
 

 

 

ي مجال التغطية الصحية الشاملة 
ن
ن وحقوق المرأة ف ن الجنسي   تحقيق صحة أفضل للجميع.  تدعمسالمساواة بي 

  يهم كافة األطراف.  أمر وهو 

 

الصحية  تطالب الدول األعضاء بتناول الموضوعات التالية خالل اجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية WGH منظمة 

:  وإعالنه 2019سبتمبر  23 بتاري    خالشاملة، المزمع عقده    السياسي

 

عد من القضايا المحورية لتصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة 1
ُ
ن وحقوق المرأة ت ن الجنسي    . المساواة بي 

 

1.1   
 
ي نهج  إعطاء األولوية لالحتياجات الصحية الخاصة بالنساء والفتيات األكبر تهميشا

عند تصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة، مع تبن 

ي ذلك الشباب،  فئةمتقاطع ومتعدد األوجه للتأكد من عدم إهمال أي 
 
اإلثنية، والطوائف والطبقات، وذوي اإلعاقة، و ، والمجموعات العرقية)بما ف

، وأية هوية أخرى ُمهّمشة 
ً
(.   وفقوالنساء األكبر سنا   السياق االجتماعي

ي تصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة 1.2
ن
ي تدفع المخاطر والتدهور الصحي عىل أساس األدوار  ،تناول الُمحددات الجندرية للصحة ف

الن 

 والال
ً
، للجميع )النساء/الفتيات، الرجال/الصبية، العابرين جنسيا  للجنسي  

ً
(. -الُمسندة اجتماعيا   ثنائيي  

ي نهج لمدى الحياة 1.3
ي  تبنن

المراحل بفتيات لتصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة، يتناول االحتياجات واألولويات الصحية المختلفة للنساء واف 

  حياتهن.  طوالالحرجة 

ي إعالن أستانا بشأن  1.4
ن
ام الوارد ف ن   1تطبيق االلب 

ي "الرعاية الصحية األولية والخدمات الصحية عالية الجودة، واآلمنة، 
والشاملة، والمتكاملة، والقابلة للوصول، والمتوفرة، ومعقولة التكلفة للجميع ف 

". مي   ، ُمدربي   وماهرين وُمتحفزين وُملب   ام وكرامة عىل يد مهنيي   صحيي     أي مكان، والُمقدمة بعطف واحب 

     حيث أن ذلك سوف ُيسّهل الوصول بالنسبة إىل غالبية النساء والفتيات الُمهّمشات. 

 إىل الخدمات الصحية، التأكد من أن تمويل التغطية الصحية  1.5
ً
مع اإلقرار بأن دخول وأصول النساء  الشاملة يتيح وصول النساء والفتيات األشد فقرا

ي المتوسط تكون أقل من الرجال. 
 ف 

ي اتخاذ القرارات الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة –بأعداد مساوية للرجال  –شمل النساء   1.6
ن
عىل كافة المستويات، من المجتمعية إىل  ف

ي نهج تحولي العالمية، 
  من حيث تصميم وتنفيذ وقيادة التغطية الصحية الشاملة.  جندري وتبنن

 . البيانات المفصلة بحسب النوع الجندريبالتغطية الصحية الشاملة عىل أساس  ة.بناء قاعدة دالئل السياسات الخاص1

ي تنص عىل أنه:  1.8
اكة صحة األم والوليد والطفل الن  ي "دعوة التحرك" الصادرة عن شر

  إقرار المبدأ ف 

ام ببناء حركة جماعية تضمن الصحة للجميع،  ن  "لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ال سيما للنساء والفتيات والشباب، يتعي   علينا االلب   لتضمي 

 ". ودعم الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

   

اكة صحة األم والوليد والطفل تحت  WGHمنظمة  والحقوق الجنسية واإلنجابية:  عنوان "الصحةتدعم وتؤيد "دعوة التحرك" الصادرة عن شر

وري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة".   عنرص ضن
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عد محورية لتصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة النسائيةالعاملة الصحية  األيدي. 2
ُ
  ت

 

شكل اإلقرار بالدور الذي تلعبه المرأة  2.1
ُ
ي 70، باعتبارها ت

 
ي تقديم التغطية الصحية الشاملة. فالنساء  مجال الصحة،% من األيدي العاملة ف

 
وذلك ف

، باإلضافة إىل كونهن ُمستهلكات للخدمات الصحية.     بمثابة القوة الدافعة للصحة، وعامل إلحداث التغيب 

ي   2.2
ن
ي األيدي العاملةااالستثمار ف

ن
ورية لتحقيق التغطية الصحية  18وشغل  النسائيةالصحية  لتعليم والتدريب للتوسع ف مليون وظيفة صحية ض 

  الشاملة. 

