalyanwalla  » وكاليانــواالَّ
الهنــد. ورغــم أن مقاومتهــم قــد تتصــل فــي بعــض 
جوانبهــا بحمايــة مجــال اختصاصهــم املهنــي، فإن 
ــول  ــة ح ــر الدقيق ــة غي ــة واملعرف ــم اخلاطئ املفاهي
ســالمة اإلجهــاض الطبــي تلعــب هــي األخــرى دورًا 

ــأن. ــذا الش ــي ه ف
ومــع ذلــك، ليســت كل املواقــف ســلبية؛ فقــد 
ــارف  ــى املع ــني عل لع ــات مطَّ ــو اخلدم ــون مقدم يك
ومهتمــني بتقــدمي املعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت 
 Petitet ــرون ــه« وآخ ــتنتج »بتيتي ــا اس ــه، كم نفس
et al فــي كمبوديــا. وكمــا يوضــح عــدد كبيــر 
ــم  ــه رغ ــق، فإن ــذا امللح ــي ه ــرى ف ــن األوراق األخ م
ــات، ميكــن الكشــف عــن أســاليب مبتكــرة  التحدي
ــق  ــات، وحتقي ــى املعلوم ــول إل ــبل الوص ــير س لتيس
الالمركزيــة فــي رعايــة اإلجهــاض الطبــي، وإتاحتــه 

ــاء.  ــل للنس ــورة أفض بص
وفــي األماكــن التــي توفــر اإلجهــاض اجلراحــي، 
باعتبــاره الوســيلة الوحيــدة املســتخدمة لإلجهاض 
ــه  ــي - بوصف ــاض الطب ــدمي اإلجه ــإن تق ــن، ف اآلم
احتمــاالت  زيــادة  إلــى  ســيؤدي   - بديــالً  خيــارًا 
تعزيــز ســبل الوصــول إلــى الرعايــة اآلمنــة. إذ 
أوضــح »لــوي« وآخــرون Louie et al فــي أرمينيــا 
ــت  ــي الوق ــول ف ــق ومقب ــل للتطبي ــار قاب ــه خي أن
 Rob نفســه. وباملثــل، اســتقصى »روب« وآخــرون
et al جــدوى تقــدمي اإلجهــاض الطبــي، باعتبــاره 
جــزًءا مــن »برنامــج تنظيــم الــدورة الشــهرية« 
الــذي يطبَّــق منــذ وقــت طويــل.  فقــد مت ـ بشــراكة 
مــع احلكومــة ـ جتريــب اخلدمــات الطبيــة لتنظيــم 
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ــق  ــدة مراف ــي ع ــا ف ــا ناجًح ــهرية جتريًب ــدورة الش ال
للرعايــة األوليــة فــي مناطــق الريــف واحلضــر. 
وجنحــت الغالبيــة الســاحقة للنســاء فــي تنظيــم 
الــدورة الشــهرية، دون احلاجــة إلــى تدخــل جراحــي، 
ــك  ــات كذل ــو اخلدم ــاء ومقدم ــه النس ــث وجدت حي
خيــارًا مقبــوالً. وبيَّنــت الدراســة التــي أجراهــا 
ــن  ــن املمك ــه م ــالؤه أن ــانهويزا« Sanhueza وزم »س
تقــدمي خدمــات اإلجهــاض الطبــي ملرضــى العيــادات 
اخلارجيــة، حتــى بعــد انقضــاء تســعة أســابيع مــن 
ــي  ــاض القانون ــج اإلجه ــار برنام ــي إط ــل.  فف احلم
ــب  ــي جتري ــتهم ف ــت دراس ــيك، جنح ــة املكس مبدين
هــذا األســلوب علــى حــاالت احلمــل الــذي يبلــغ مــدة 

ــا(. ــابيع )٧0 يوم ــرة أس ــا عش أقصاه

أوضحــت الدراســات التــي أُجريــت فــي كل مــن 
ــة  ــرددت غالبي ــني ت ــه ح ــيك أن ــش واملكس بنجالدي
ــن  ــد م ــة، للتأك ــادات للمتابع ــى العي ــاء عل النس
ــد  ــم تع ــارات ل ــذه الزي ــإن ه ــاض، ف ــال اإلجه اكتم
ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــوث عل ــت بح ــة. وأُجري إجباري
األســاليب التــي تســاعد النســاء علــى تقييــم 
وإذا مــا كان هنــاك حاجــة  اكتمــال اإلجهــاض، 
ــارات متابعــة أخــرى. وتتضمــن هــذه األســاليب:  لزي
إجــراء اختبــارات احلمــل املنخفضــة احلساســية 
ــة  ــة مراجع ــتخدام قائم ــول، واس ــق الب ــن طري ع
أســئلة الفحــص الشــامل. ويتقــدم »كونســتانت« 
Constant وزمــالؤه خطــوة أخــرى فــي مجــال تقــدمي 
ــي  ــول. فف ــون احملم ــر التليف ــة عب ــات الصحي اخلدم
محيــط مناطــق احلضــر فــي جنــوب أفريقيــا، حيــث 
تعلــو نســبة نفــاد التليفــون احملمــول، ومتتلــك 
الشــخصية،  أجهزتهــن  العــادة  فــي  النســاء 
أن  وزمــالؤه   Constant »كونســتانت«  يعــرض 
اســتعمال األســاليب التفاعليــة القائمــة علــى 
خدمــة التليفــون احملمــول، لطــرح أســئلة الفحــص 
الشــامل، هــي إمكانيــة جديــرة مبزيــد مــن الدراســة.

وميكــن تعزيــز ســبل الوصــول إلــى اخلدمــات إذا أتيــح 
ملقدمــي اخلدمــات مــن غيــر األطبــاء تقــدمي خدمــة 

ــي  ــش الت ــي. ففــي دراســة بنجالدي اإلجهــاض الطب
ســبق ذكرهــا، كان معظــم مقدمــي اخلدمــات فــي 
عيــادات القطــاع العــام مــن العاملــني املســاعدين. 
وتوضــح دراســة »بــوري« وآخــرون Puri et al فــي 
نيبــال أن القابــالت ـ املمرضــات املســاعدات ـ ميكنهن 
باســتقاللية  الطبــي  اإلجهــاض  خدمــة  تقــدمي 
ــل  ــة أق ــتويات الرعاي ــت مس ــى وإن كان ــاح، حت وجن
دون وجــود طبيــب فــي مــكان تقــدمي اخلدمــة. كمــا 
ــة  ــات احمللي ــي اجملتمع ــن ف ــني اآلخري ــن للعامل ميك
وصــول  بضمــان  وذلــك  داعمــة،  بــأدوار  القيــام 
ــي  َّب، ف ــدر ــق وامل ــة الالئ ــدم اخلدم ــى مق ــاء إل النس
الوقــت املناســب، أو بتيســير إجــراءات اإلحالــة؛ وهــو 
مــا أوضحتــه أيًضــا الدراســة التــي أجراهــا »بــوري« 
ــات  ــل الصيدلي ــال. وتظ ــي نيب ــرون Puri et al ف وآخ
ــات  ــاء الباحث ــن النس ــد م ــى للعدي ــة األول الوجه
عــن أســلوب إلنهــاء احلمــل، فــي األماكــن محــدودة 
ــا  ــا م ــن غالًب ــة. ولك ــِة العالي ــة أو ذات الكُلَْف الرعاي
تكــون املعلومــات التــي حتصــل النســاء عليهــا مــن 
ــي  ــدَّم ف ــا تق ــا أنه ــة، كم ــر دقيق ــات غي الصيدلي
ــبة أو  ــر مناس ــر غي ــع عقاقي ــان م ــن األحي ــر م كثي

ــة. ــر فعال غي

ــي  ــرون Tamang et al ف ــاجن« وآخ ــر »مت ــا يذك وكم
ــا،  ــي زامبي ــرون Fetters et al ف ــرز« وآخ ــال، و«فِت نيب
ــة  ــز املعرف ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــالت الت ــإن التدخ ف
أو تغييــر املمارســات تُظهــر فــي أحيــان كثيــرة 
ــات  ــاح؛ إذ إن املمارس ــن النج ــة م ــتويات متباين مس
تدريبيــة  دورة  فــي  تغييرهــا  يصعــب  الفعليــة 
ملســتوى  ونظــرًا  واحــدة,  مــرة  تقــدَّم  قصيــرة 
التنقــل املرتفــع للعاملــني فــي الصيدليــات وتبايــن 
خلفياتهــم، فــال بــد مــن تكــرار التدريبــات لترســيخ 

ــي. ــر اإليجاب التغيي

فــي حــني اســتفادة النســاء مــن اإلجهــاض الطبــي، 
فــإن األنظمــة الصحيــة تســتفيد منــه هــي األخــرى 
مــن حيــث كلفتــه االقتصاديــة. ففــي دارســة 
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ــز«  ــتخدم »رودريجي ــا، اس ــي كوملبي ــت ف ــة أُجري حال
Rodriguez وزمــالؤه منــوذج شــجرة القــرارات للتدليل 
علــى أن النظــام الصحــي ميكنــه توفيــر التكاليــف 
بزيــادة مــا هــو قائــم مــن خدمــات اإلجهــاض الطبي، 
واالنتقــال مــن إجــراءات الكشــط احلــاد للرحــم إلــى 
اإلجهــاض الطبــي. كمــا يؤكــد »ســانهويزا« وآخــرون 
Sanhueza et al أن مــد فتــرة إجــراء اإلجهــاض 
ــا،  ــى ٧0 يوًم ــة إل ــادات اخلارجي ــى العي ــي ملرض الطب
بعــد آخــر دورة شــهرية، ســيؤدي كذلــك إلــى توفيــر 
تكاليــف خدمــات الصحــة العامــة. وهكــذا ميكــن 
أن تســاعد كل هــذه األســاليب علــى إتاحــة خدمــة 
الرعايــة بصــورة أفضــل للنســاء، ولكــن كمــا 
يحــذر »ســوبهي ْســري« Subha Sri و«رافِنــدران« 
ــول  ــة الوص ــراض أن إمكاني ــن افت Ravindran، ال ميك
ــكال  ــح أش ــا يصح ــد ذاته ــي ح ــر ف ــى العقاقي إل
التبايــن األساســية بــني اجلنســني، أو يعالــج غيــاب 
االســتقاللية التــي متكّــن املــرأة مــن اتخــاذ قرارتهــا 
اخلاصــة بصحتهــا اإلجنابيــة، وكــذا قــرار احلمــل؛ لــذا 
ــة  ــة معاجل ــا اجلوهري ــذه القضاي ــة ه ــب معاجل يج
ــول  ــبل وص ــني س ــود لتحس ــذل اجله ــع ب ــة، م فاعل

ــى خدمــات اإلجهــاض اآلمــن. النســاء إل

وكانــت غالبيــة الدراســات املذكــورة فــي هــذا 
امللحــق جــزًءا مــن مبــادرة بحثيــة عــن بحــوث العلوم 
ــز ســبل  االجتماعيــة والعمليــات، تهــدف إلــى تعزي
الوصــول إلــى خدمــات اإلجهــاض الطبــي، ومدعومة 
مــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي/ صنــدوق األمم 
ــة  ــة الصح ــيف/ منظم ــدة لإلسكان/اليونيس املتح
العامليــة/ البرنامــج اخلــاص للبنــك الدولــي للبحــث 
ــاب  ــال اإلجن ــي مج ــي ف ــب البحث ــر والتدري والتطوي
البشــري، وذلــك فــي الفتــرة 200٩-201٤، وممــوَّل 
مبنحــة مقدَّمــة مــن جهــة غيــر معلومــة الهويــة.
الدراســات، علــى أســاس  انتقــاء هــذه  وقــد مت 
ــى  ــدف إل ــة ته ــروض بحثي ــني ع ــن ب ــي، م تنافس
ــن ذات  ــي األماك ــة ف ــرة قائم ــوة كبي ــة فج معاجل
ــي  ــر ف ــداث تغيي ــات إلح ــع بإمكان ــة، وتتمت الصل

البرامــج أو السياســات. كمــا أن النتائــج التــي 
ــذه  ــي ه ــة ف ن ــات املتضمَّ ــا الدراس ــت إليه خلص
العديــد مــن  فــي  ذكرهــا  مت  البحثيــة،  املبــادرة 

األخــرى. املنشــورات 

ــى ضــرورة  ــل املغــاالة التشــديد عل وليــس مــن قبي
إجــراء بحــوث عــن العمليــات أو تنفيذهــا، مــن 
أجــل مواكبــة التقــدم الســريع فــي حتديــث قاعــدة 
ــي.  ــاض الطب ــة باإلجه ــة املعني ــة اإلكلينيكي األدل
ــة  ــارب البحثي ــت التج ــال، أثبت ــبيل املث ــى س فعل
ســالمة وفعاليــة إجــراء اإلجهــاض الطبــي املبكــر، 
فــي حــاالت الرعايــة األوليــة ملرضــى العيــادات 
اخلارجيــة، وذلــك علــى أيــدي مقدمــي هــذه اخلدمــة 
ــاك أمــور  ــزال هن ــه مــا ي ــر أن ــاء؛ غي ــر األطب مــن غي
كثيــرة يجــب فهمهــا حــول كيفيــة ضمــان بيئــات 
ميســرة، مــن شــأنها أن جتعــل املشــاركة فــي 
ــن  ــر م ــي أط ــق ف ــة للتطبي ــة قابل ــذه املهم أداء ه
ــة  ــة أو مقبولي ــد فعالي ــل، فــإن حتدي البرامــج. وباملث
مــا يقــوم بــه العاملــون فــي اجملتمعــات احملليــة مــن 
أدوار داعمــة، لتوفيــر املعلومــات والقيــام بالفحــص 
ــن  ــن يبحث ــرة مل ــة املبك ــان الرعاي ــامل، وضم الش
ــة  ــاء عملي ــي أثن ــاء ف ــم للنس ــدمي الدع ــا، وتق عنه
اإلجهــاض الطبــي، وتوفيــر رعايــة املتابعــة ووســائل 
ــا  ــي كله ــاض، ه ــراء اإلجه ــد إج ــل بع ــع احلم من

ــث. ــن البح ــًدا م ــب مزي ــاالت تتطل مج
ــات  ــني بالصيدلي ــع العامل ــالت م ــل التدخ ــد متث وق
حتديًــا؛ إال أن إيجــاد اســتراتيجيات فعالــة لتحســني 
للمعلومــات،  وتقدميهــم  معرفتهــم،  مســتوى 
وقدراتهــم علــى اإلحالــة، ميكــن أن تشــكل عناصــر 
مهمــة فــي منــع اإلجهــاض غيــر اآلمــن. وكمــا أننــا 
ــة  ــارة املتابع ــأن زي ــرار ب ــة اإلق ــى مرحل ــا إل انتقلن
ــع أدوات  ــك وض ــا كذل ــة، فعلين ــون ضروري ــد ال تك ق
بســيطة ميكــن توفيرهــا للنســاء لتقييــم عمليــة 
اكتمــال اإلجهــاض. ومــا يعــادل ذلــك فــي األهميــة 
أن  لضمــان  تطبيقهــا  ميكــن  طــرق  اســتحداث 
مــا يربــط النســاء بوســائل منــع احلمــل بعــد 
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اإلجهــاض ميكــن توفيــره بصــورة فعالــة ملــن يرغــن 
ــا  ــات هم ــورة واملعلوم ــدمي املش ــا. وتق ــي تعاطيه ف
ــاض  ــراء إجه ــي إج ــاح ف ــيان للنج ــران أساس عنص
طبــي مبكــر. ونظــرًا ألنهــا عمليــة حتــدث فــي 
ــا  ــخص م ــوم ش ــراًء يق ــت إج ــرأة، وليس ــد امل جس
بعملــه؛ عليــه فــإن احلاجــة إلــى معلومــات دقيقــة 
أمــر أساســي ملقدمــي اخلدمــة والنســاء علــى حــد 

ــواء. س
ومــن الطــرق املهمــة التــي يجــب البحــث فــي 
تطبيقهــا ـ تقــدمي الرعايــة الطبيــة عــن بُعــد، 
ــون  ــق التليف ــن طري ــة ع ــات الصحي ــر اخلدم وتوفي
احملمــول، واســتخدام وســائل اإلعــالم غيــر التقليدية، 
ملقدمــي  االبتكاريــة  التدريــب  أســاليب  وأيًضــا 
اخلدمــات، وذلــك فــي إطــار مناهــج هــذه التدريبــات 
باعتبارهــا جــزًءا مــن التدريــب الوظيفــي. كمــا يجب 
ــى  ــالء االهتمــام باالســتراتيجيات التــي تهــدف إل إي
َّبــني، واملســتعدين  االحتفــاظ مبقدمــي اخلدمــات املدر
ــم  ــا ملعظ ــى تقدميه ــن عل ــة والقادري ــدمي الرعاي لتق
ــات  ــذا الفتي ــات، وك ش ــات أو املهمَّ ــاء الريفي النس

ــات. ــر املتزوج ــاء غي والنس

ويجــب توثيــق كل اجلهــود؛ ســواًء الناجحــة أو األقــل 
جناًحــا توثيًقــا دقيًقــا، حيــث إن نــدرة بيانــات الرصــد 
ــدروس  ــز ال ــود تعزي ــل جه ــزال تعرق ــم ال ت والتقيي
املســتفادة، ونقلهــا مــن مــكان آلخــر. ومــا النتائــج 
البحثيــة ســوى اخلطــوة األولــى إلحــداث تغييــر فــي 
البرامــج والسياســات؛ فمــن الصعــب االعتمــاد 
علــى نتائــج دراســة واحــدة لتحقيــق األثــر املنشــود، 
حيــث إن معظــم التغييــرات حتــدث نتيجــة لعوامــل 
متعــددة. وبعــد نشــر نتائــج الدراســات، يجــب وضــع 