ي ميدان األيدي العاملة الصحية 2.3
ن
ي ف

 
ن والقصور الحقوف ن الجنسي  ي  ،تناول عدم المساواة بي 

 
ي والفجوات الجندرية الموجودة ف

 التميب   المهن 
ً
وخاصة

عد 
ُ
ي ت

  التغطية الصحية الشاملة. م يتقد معوقات تحول دونالقيادة واألجور، والن 

 ويتيح بيئة عمل لألخصائيات الصحياتضمان عمل الئق   2.4
ً
 عادال

ً
آمنة خالية من العنف  بحيث يحمي حقوقهن األساسية، ويوفر دخال

 .   والمضايقات والتميب  

ي ضم العمل الصحي واالجتماعي   2.5
 
ي تفرض عىل  إل سوق العمل الرسمي  النسائ

القيام بأعمال الصحة المجتمعية دون  المرأةوإنهاء الممارسات الن 

  أجر أو بأجر منخفض.  

  الصحية.  األنظمةومراقبة  شمل األخصائيات الصحيات بأعداد مساوية للرجال عىل جميع مستويات صنع القرار  2.6

ي نهج تحوىلي جندري  2.7
، وجعل افيما يتعلق بتخطيط األيدي  تبن  ي المجال الصحي

 تحليل الجندري جزءلالعاملة الوطنية ف 
ً
ال يتجزأ من تحليل سوق  ا

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية "خطة العمل الخمسية  –منظمة العمل الدولية  –العمل، كما هو متفق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية 

  ’2(.  2021-2017للتوظيف الصحي والتنمية االقتصادية الشاملة )

 

ورية وحيوية لعمليات اجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى3   . األصوات والقيادات النسائية ضن

 

ن تحقيق اإبداء إرادة سياسية قوية ل  3.1 ن لمساواة بي  من خالل بيانات صادرة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الجمعية  الجنسي 

ي الجلسة االفتتاحية  ،العامة لألمم المتحدة، ورئيس مجموعة البنك الدوىلي 
والرئيس المرتقب الجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى، وذلك ف 

  لالجتماع. 

ي "قرا 3.2
امات الواردة ف  ن والمحاورين ر اإلجراءات" تطبيق االلب   ي االجتماع الذي يضم أصحاب العالقة المتعددين  والتأكد من اختيار المتحدثي 

ف 

، ومستوى التنمية، والتمثيل واجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة،  ن ن الجنسي  عىل أساس أخذ المساواة بي 

ي الحسبان
ن
ي ف

ن
 ’3". الجغراف

ي األمم المتحدة   3.3
ام بعثات الدول األعضاء ف  ة الجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة -التأكد من الب    – الحاض 

ن ل بالتمثيل المتوازن  .لجنسي 

ي "قرار اإلجراءات"  3.4
امات الواردة ف  ن ختيار ال تطبيق االلب   ي االجتماع الذي يضم أصحاب العالقة المتعددين واجتماع األمم المتحدة رفيع  المشاركي 

ف 

ي  مبادئ الشفافيةعىل أساس أخذ المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، 
ن
ي الحسبان العادل والتمثيل الجغراف

ن
إل ، وإيالء االعتبار الواجب ف

 ’4 "" للمرأةلمشاركة الفعالة ا
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ي جداول األعمال الرسمية لكٍل من  3.5
 
االجتماع الذي يضم أصحاب العالقة إدراج المساواة بي   الجنسي   والتغطية الصحية الشاملة كبند منفصل ف

   المتعددين واجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة. 