اســتراتيجية معينــة، والقيــام بعمــل محــدد فيمــا 
ــذي  ــراء تنفي ــى إج ــات إل ــة املعلوم ــق بترجم يتعل
الباحثــني  معظــم  ويواصــل  للتغييــر.  ودعــوة 
املذكوريــن فــي هــذا امللحــق اســتخدام نتائــج 
دراســاتهم، والعمــل مــع آخريــن فــي بلدانهــم، مــن 
أجــل إحــداث هــذا التغييــر. ومثــال جيــد علــى ذلــك 
 Louie et al ــرون ــي« وآخ ــره »لوي ــذي ذك ــل ال العم
حــول كيــف أن البحــوث قــد أيــدت ضــم اإلجهــاض 
الطبــي فــي األشــهر الثــالث األولــى مــن احلمــل، فــي 
ــا،  ــي أرميني ــاء ف ــة للنس ــة اإلجنابي ــات الصح خدم
وأدت إلــى اجتمــاع فريــق عمــل قــام بإعــداد خطــوط 
ــاض  ــة اإلجه ــدمي خدم ــول تق ــة ح ــادية وطني إرش

ــج الدراســة. ــى نتائ ــاًء عل ــي بن الطب

ــل  ــاء للحم ــرض النس ــا تتع ــى، عندم ــص إل نخل
ــيواصلن  ــود، س ــر املقص ــه أو غي ــوب في ــر املرغ غي
ــة  ــة آمن ــل، بطريق ــاء احلم ــبل إلنه ــن س ــث ع البح
ــق  ــي القل ــن أن دواع ــم م ــى الرغ ــة. عل ــر آمن أو غي
ــم لهــذه العقاقيــر  مــن االســتخدام غيــر املنظَّ
ــإن  ــة، ف ــباب معقول ــى أس ــة عل ــون قائم ــد تك ق
ــمل  ــا يش ــا مب ــر تدريجًي ــذه العقاقي ــر ه ــادة توفي زي
اخلدمــات،  مقدمــي  وتوعيــة  اإلجــراءات  ترشــيد 
ــة  ــن طريق ــي أضم ــاء، ه ــات النس ــة احتياج وتلبي
لتعزيــز الســالمة وتوفيــر احلمايــة مــن االســتخدام 
غيــر املنظــم. والقاعــدة العريضــة مــن األدلــة 
الطبــي  اإلجهــاض  إجــراء  ببســاطة  املتعلقــة 
وســالمته وفعاليتــه؛ جتعلــه اإلجــراء املناســب متاًمــا 
لتعزيــز ســبل تقــدمي خدمــة اإلجهــاض اآلمــن، 
ــة حــال حــدوث مضاعفــات مــا بعــد  وتوفيــر الرعاي

اإلجهــاض.
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إطاللة

اتفاقية بشأن الصحة
ــد  ــا بع ــة مل ــداف املقترح ــق األه ــون حتقي ــن يك ل
ــادل  ــكل ع ــة بش ــة العاملي ــق الصح 201٥ بتحقي
إال بوجــود إلــزام عاملــي قــوي، يدعــو القائمــني علــى 
هــذا املقــال إلــى اعتمــاد اتفاقيــة بشــأن الصحــة 
ــة  ــا،  ونابع ــة قانونً ــون ملزم ــث تك ــة بحي العاملي
مــن اإلميــان باحلــق فــي الســالمة البدنيــة والرعايــة 
ــل اخلدمــات  ــك تتضمــن إطــار متوي ــة،  كذل الصحي
ــاءلة  ــام مس ــة، و نظ ــات واضح ــة بالتزام الصحي
ــة  ــبل الرقاب ــك س ــة،  كذل ــه واضح ــر ثابت ذو معايي
وتفعيــل مــواد االتفاقيــة. يســتعان علــى تلــك 
االتفاقيــة إلــى معاجلــة أســباب القصــور فــي 
ــل  ــا عوام ــبب فيه ــي  تتس ــة الت ــة الصحي اخلدم
ــة  ــد امللكي ــي كقواع ــاع الطب ــاق القط ــارج نط خ
ــة  ــر البيئي ــرة ، واخملاط ــات الهج ــة،  وسياس الفكري
حيــث إنــه هنــاك مخــاوف بشــأن مــدى اســتمرارية 
املــوارد ، كذلــك بشــأن جنــوح الــدول عــن قبــول تلك 
ــة  ــة املترتب ــن الكُلف ــا م ــة خوًف ــروض الطموح الع
ــا، إال  ــد تتطلبه ــي ق ــة الت ــا والرقاب ــى تنفيذه عل
ــك  ــدون أن تل ــال يعتق ــذا املق ــى ه ــني عل أن القائم
االتفاقيــة قــد تكــون عامــالً مســاعًدا فــي الوصــول 
ــى  ــر عل ــع البش ــني جمي ــة ب ــاواة التام ــى املس إل
مســتوى العالــم فــي احلصــول علــى الرعايــة 
الصحيــة مــن خــالل التعبئــة االجتماعية و احلشــد 

ــعبية.1 ــركات الش ــاء احل وبن
يكتــب أحــد الداعيــني لتلــك االتفاقيــة أنهــا يجــب 
ــر  ــف تؤث ــح كي ــث توض ــدل حي ــى الع ــز عل أن ترتك
مشــاكل النــوع اإلجتماعــي )الفــرق بــني احتياجــات 
اجلنســني مــن حيــث اخلدمــات الصحيــة والتفرقــة 
ــاج  ــى النت ــات( عل ــك اخلدم ــدمي تل ــي تق ــا ف بينهم
ــة و  ــات الصحي ــل اخلدم ــة متوي ــي وإمكاني الصح

معاجلــة أوجــه القصــور فيهــا، وقــد يقتضــي هــذا 
األمــر مواجهــة املفاهيــم الدينيــة والسياســية 
الصحيــة  الرعايــة  ترفــض  التــي  و»الثقافيــة« 
الضروريــة فيمــا يخــص احليــاة اجلنســية و الصحــة 
ــراءات  ــام وإج ــخ ومه ــة تاري ــن دراس ــة. ميك اإلجنابي
ــن  ــة م ــة االتفاقي ــدى إيجابي ــة م ــيداو  ملعرف الس
ــال  ــي مج ــاق ف ــع نط ــى أوس ــق عل ــث التطبي حي
الصحــة؛ تتيــح اتفاقيــة ســيداو CEDAW الفحــص 
ــك  ــة، كذل ــج الُقطري ــد البرام ــل ونق ــدوري وحتلي ال
السياســات  بشــأن  رســمية  توصيــات  تعطــي 
ــأن  ــات بش ــة(، وتوصي ــر احتياطي ــج )وتقاري والبرام
ــالل  ــن خ ــح م ــا يتض ــذا م ــل، ه ــاءلة والعم املس

ــة. 2 ــير االتفاقي تفس

A framework convention on health 
1. Gostin LO, Friedman EA, Buse K, et al. Towards a 
framework convention on global health. Bulletin of 
World Health Organization 2013;91:790–93.
2. Berer M. Framework Convention on Global Health 
)FCGH( – a blog in response to the May 18 Genevameet-
ing minutes, 25 August 2013. Joint Action and Learn-
ing Initiative on National and Global Responsibilities 
for Health. http://www.jalihealth.org/blog/framework-
convention-on-global-health-fcgha-blog-in-response-
tothe-may-18-geneva-meeting-minutes/

إتفاقية بشأن تقدمي اخلدمات الصحية على مستوى 
العالم

ــة  ــدمي الرعاي ــن تق ــة ع ــات املتاح ــور املعلوم تتمح
الصحيــة فــي املناطــق الفقيــرة حــول نطــاق ضيــق 
مــن املســائل عاكســة إلجتاهــات التمويــل، فغالبــا 
مــا يكــون تصميــم البرنامــج ُمعــد لهــذا الغــرض،  
ــه يتضمــن آليــات لقيــاس مــدى اســتفادة  كمــا أن
األطبــاء املمارســني مــن العمــل فــي اجملــال. يقتــرح 
القائمــون علــى هــذا املقــال اتفاقيــة لتقــدمي 
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ــاس  ــم )قي ــتوى العال ــى مس ــة عل ــة الصحي الرعاي
إجمالــي النتائــج الصحيــة لــكل دوالر( وتُبنــى تلــك 

ــة  ــي: رعاي ــتويات و ه ــة مس ــى أربع ــة عل االتفاقي
صحيــة متكاملــة لــكل حالــة صحيــة علــى مــدار 
ــة  ــة التحتي ــاركة البني ــك مش ــة،  كذل دورة الرعاي
ــى  ــة إل ــة،  باإلضاف ــة الصحي ــدمي الرعاي ــام تق لنظ
التنســيق بــني نظــام تقــدمي الرعايــة الصحيــة 
ــع  ــم، رف ــني و مجتمعاته ــى احمللي ــات املرض واحتياج
مســتوى نظــام تقــدمي اخلدمــات الصحيــة بالتــوازي 
مــع التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة. يقــدم 
ــبق  ــا س ــق م ــة تطبي ــة لكيفي ــال أمثل ــذا املق ه
ذكــره علــى برنامــج نقــص املناعــة املكتســب 
)اإليــدز(، ومــا يصاحبــه مــن ضعــف التمويــل متويــل 
وقلــة مصــادره،  فمــن املهــم اإلشــارة إلــى أن برامــج 
تقــدمي الرعايــة الصحيــة ذات التخطيــط اجليــد 
تكــون مبثابــة مصــادر قويــة لنمــو اقتصــادي ثابــت 
ومســتمر، فغالبــا مــا تكــون تدخــالت طبيــة كتلــك 
التــي تقــدم تســهم فــي منــو االقتصــادات، خصوًصا 
إذا كان املــرض الــذي يلزمــه تلــك التدخــالت يشــكل 

ــاد. 1 ــى االقتص ــا عل عبًئ

A framework for global health care delivery 
1. Kim JY, Farmer P, Porter ME. Redefining global 
health-care delivery. Lancet 2013;382)9897(:1060–69. 
doi:10.1016/S0140-6736)13(61047-8

اإلبقاء على مبدأ املساواة في تقدمي الرعاية الصحية 
صحية   تغطية  الشاملة  التغطية  أجندة  ضمن 

للرعاية الصحية
ــابقات  ــن س ــتفادة م ــدروس مس ــروج ب ــب اخل يتطل
التمويــل املبــدع فــي القطــاع الطبــي، فهًمــا جيــًدا 
للتغيــرات التــي طــرأت علــى مختلــف الــدول 
ــدوق  ــام الصن ــل، ونظ ــادر التموي ــت مص ــي تبن الت
املشــترك، وســبل الشــراء، وسياســاتها بشــأن 
ــض،  ــص املري ــا يخ ــة فيم ــم التكلف ــع وتقيي النف
فيطــرح هــذا التحليــل أربــع نقــاط رئيســة تؤخــذ 

ــار: ــني االعتب ــي ع ف
االعتمــاد بشــكل أساســي  إلــى  احلاجــة  ـ  أوالً 

الشــاملة  للتغطيــة  العــام  التمويــل  علــى 
تقــدمي خدمــات  الصحيــة،  كذلــك  للخدمــات 
إن  حيــث  والفقــراء.  الدخــل  حملــدودي  معدومــة 
املــوارد احلكوميــة أساســية مــن أجــل تغطيــة 
صحيــة شــاملة ال تضمــن آليــات الدفــع االختيــاري 
ــدول ذات  ــة، إال أن ال ــدمي اخلدم ــة تق ــبق ، عدال املس
الدخــل املنخفــض واملتوســط وذات القــدرة املاليــة 
ــاط  ــذه النق ــع ه ــى وض ــاج إل ــد حتت ــة ق الضعيف
فــي االعتبــار كخيــارات قصيــرة األمــد. علــى 
ســبيل املثــال، للحكومــة األملانيــة متويــٌل عــاٌم  
فــي قطــاع الصحــة لضمــان وصــول اخلدمــات 
الصحيــة للعاجزيــن عــن املشــاركة فــي االقتصــاد. 
ــة  ــوة ضريبي ــرًا ذات ق ــر فق ــدول األكث ــن ال ــا ع أم
أقــل،  وإجمالــي إجبــاري متزايــد النفقــات مســبقة 
ــام،  أو  ــل الع ــن التموي ــالت م ــاج حتوي ــع؛ فتحت الدف
الــذي تأتــي مصــادره بشــكل أساســي مــن الضريبة 
ــزداد  ــة. ت ــة املضاف ــة القيم ــتهالكية كضريب االس
ــا  ــم  م ــا حلج ــر تبًع ــذا األم ــبية له ــة النس احلاج
ــكان.  ــن الس ــمي م ــر الرس ــاع غي ــمى بالقط يس
ثانًيــاـ   ترتيبــات التجميــع التــي تعيــد توزيــع املــوارد 
مســبقة الدفــع علــى األفــراد األكثــر احتياًجــا 
ــات  ــم اإلصالح ــي معظ ــة. تأت ــات الصحي للخدم
املاليــة فــي الــدول ذات الدخــل املتوســط واملنخفض 
التــي تقــدم تأمــني صحــي ملواطنيهــا مــن القــوى 
ــم  ــى تفاق ــا أدى إل ــب؛ مم ــمية فحس ــة الرس العامل
ــن  ــدالً م ــات ب ــدمي اخلدم ــة تق ــدام عدال ــة انع أزم
ــا  ــدا وقيرغيســتان ومولدوف إصالحهــا. فــدول كروان
ــات  ــدمي خدم ــدة لتق ــل واح ــادر للتموي ــا مص لديه
لــكال الطرفــني القطــاع الرســمي )مــن الضرائــب( 

ــام(. ــل الع ــن التموي ــكان )م ــي الس وباق
ــدم  ــل التق ــن أج ــراء م ــتراتيجية الش ــا ـ إس ثالثً
باإلضافــة إلــى تنميــة واكتســاب اخلبــرات الالزمــة 
وإنشــاء األنظمــة الالزمــة مــن أجــل تعزيــز مســتوى 

أنظمــة اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة القومــي.
رابًعــا ـ  مــدى تأثيــر خطــط التأمــني الصحــي علــى 
التغطيــة الصحيــة بشــكل عام مــن حيــث النظام 

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
Round Up: New development paradigms post-2015. Reproductive Health Matters 2013;21)42(:220–232
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الصحــي والســكان بشــكل عــام.  ولــن يكــون هناك 
ــي  ــاليب الت ــة إال األس ــر لألزم ــحري مباش ــل  س ح
قــد تضحــي بأهــداف املســاواة  وليســت هــذه  
األســاليب املطلوبــة للوصــول ألفضــل تغطيــة 

ــاملة.1 ــة ش صحي

Keeping equity on the agenda of universal health 
coverage 
1. Kutzin J. Anything goes on the path to universal 
health coverage? No. Bulletin of World Health Organi-
zation 2012;90:867–68. doi:10.2471/BLT.12.113654

الصحة في جدول أعمال ما بعد 2015 
ــة  ــة العاملي ــاورة املوضوعي ــر املش ــُتخلص تقري اس
بشــأن الصحــة1  مــن 100 تقريــر رفعــت إلــى 
مواقــع املشــاورة و1٤ مشــاورة شــخصية مــع أكثــر 
ــا  ــي مبنًي ــر النهائ ــاء التقري ــخص. ج ــن 1٦00 ش م
ــن  ــى م ــودة األول ــات املس ــات وتنقيح ــى مالحظ عل
ــات  ــح، ومالحظ ــاب املصال ــني وأصح ــاع املعني اجتم
ــع،  ــالل املوق ــن خ ــة م ــودة الثاني ــة للمس مفتوح
باإلضافــة إلــى اجتمــاع املشــاورات األخيــرة. جــاءت 
بعــض املداخــالت مبنيــة علــى الــدروس املســتفادة 
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالصحــة 
للفتــرة  الصحيــة  األولويــات  أعمــال  وجــدول 
ــدول  ــى ج ــة عل ــت الصح ــث وُضع 201٦-2030، حي
األعمــال اإلمنائــي ملــا بعــد 201٥، وهــي أوضــح 
مؤشــرات وأهــداف التنميــة الصحيــة وكيفيــة 
ضمــان أن ســير العمليــة والنتائــج ذات الصلــة 
مبصالــح األطــراف املعنيــة. كذلــك يشــير القائمــون 
ــًدا  ــا متزاي ــاك توجًه ــى أن هن ــال إل ــذا املق ــى ه عل
بــني العاملــني فــي القطــاع الطبــي يــرى أن أهــداف 
ــن  ــد 201٥ ل ــا بع ــال م ــدول أعم ــى ج ــة عل الصح
تنجــز إال مبوقــف موحــد يتحقــق بالتوافــق عوضــاً 
عــن التنافــس بتقــدمي عــدة اقتراحــات وعــروض. لــذا 
فــإن االقتــراح يؤكــد أن الســالمة الدائمــة للجميــع 
يجــب أن تكــون الهــدف األساســي مــن أجــل نطــاق 
أوســع ألهــداف جــدول أعمــال مــا بعــد 201٥، مــع 
اإلبقــاء علــى الصحــة كعامــل مهــم ومخــرج 