تيبات  3.6 ي  يقة للعائالتالمراعية لالعتبارات الجندرية/الصدترسيخ الب 
 
االجتماع الذي يضم أصحاب العالقة المتعددين واجتماع األمم المتحدة ف

 .رفيع المستوى

ن وحقوق المرأة بالنسبة للتغطية الصحية  ن الجنسي   الرسائل الرئيسية: أسباب أهمية المساواة بي 

 

عد من القضايا المحورية لتصميم وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة  .1
ُ
ن وحقوق المرأة ت ن الجنسي    المساواة بي 

 

ي وجوب الوصول إىل  •
ي التغطية الصحية الشاملة تعن 

 
لجميع بغض النظر عن النوع، أو اإلثنية، أو الطائفة، أو العرق اكلمة "الشاملة" الُمشار إليها ف

ي النساء والفتيات المنتميات للأو الطبقة 
عان 

ُ
ي الكثب  من البلدان، ت

 
فئات االجتماعية، أو اإلعاقة، أو السن، أو الهوية الجنسية، أو الدخل، إلخ. ف

ي  األصعبحصول عىل الخدمات الصحية وسُيمثلن القطاع ال قلةاالجتماعية الُمهمشة من 
 
    . التواصلف

ي  •
 
شكل النساء أغلبية الفقراء ف

ُ
حدث التغطية ت

ُ
العالم ومن ثمة األضعف قدرة عىل دفع مقابل الخدمات الصحية بالمقارنة بالرجال. سوف ت

 
ً
ا  كبب 

ً
ا ي فرص الصحية الشاملة تغيب 

 
 ف
ً
، لتحقق لهن تكافؤا

ً
  بالنسبة للنساء األكبر فقرا

ُ
الوفاة المبكرة والمعاناة، وتحد من  نسب قلل منالحياة، وت

 عىل الخدمات الصحية التكاليف الصحية الكارثي
ً
ي تحول دون حصول الكثب  من النساء حاليا

ي ة الن 
   يحتجنها.  الن 

ي  األشخاصمبدأ وجوب حصول  إىلتستند التغطية الصحية الشاملة  •
عىل الخدمات الصحية بحسب احتياجاتهم، ولذلك فال بد أن تؤخذ ف 

ي من الحسبان االحتياجات المختلفة للنساء والرجال خالل حياتهم، وال
  برزها حاجة النساء إىل الخدمات الصحية المرتبطة بالحمل والوالدة. أن 

،  الُمحددات الجندرية للصحة تدفع المخاطر  •  وذلك والتدهور الصحي
ً
ي بعض السياقات،  استنادا

. فالنساء ف 
ً
إىل األدوار الُمسندة للجنسي   مجتمعيا

ة مثل ختان  ي أي مكان بالمقارنة بالرجال. عىل قدٍر يخضعن للممارسات التقليدية الُمض 
ن أكبر عرضة لمخاطر العنف الجندري ف 

ُ
اإلناث، وتك

ي جعل الرجال أكبر عرضة لمخاطر الوفاة واإلصابة باألمراض المرتبطة باستخدام التبغ واالنتحار، وزي
ادة احتمال متساٍو، تتسبب األدوار الجندرية ف 

 للعنف. هذا و 
ً
،  عاتق الوقاية من المحركات الجندرية للتدهور الصحي عىل مسؤولية قعتتعرض العابرين جنسيا

ً
أطراف خارج القطاع الصحي إجماال

ي سياقها من أجل التطبيق الناجح للتغطية الصحية الشاملة.    
 ويجب تناولها ف 

، تبل •
ً
حدد القرارات السياسية تمويل ونطاق التغطية الصحية الشاملة عىل مستوى الدولة. عالميا

ُ
لمانيات ت % فقط، ولذلك 23.5غ إجماىلي نسبة البر

ي إصدار القرارات السياسية الوطنية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة. وعليهف
ئ ف   سوف  ،ليس للنساء رأي متكاف 

ً
لمانات المتوازنة جندريا فإن البر

ي اتخاذ  ،والمؤثرة فيها  صحة المرأةبالمتعلقة  الصحية تعطي أولوية أكبر للخدمات والمشكالت
ورية وُملحة ف  عد ض 

ُ
حيث أن أصوات النساء ت

، سواء المجتمعية أو الوطنية أو الدولية، وللتأكد من تلبية التغطية الصحية الشاملة الحتياجات وأولويات األصعدةالقرارات الصحية عىل كافة 

    الجميع.  