أساســي لتنميــة راجحــة ومســتمرة لســالمة 
بالصحــة  املتعلقــة  األهــداف  تركــز  البشــرية. 
ــاة  ــة حلي ــودة الصحي ــادة اجل ــى زي ــام عل ــكل ع بش
ــة  ــاع الصح ــى قط ــينعكس عل ــذا س ــراد، وه األف
ــوص، إال  ــذا اخلص ــر به ــدور األكب ــغل ال ــذي يش ال
ــن  ــال م ــأي ح ــامالً ب ــون ش ــن يك ــدور ل ــذا ال أن ه
األحــوال. فيجــب أن يُبنــى هــذا الــدور علــى جهــود 
وطنيــة ودوليــة ســبق وأن أحــرزت تقدًمــا ملحوًظــا 
األطفــال  وفيــات  معــدل  خفــض  فــي  وثابًتــا 
 )HIV( ــة ــص املناع ــراض نق ــم أم ــات،  وحتجي واألمه
والــدرن واملالريــا واألمــراض االســتوائية التــي ال 
ــداف  ــز األه ــب تركي ــا يج ــام. كم ــى باالهتم حتظ
واجلهــود علــى األمــراض غيــر الســارية األربعــة 
ــي:   ــات وه ــبة وفي ــر نس ــي أكب ــبب ف ــي تتس الت
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، واألورام ، وأمراض 
ــة  ــذا باإلضاف ــكري،  ه ــة،  وداء الس ــس املزمن التنف
إلــى تركيــز اجلهــود علــى الصحــة النفســية، وبهذا 
تُضمــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة، كذلــك 
يوصــى تركيــز اجلهــود علــى تســهيل الوصــول 
للخدمــات كعامــل أساســي لتحقيــق أهــداف 

ــة. 2 الصح

Health in the post-2015 agenda 
1. Health in the Post-2015 Agenda. Report of the Global 
Thematic Consultation on Health. WHO, UNICEF, Gov-
ernment of Sweden, Government of Botswana, April 
2013. http://www.worldwewant2015.org/file/337378/
download/366802
2. Task Team for the Global Thematic Consultation on 
Health in the Post-2015 Development Agenda. What 
do people want for health in the post-2015 agenda? 
Lancet 2013;381)9876(:1441–43. doi:10.1016/S0140-
6736)13(60765-5

ملا بعد 2015:  اإلمنائية  األجندة  والعوملة في  الصحة 
مشاورات قُطرية

أنــه فــي بعــض احلــاالت اســُتخدمت  رغــم 
ــة  ــي للمراقب ــرك أساس ــة كمح ــداف اإلمنائي األه
ــدور  ــى ال ــي عل واملســاءلة،  تعتمــد بشــكل جزئ
ــة  ــاع الصح ــي قط ــات ف ــه احلكوم ــذي تلعب ال
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ــة  ــات الرعاي ــدمي خدم ــل وتق ــث التموي ــن حي م
ــج جــدول أعمــال مــا  ــد و أن يعال ــة. فالب الصحي
بعــد 201٥ الهيــكل السياســي و االقتصــادي 
ــي  ــة الت ــة الصحي ــى انعــدام العدال ــذي أدى إل ال
نشــهدها فــي أيامنــا هــذه، وهــذا يتطلــب 
أكثــر  تكــون  أفضــل  إدارة  هيــاكل  تشــكيل 
ــي،  ــي واحملل ــتويني الدول ــى املس ــة عل دميوقراطي
ومواجهــة الهيمنــة السياســية علــى الشــركات 
ــي  ــاع الصح ــة القط ــك خصخص ــي ذل ــا ف )مب
وتقــدمي اخلدمــات( والبنــوك. البــد مــن وجــود 
ــل  ــة تعم ــى اتفاقي ــص إل ــد  يخل ــور جدي منظ
ــي  ــة، الت ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــى حتقي عل
مــن  بــدالً  األجنبيــة  املعونــات  علــى  ترتكــز 
ــز العالقــات التــي أنتجــت  ــة تغييــر وتعزي محاول
ــة ظاملــة  ــة عنصري أنظمــة سياســية و اقتصادي
ــرى  ــة وأخ ــة الصحي ــم األزم ــي تفاق ــهم ف ؛ تس
يُعــد  الغذائيــة.  والســيادة  بالعوملــة  تتعلــق 
ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة هــو الســبب 
الرئيــس لنقــص الغــذاء  فــي العالــم. فمؤشــرات 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة يجــب أن تتكامــل 
مــع مؤشــرات جــودة اخلدمــة وســهولة الوصــول 
ــا  ــرية )مب ــوارد البش ــودة امل ــرات ج ــا، ومؤش إليه
ــارج(  ــى اخل ــرية إل ــوارد البش ــزوح امل ــك ن ــي ذل ف
ــات  ــة واحلكوم ــوارد النقدي ــرات امل ــك مؤش كذل
أن  كمــا  السياســية.  واملعاييــر  واملؤسســات 
علــى  الفكريــة  امللكيــة  حمايــة  سياســات 
املســتويني الوطنــي واحمللــي غيــر املعقولــة غالبــاً 
ــر األنظمــة الصحيــة؛  مــا تعرقــل تنميــة وتطوي

ــا.1 ــر فيه ــادة النظ ــا وإع ــب مراقبته ــذا يج ل

Health, globalisation and the post-2015 development 
agenda: country consultations 
1. Health in the post-2015 development agenda. Re-
port of a consultation organised by the People‘s Health 
Movement, February 2013. http://www.phmovement.org/
sites/ www.phmovement.org/files/Health%20in%20Post-
2015%20Developmental%20Agenda%20-%20Consulta-
tion%20report%20for%20website.doc

البشرية  للموارد  األطراف  متعددة  الوكاالت  دعم 
والنظام الصحي في الدول النامية

ــري  ــتوى الُقط ــى املس ــز عل ــيق املُتمي ــن التنس ميك
ــطة  ــل أنش ــن أج ــرية م ــوارد البش ــم امل ــدف دع به
ــي  ــف العامل ــالل: التحال ــن خ ــة م ــة بالصح متعلق
ــدز  ــي لإلي ــدوق العامل ــني، والصن ــات والتحص للقاح
ــق  ــي لتحقي ــك الدول ــك البن ــا، كذل ــدرن واملالري وال
أهــداف الصحــة. جــاء حتليــل نتائــج اســتثماراتهم 
ــداف  ــق أه ــل حتقي ــن أج ــرية م ــوارد البش ــي امل ف
الصحــة مــن خــالل القــوة العاملــة بالقطــاع 
ــى  ــت عل ــي بني ــة، والت ــدول النامي ــي ال ــي ف الصح
ــرة  ــي الفت ــات ف ــكل املؤسس ــة ل ــجالت املالي الس
املــوارد  توظيــف  أن  ليؤكــد   2008 و   200٥ بــني 
البشــرية الفائضــة فــي أنشــطة تابعــة للقطــاع 
إلــى  لــذا اجتهــوا  أمــر مالئــم؛   يُعــد  الطبــي 
ــل  ــار التحلي ــا أش ــاه،  كم ــذا االجت ــي ه ــاق ف اإلنف
ــي  ــتخدامها ف ــن اس ــي ميك ــات الت ــى أن املعلوم إل
ــج كان  ــى النتائ ــتثماراتهم عل ــر اس ــتنتاج تأثي اس
محــدودًا، ولــم يكــن مفيــًدا بالقــدر الكافــي. كمــا 
أن متوســط حجــم التمويــل اخملصــص للمــوارد 
ــف  البشــرية فــي قطــاع الصحــة كان 11% للتحال
العاملــي للقاحــات والتحصــني، و 2٧%فــي الصنــدوق 
العاملــي لإليــدز والــدرن واملالريــا، بينمــا بلــغ 22% فــي 
ــس  ــر واملقايي ــن املعايي ــم م ــي. فبالرغ ــك الدول البن
واســعة النطــاق وإلقــاء الضــوء بشــكل قــوي علــى 
ــِول  االســتدامة املاليــة، إال أن املؤسســات الثالثــة مُت
ــرة األمــد  ــة قصي ــات عملي بشــكل أساســي تدريب
ــات  ــى تدريب ــبًيا إل ــة نس ــتثمارات قليل ــخ اس وتض
مــا قبــل العمــل آخــذة فــي التوســع. كذلــك فــإن 
أغلــب تلــك املؤسســات متنــح العاملــني بالصحــة 
بــدالت  أجــورًا ومكافــآت مــن خــالل منحهــم 
ــة  ــن كيفي ــرة ع ــات املتوف ــة، إال أن املعلوم تكميلي
ــن  ــف م ــة التخفي ــع، وكيفي ــدالت الدف ــد مع حتدي
ــرة  ــة كل فت ــة فــي نهاي العواقــب الســلبية احملتمل
ــإن املؤسســات  ــك ف ــرة بقــدر كاٍف. كذل ــر متوف غي
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الثالثــة ال متــول ســوى تعديــالت محــدودة فــي 
السياســات فــي هــذه املنطقــة. عــالوة علــى ذلــك 
ــراكة  ــل: الش ــل مث ــودة بالفع ــادرات املوج ــإن املب ف
األنظمــة  متويــل  وبرنامــج  للصحــة،  الدوليــة 
ــات  ــة للمؤسس ــركات محتمل ــد مح ــة تع الصحي

ــيق.1 ــبل التنس ــني س ــا لتحس ــة لدفعه الثالث

Multilateral agency support for human resources and 
health in developing countries
1. Vujicic M, Weber SE, Nikolic IA, et al. An analysis of 
GAVI, the Global Fund and World Bank support for hu-
man resources for health in developing countries. Health 
Policy and Planning 2012;27)8(:649–57. doi:10.1093/
heapol/czs012

الالتي  النساء  انتهاك حقوق  مواجهة  باجتاه  خطوة 
يلجأن إلى اإلجهاض

دعــت جلنــة حقــوق اإلنســان فــي األمم املتحــدة دولــة 
ــن  ــاء للجوئه ــة النس ــف محاكم ــى وق ــا إل بوليفي
ورفــع  إلــى عمليــات إجهــاض غيــر شــرعية،  
ــاض  ــام اإلجه ــف أم ــي تق ــة الت ــز القضائي احلواج
ــى  ــارت إل ــد أش ــة ق ــإن اللجن ــك ف ــرعي. كذل الش
أن دولــة بوليفيــا حتــرم النســاء مــن حقوقهــن 
ــع  ــي،  م ــتور البوليف ــم الدس ــا له ــي يكفله الت
اإلشــارة إلــى أنــه لــم تصــرح الدولــة ســوى لســتة 
ــي  ــون البوليف ــتثني القان ــرعية. يَس ــات ش إجهاض
الصــارم حــاالت االغتصــاب ، واحلــاالت التــي يكــون 
اســتمرار احلمــل فيهــا خطــرًا علــى حيــاة األم 
وســالمتها. إال أنــه يتعــني علــى املــرأة احلامــل 
احلصــول علــى تصريــح مــن القاضــي أوالً مــن أجــل 
ــت  ــة أُجري ــارت دراس ــاض. أش ــة إجه ــراء عملي إج
ــا  ــح غالًب ــك التصاري ــل تل ــى أن مث ــام 12012  إل ع
ــا  ــذا م ــا، ه ــام إمتامه ــا أم ــني عائًق ــف الروت ــا يق م
ال يتــرك للنســاء خيــارًا ســوى عمليــات اإلجهــاض 
غيــر الشــرعي وغيــر اآلمــن، هــذا باإلضافــة إلــى أن 
الدولــة غالبــاً مــا تســتهدف بشــكل انتقائــي فــي 
ــني  ــي ينتم ــرات أو الالت ــاء الفقي ــا النس محاكماته
ــت  ــد أوص ــك فق ــة. لذل ــة أو بدائي ــات ريفي جملتمع
اللجنــة أن تلغــي دولــة بوليفيــا احلاجة إلــى تصريح 

ــاض  ــا اإلجه ــم فيه ــي يت ــاالت الت ــي احل ــي ف قضائ
ألســباب تتعلــق بصحــة املــرأة وســالمتها،  كذلــك 
ــاع عــن محاكمــة النســاء  ــة باالمتن أوصــت اللجن
ــرعية  ــر ش ــاض غي ــات إجه ــن لعملي ــي خضع الالت
ــا  ــبب فيه ــي تتس ــل الت ــق بالعراقي ــباب تتعل ألس
إجــراءات التصاريــح القانونيــة. كمــا أن هنــاك 
ــون  ــاض،  فقان ــون اإلجه ــول قان ــتوريًا ح ــا دس خالًف
ــن  ــص م ــني تنتق ــدة قوان ــن ع ــد م ــاض واح اإلجه
حقــوق املــرأة وتتنافــى مــع دســتور 200٩،  حتــى أن 
ــى الوضــع  ــة حقــوق اإلنســان عل ــات جلن ــر توصي أث
ــب  ــن نترق ــد، ولك ــر مؤك ــح وغي ــر واض ــى غي يبق
ــام 201٤.  ــع ع ــأن مطل ــذا الش ــًما به ــرارًا حاس ق
تعــد بوليفيــا أُولــى بــالد املنطقــة مــن حيــث 
معــدالت وفيــات األمهــات؛ ويعــود الثُلــُث منهــا إلــى 

ــرعي.2 ــر الش ــاض غي اإلجه
ــة  ــة حلماي ــة الدولي ــن احلمل ــادر ع ــر ص ــق تقري   يوث
ــى  حــق النســاء فــي اإلجهــاض اآلمــن، واملبنــي عل
التقاريــر املنشــورة وغيــر املنشــورة لنشــطاء قائمني 
ــورط  ــم،  ت ــول العال ــاض ح ــات اإلجه ــى عملي عل
ــة  ــات ووزارات الصح ــرطية واحلكوم ــزة الش األجه
ــني  ــق قوان ــي تطبي ــجون ف ــح الس ــدل ومصال والع
ــم.  ــول العال ــاض ح ــات اإلجه ــى عملي ــة عل جنائي
ــن  ــط م ــة حت ــة مهين ــاء معامل ــى النس ــا تَلق كم
ــة  ــن املدني ــديدة حلقوقه ــاكات ش ــأنهن، و انته ش
والسياســية والقانونيــة بصــور مختلفــة  وبشــكل 
ــا مــا يخاطــر  مســتمر. فــي ضــوء مــا ســبق، غالًب
بخســارة  اإلجهــاض  عمليــات  علــى  القائمــون 
تواجــه  بينمــا  النســاء،   مبســاعدة  وظائفهــم 
أخريــات خطــر اإلبــالغ عنهــن للســلطات ليتلقــني 
ــن  ــي بعضه ــال، تش ــبيل املث ــى س ــات، فعل عقوب
بالنســاء الالتــي تلجــأن إليهــم إلــى الشــرطة 
فُيْجبــرَن علــى »االعتــراف« كشــرط للعــالج. غالًبــا 
مــا يديــن جهــاز الشــرطة النســاء والقائمــني علــى 
عمليــات اإلجهــاض وأصحــاب العيــادات ويقاضيهم 
ــه  ــق مع ــه ويتف ــا يدعم ــذا م ــع، وه ــكل موس بش
ــا  ــي غالًب أنصــار احلــركات املضــادة لإلجهــاض، والت
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مــا تضــم مســؤولني رســميني، كمــا أن هنــاك 
»حتقيقــات« إعالميــة تقــام بهــدف اإليقــاع بالنســاء 
ومقدمــي اخلدمــة. يصــل األمــر إلــى إدانــة النســاء 
الالتــي تعرضــن إلجهاضــات طبيعيــة متكــررة، 
ــى  ــن أو حت ــى تغرميه ــني إل ــال متوف أو والدات ألطف
حبســهم ملــدة تصــل إلــى 30 عاًمــا. حُتــرم النســاء 
مُمنهــج ومنظــم مــن احلصــول علــى  بشــكل 
حقوقهــن فــي عمليــات إجهــاض شــرعية بســبب 
ــة  ــي الرعاي ــض مقدم ــة،  ورف ــل القضائي العراقي
الصحيــة القيــام بعمليــات اإلجهــاض، عــالوة علــى 
ــي  ــب ف ــد والترهي ــن للتهدي ــن يتعرض ــك، فه ذل
ظــل الوضــع فــي بوليفيــا. بالرغــم مــن هــذا، فــإن 
الفســاد احمليــط بعمليــة توقيــع عقوبــات اإلجهــاض 
الشــرطة  أجهــزة  قيــام  الشــرعي، مثــل  غيــر 
ــوات  ــقاط الدع ــل إس ــن أج ــزاز م ــد و االبت بالتهدي
املقامــة ضــد املتهمــني بإجــراء عمليــات اإلجهــاض 

ــات.3  ــتمرار العملي ــن اس ــرف ع ــض الط أو غ

Action on human rights violations against women 
seeking abortion
1. Kane G, Galli B, Skuster P. When abortion is a crime: 
The threat to vulnerable women in Latin America. IPAS, 
2013. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Pub-
lications/When-abortion-is-a-crime–The-threatto-vul-
nerable-women-in-Latin-America.aspx
2. Comité de Derechos Humanos. 109º período de ses-
iones, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013.
3. Berer M, editor. Abortion in the criminal law: exposing 
the role of health professionals, the police, the courts and 
imprisonment internationally. International Campaign 
for Women‘s Right to Safe Abortion, c/o ICMA. For 28 
September 2013. http://www.safeabortionwomensright.
org/wp-content/uploads/2013/09/Abortion-in-thecrimi-
nal-law-exposing-the-role-of-health-professionalsthe-
police-the-courts-and-imprisonment-internationallyfor-
28-September-2013.pdf

تكثيف االهتمام باألمراض غير املعدية )حتليل القدرة(
ال تعكــس األولويــات واألهــداف املوضوعــة قيــد 
ــد 201٥،  ــا بع ــة مل ــال الصح ــدول أعم ــاش جل النق
التــي  واألدلــة  للمعطيــات  األمثــل  االســتغالل 
ــي،  ــراض العامل ــبء األم ــة 2010 لع ــا دراس تقدمه

ــد  ــة ق ــر املعدي ــراض غي ــى أن األم ــير إل ــي تش والت
تســببت فــي حالتــني مــن بــني كل ثــالث حــاالت وفاة 
حــول العالــم عــام 2010 ، وهــي في طريقهــا لتصبح 
الســبب األكثــر شــيوعاً للوفــاة فــي أفريقيــا بحلول 
عــام 2013. قــد يرجــع ســوء التمثيــل هــذا بشــكل 
ــدة  ــول مائ ــون ح ــن يجلس ــب م ــى تغلي ــي إل جزئ
ــى  ــهم عل ــخصية وتنافس ــم الش ــوار ملصاحله احل
ــا  ــح، فيم ــك املصال ــات لتل ــداف واألولوي ــل األه متثي
تغلــب عليهــم مؤسســات ممولــة مــن أجــل الدفــع 
بقضايــا معينــة غالًبــا مــا تكــون متعلقــة باألهداف 
اإلمنائيــة األلفيــة، فعلــى ســبيل املثــال، لــم يتضمن 
ــرار  ــر األض ــتوى  ذك ــع املس ــراء رفي ــق اخلب ــر فري تقري
ــام  ــر والنظ ــرب اخلم ــني وش ــببها التدخ ــي يس الت
الغذائــي غيــر الصحــي علــى صحــة اإلنســان، وهــذا 
ــغ  ــات التب ــى صناع ــني عل ــوذ القائم ــى نف ــع إل يرج
واألغذيــة. فعلــى ســبيل املثــال،  فــإن التعــرض 
ــة  ــرات قانوني ــب تغي ملضــار تدخــني الســجائر يتطل
ــة  ــص املناع ــروس نق ــة في ــة. إال أن مكافح وهيكلي
ــث إن  ــداف، حي ــق األه ــث حتقي ــن حي ــر م )HIV( أيس
مجموعــات ممــن يتعايشــون مــع املــرض أو يتأثــرون به 
ــب  ــة منظمــة تطال قــد شــكلوا حــركات جماهيري
والعاملــي،  الوطنــي  املســتويني  علــى  بالتغييــر 
ــة  ــات الهيكلي ــة العقب ــى إزال ــل عل ــك تعم كذل
ــر  ــى معايي ــل عل ــا تتحاي ــا أنه ــة،  كم و االجتماعي
وقواعــد حقــوق اإلنســان،  كمــا أنهــا تعمــل بنظــام 
ــة  ــات القانوني ــى البيئ ــة عل ــن الرقاب ــة يتضم رقاب
ــة  ــك احلرك ــب تل ــا تطال ــات. كم ــات السياس وبيئ
بضمــان متتــع اجلميــع بحقــوق الصحــة والســالمة 
ــا ممــا  مبــا فــي ذلــك أكثــر الفئــات تهميًشــا وضعًف
ــار حتقيــق املعــدالت الوطنيــة للنجــاح  يجعــل اعتب

ــا.1 ــرًا صعًب أم

Increasing the focus on non-communicable diseases: a 
power analysis 
1. Buse K, Hawkes S. Health post-2015: evidence and 
power. Lancet 2013; Early online publication, 20 Sep-
tember 2013. doi:10.1016/S0140-6736)13(61945-5

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
Round Up: New development paradigms post-2015. Reproductive Health Matters 2013;21)42(:220–232



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - التنمية املستدامة - العدد )1٩( مايو 2015 1٥2

*محل فيروس نقص املناعة)HIV( من جدول أعمال ما 
بعد 2015 

ــة  ــية حملارب ــمات األساس ــة الس ــم حماي ــب أن تت يج
ــام  ــد ع ــا بع ــى م ــتدامتها إل ــا واس ــدز وتطويره اإلي
إلــى  النتائــج  تُنســب  أن  كذلــك   ميكــن   .201٥
االســتحداثات العلميــة التصويريــة املوجهــة،  تلــك 
ــى  ــي للمرض ــل اجلمع ــت بالعم ــي حتقق ــج الت النتائ
املتعايشــني مــع فيــروس نقــص املناعــة،  هــذا 
باإلضافــة إلــى احلكومات والوســط العلمــي والقطاع 
اخلــاص وشــركاء التنمية واحلــركات االجتماعيــة  ذات 
ــزام  ــع االلت ــل م ــذا بالتكام ــة ه ــدة العريض القاع
السياســي الدولــي،  كل هــذا أدى إلــى مســتوى 
غيــر مســبوق حلشــد وجتميــع املــوارد وســهولة 
الوصــول لعــالج نقــص املناعــة ، وكذلــك األمــر مــن 
ــة الدوليــة واحملليــة متعــددة  حيــث الترتيبــات اإلداري
القطاعــات والتطــورات العلميــة باإلضافــة إلــى 
العمليــات ســريعة اخلطــى. بالرغــم مــن أن التركيــز 
ــة  ــة االجتماعي ــى العدال ــف عل ــكل مكث كان بش
ــدول  ــي ج ــى HIV ف ــز عل ــى التركي ــة إل ؛ إال أن احلاج
ــث  ــة، حي ــت قائم ــام 201٥ مازال ــد ع ــا بع ــال م أعم
ــا  ــت هدًف ــروس مازال ــة بالفي ــن اإلصاب ــة م إن احلماي
ــا  قابلــة للقيــاس.1 قاصــرًا يتطلــب طموًحــا وأهداًف

فبخــالف مــا ســبق ذكــره، باإلضافــة إلــى حتليــالت 
أخــرى ألهــداف األلفيــة اإلمنائيــة املتعلقــة باألمراض، 
يعتقــد البعــض أن الرقابــة تبــدأ مــن احلاجــة إلــى 
ــد  ــر ق ــذا األم ــة، وه ــاركية حقيقي ــاورات تش مش
ــتمرار  ــى اس ــاج إل ــد يحت ــالً وق ــا طوي ــذ وقًت يأخ
ــات  ــات واجملتمع ــني واحلكوم ــني الباحث ــات ب العالق
ــذا  ــاد ه ــب اعتم ــر. يج ــا التأثي ــع عليه ــي يق الت
األســلوب حتــى ال تســتأثر النخبــة السياســية 
بوضــع األهــداف بعــد مشــاورات صورية وســطحية، 
هــذا مــا يتعــارض مــع احلقــوق التــي تقــوم عليهــا 

ــدة.2 ــداف اجلدي األه

HIV and its place in the post-2015 agenda
1. UNAIDS Programme Coordinating Board. AIDS 

response in the post-2015 development agenda, 28 May 
2013. Paper for the UNAIDS PCB thirty-second meeting, 
25–27 June 2013. http://www.unaids.org/en/media/
unaids/contentassets/documents/pcb/2013/pcb32/
agendaitems/20130528PCB%20discussion%20paper_
AIDS%20in%20post%202015_27%20May_Final%20
19H30.pdf
2. Ooms G, Brolan C, Eggermont N, et al. Universal 
health coverage anchored in the right to health. Bul-
letin of World Health Organization 2013; doi:10.2471/
BLT.12.115808

 
احلاجة إلى سبل أكثر تطورًا لقياس مدى ثقة املرضى 

في خدمات الرعاية الصحية
غالًبــا مــا تربــط الثقــة بعــدد مــن أهــداف الرعايــة 
باخلدمــات،  املرضــى  انتفــاع  منهــا:   الصحيــة 
ــالع  ــة، و االط ــلوكيات الصحي ــض الس ــر بع وتغيي
ــث  ــض. حي ــي للمري ــع الصح ــى الوض ــي عل الذات
ــة  ــال الصح ــي مج ــون ف ــتغل العامل ــن أن يس ميك
ومنفــذو البرامــج و الباحثــون قياســات مــدى ثقــة 
ــة  ــادة فاعلي ــة؛  لزي ــات الصحي ــي اخلدم ــى ف املرض
الرعايــة، و تقييــم النظــام الصحــي،  و الوصــول إلى 
نتائــج صحيــة أفضــل، يقــدم هــذا التقريــر املُمنهج  
ــا  ــي يعتمده ــة الت ــرات الثق ــودة مؤش ــا جل تقييًم
ــاس،  ــات القي ــت آلي النظــام الصحــي. حيــث توصل
وهــي نصــف إجمالــي ٤3 مقياًســا و مؤشــرًا لقياس 
ــى  ــة املرض ــدى ثق ــاس م ــدف قي ــتخدمني به املس
كذلــك  اســتخدمت  الصحيــة،  األنظمــة  فــي 
ــاء أو  ــني املرضــى و األطب ــاس مســتوى الثقــة ب لقي
ــى  ــا عل ــزت 83% منه ــث رك ــض، حي ــم التمري طاق
العالقــة بــني الطبيــب واملريــض، و 2٧% لعالقــة 
ــم  ــا لعالقته ــي، و٩% منه ــام الصح ــى بالنظ املرض
باملؤمنــني، و٤% للصيادلــة، و٤% للباحثــني الطبيــني، 
ــى  ــس عل ــك املقايي ــني تل ــن ب ــالث م ــزت ث ــا رك كم
منظــور مقدمــي الرعايــة بــدالً مــن منظــور املرضــى 
بنســبة ٧%، كذلــك فــإن ٦0% مــن املقاييــس الثالثــة 
ــد اســتخدمت مؤشــرًا واحــد ًا  فقــط  واألربعــني ق
لقيــاس مســتوى الثقــة. كمــا أن أغلــب مقاييــس 
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ــدر ب  ــة )وتق ــي اخلدم ــى ومقدم ــني املرض ــة ب الثق
ــن  ــط م ــد فق ــل واح ــوى عام ــس س ــم تق ٧0%( ل
العوامــل املؤثــرة فــي مســتوى الثقــة، فــي حــني أن 
ــي  ــة ف ــتوى الثق ــدر مس ــي تق ــس الت ــي املقايي ثلث
األنظمــة الصحيــة )٦٧%( تضــع فــي االعتبــار األبعاد 
ــى  ــرة عل ــل املؤث ــن العوام ــا ع ــر. أم ــددة لألم املتع
ــة  ــل واألمان ــت التواص ــا فكان ــر قياًس ــة األكث الثق
ــاواة  ــة واملس ــت العدال ــني كان ــي ح ــس، ف والتناف
ــن  ــم م ــا )22%(. فبالرغ ــل قياًس ــل األق ــي العوام ع
ــة إال  ــة الصحي ــي األنظم ــة ف ــب الثق ــادة نس زي
أنــه لــم يتــم تطويــر أو اعتمــاد ســوى عــدد ضئيــل 
ــطة  ــدول متوس ــي ال ــة ف ــة الصحي ــن األنظم م

ــة  ــع للدراس ــم يخض ــك ل ــل، كذل ــدودة الدخ ومح
ــا  ســوى عــدد ضئيــل مــن العالقــات األوســع نطاقً
علــى املســتويات املؤسســية، فمــن املمكــن تعزيــز 
مســتويات الثقــة احلاليــة باعتمــاد أســاليب نوعيــة 
واختيــار قياســات و مؤشــرات جديــدة، عــالوة علــى 
ذلــك يجــب أن تولــى قيــم مثــل:  األمانــة، والســرية، 

ــر. 1 ــا أكب ــاواة اهتماًم واملس

Need for improved ways to measure trust
in health services
1. Ozawa S, Sripad P. How do you measure trust inthe 
health system? A systematic review of the literature. 
Social Science & Medicine 2013;91:10–14. doi:10.1016/j.
socscimed.2013.05.005

رة
وال

س د
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ر: 
صو

عيادة مبدينة بيالني شرقي مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا 
)الصورة من حتقيق »املوت واملوتى شرقي كيب تاون«(
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الوثائق و املصادر األساسية جلدول أعمال ما بعد 2015
1. التصريحات والتقارير

ــدة، و  ــألمم املتح ــع ل ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــة إل ــة االحتادي ــا الدميقراطي ــة إثيوبي ــاب جمهوري خط
ــارس/آذار 2013 ــف، 1 م ــان، جيني ــوق اإلنس ــاة حق ــم مراع ــي بتعمي ــتوى املعن ــع املس ــق الرفي الفري

مؤكداً على اهمية احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في اطار جدول اعمال ما بعد 201٥
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/22ndSession/OralStatements/10%20Ethiopia%20
%28on%20behalf%20of%20a%20group%20of%20like%20minded%20countries%29.pdf

احلقــوق املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي اطــار جــدوا اعمــال مــا بعــد 201٥: مذكــرة مناقشــة، 
قدمتهــا جيتــا ســني. االســتعراض التنفيــذي ملؤمتــر الســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام 201٤: املؤمتــر الدولــي 

حلقــوق اإلنســان بهولنــدا، مــن 8 إلــى 10 يوليو/متــوز 2013

بشــأن أهميــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة و احلقــوق التــي يقــوم علــى اساســها جــدول زمنــي للنقــاش 
ــر األمــني العــام لــألمم املتحــدة حــول السياســات و ايجــاز األبحــاث األساســية التــي قــام عليهــا تقري

http://humanrights.icpdbeyond2014.org.php53-3.dfw1-2.websitetestlink.com/uploads/browser/files/srhr_in_post_
2015_hr_conf_discussion_note_gita_ sen.provisional.pdf

ــا.  ــي أفريقي ــا ف ــدرن و املالري ــدز و ال ــة االي ــي ملكافح ــاد العامل ــتركة لالحت ــئولية املش ــق للمس ــة الطري خارط
ــي، 2012 ــاد األفريق االحت

ــق  ــة لتحقي ــات اإلفريقي ــا احلكوم ــب أن تتخذه ــي يج ــراءات الت ــز لإلج ــك ركائ ــق تل ــة الطري ــع خارط تض
األهــداف احلاليــة، و دعــوات إلدراج اجلهــود فــي مكافحــة تلــك األمــراض فــي األنظمــة الصحيــة، بغيــر اإلتيــان 

علــى ذكــر الصحــة اجلنســية و اإلجنابيــة و احلقــوق املتعلقــة بهــا.
http://www.au.int/en/sites/default/files/Shared_Res_Roadmap_Rev_F%5B1%5D.pdf

ــت حاضــرة فــي  ــي كان ــرأة و الت ــة بحقــوق امل ــي املعني ــان اخلتامــي لشــبكات و منظمــات اجملتمــع املدن البي
احلــوار اإلقليمــي بشــأن التنميــة املســتدامة و جــدول أعمــال مــا بعــد 201٥ للتنميــة، نوفمبر/تشــرين الثانــي 

2012. بعنــوان االحتياجــات املســتقبلية لنســاء منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ.

ــي املعنيــة بحقــوق املــرأة  دعــوة نســاء منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ وشــبكات ومنظمــات اجملتمــع املدن
ــة. ــالء االهتمــام للعامــالت والنزاعــات والعنــف والتعبئ إلي

http://www.dawnnet.org/advocacy-cso.php?id=268

اجملموعــة الرئيســية للنســاء. خطــاب بشــأن تقريــر أمــني عــام األمم بشــأن متابعــة نتائــج مؤمتــر قمــة األلفية، 
٦ سبتمبر/ايلول 2013

خطــاب مفتــوح يدعــو إلــى اعتــراف اقــوى بحقــوق املــرأة، و ادراج احلقــوق اجلنســية و اإلجنابيــة فــي جــدول 
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األعمــال للتنميــة بعــد 201٥ مــن أجــل اتبــاع نهــج حتويلــي بشــأن منــوذج االقتصــاد الكلــي املســيطر
http://www.globalpolicy.org/home/252-the-milleniumdevelopment-goals/52476-letter-by-womens-major-groupto-
ban-ki-moon-on-his-mdgpost-2015-report.html

2. مواقع إليكترونية
اجملموعة الرئيسية للنساء

يحتــوى هــذا املوقــع علــى بيانــات املتعلقــة بالسياســة بشــأن حقــوق املــرأة، التنميــة و البيئــة املســتدامة، 
مبــا فــي ذلــك الصحــة اجلنســية و اإلجنابيــة و احلقــوق املتعلقــة بهــا كمشــارك فــي احلــوار بشــأن اهــداف 

التنميــة املســتدامة و عالقاتهــا بأهــداف التنميــة ملــا بعــد 201٥
http://www.womenrio20.org/issues.php

املوقــع الرســمي لألهــداف اإلمنائيــة األلفيــة و مــا بعــد 201٥، يحتــوى املوقــع علــى تقاريــر شــاملة و العمليات 
ــية. اإلقليمية الرئيس

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml

Post2015.org

ــات  ــداث وجلس ــن أح ــكل دوري ع ــار بش ــات أخب ــدم حتديث ــار، يق ــا وراء البح ــة مل ــد التنمي ــه معه ــوم علي يق
ــة. ــة الدولي ــى شــواغل التنمي ــز عل ــة بشــأن جــدول األعمــال اجلــاري وضعــه مــع التركي إحاطــة إعالمي

http://post2015.org/

العالم الذي نريد، 201٥
يضم مشاورات مباشرة مواضيعية على املستوى الوطني.

http://www.worldwewant2015.org/

املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد 201٤
يسلك الضوء على االستدامة و على عمليات املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد 201٤ املوازية

http://icpdbeyond2014.org/

)DAWN( بدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد
حتليــالت مبنظــور نســوي جنوبــي للنــوع االجتماعــي )اجلنــدر( و التنميــة مــن مشــارك اساســي فــي احلــركات 

النســوية العامليــة
http://www.dawnnet.org/feminist-resources/

رابطة حقوق املرأة في التنمية
يعرض منظور نشطاء نسويني و نشطاء احلقوق اجلنسية

http://www.awid.org/eng/News-Analysis/Special-Focus-Post-2015-Development-Agenda
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