امها الراسخ أي أحد   تقوم التغطية الصحية الشاملة عىل مبدأ عدم إغفال أو إهمال • حقوق اإلنسان فيما بكان، ولكن لتحقيق ذلك، ال بد من الب  

  يخص الفتيات والنساء، وكذلك صحتهن وحقوقهن الجنسية واإلنجابية. 

جري عام  •
ُ
ي استطالع أ

ي التنويه إىل كون المساواة بي   الجنسي   60منظمة صحة عالمية، أخفقت  140شمل  2017ف 
 5% من تلك المنظمات ف 

اض منح المساواة بي   الجنسي   أو حقوق المرأة أولوية تلق اتيجياتها. ومن ثمة، ال يمكن افب  ي برامجها أو اسب 
ي ضمن أولوياتها الموثقة ف 

ائية واجبة ف 

المساواة عمليات االجتماع رفيع المستوى الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وستظهر الحاجة إىل اتخاذ خطوات بعينها لضمان عدم إغفال سب  

ي هذا السياق.  
 بي   الجنسي   وحقوق المرأة ف 

 

ي تصميم وتقديم التغطية الصحية الشاملة .2
ن
ي القطاع الصحي محورية ف

ن
عد األيدي العاملة النسائية ف

ُ
  ت

 

شكل النساء نحو  •
ُ
ة محورية لتقديم 70ت عد المرأة ركب  

ُ
، وعليه، ت

ً
ي القطاع الصحي عالميا

التغطية الصحية الشاملة، عىل الرغم % من األيدي العاملة ف 

ي القطاعات الدنيا ذات األجور المتدنية وظروف
حصول األخصائيات غب  اآلمنة. إن ضمان  العمل من عمل غالبية األخصائيات الصحيات ف 

    الئق هو أمر محوري لتقديم التغطية الصحية الشاملة.  الصحيات عىل عمل

ي الدول ذات الدخل المنخفض بحلول عام ملي 18ال بد من خلق ما ُيقدر بنحو  •
، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما 2030ون وظيفة صحية ف 

 لشغل تلك الوظائف، حيث يؤدي ا
ً
 جندريا

ً
 تحوليا

ً
ي األيدي العاملة النسائية بالقطاع الصحي نهجا

وري أن يتبن  االستثمار ف  ي أنه من الض 
لتوسع ف 

  إىل فوائد أشمل من حيث المساواة بي   الجنسي   والتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي.  - لذلك نتيجة - الوظائف الرسمية للنساء
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.  تشكيلعىل الرغم من  • ي القطاع الصحي
 
وجود إن  النساء أغلبية األيدي العاملة الصحية، إال أن الرجال يشغلون معظم المناصب القيادية العليا ف

ي مناصب قيادية من شأنه توسيع أجندة األعمال  المرأة
 
إعطاء أولوية أكبر للمحركات المرتبطة بالصحة مثل الصحة والحقوق الجنسية و ف

، ولكن حال غيابها،  ي تنطبق عىل الجنسي  
كواإلنجابية الن    تب 

ً
ى عىل صحة المرأة.  آثارا    سلبية كبر

ي المناصب القيا •
 
قدمن خدمات إن االفتقار إىل التوازن الجندري ف

ُ
ي ت
ي هدر الكوادر والمناظب  والمعرفة النسائية. فالسيدات الالن 

دية الصحية يعن 

أراء متكافئة حول كيفية تصميم وتقديم تلك الخدمات. ال بد من تناول هذه الموضوعات لضمان نجاح  محرومات من تقديمالصحة العالمية 

  التغطية الصحية الشاملة.  

ي ال •
 
 من إجماىلي الناتج المحىلي عىل مستوى العالم، ولكن يظل نصفه غب  مدفوع،  3قطاع الصحي بنحو يساهم عمل المرأة ف

ً
ترليون دوالر تقريبا

ي ظل غياب التغطية الصحية الشاملة و حيث تقدم المرأ
 
تقديم يعتمد مقدمي الرعاية الماهرين. هذا و نقص ة خدمات الرعاية غب  المدفوعة ف

 وإنهاء الدعم المقدم من النساء أتضمي   أعمال المر التغطية الصحية الشاملة عىل 
ً
 الئقا

ً
، واعتباره عمال ي سوق العمل الرسمي

 
ة غب  المدفوعة ف

 
ً
     .  األجر  الصحية عبر األعمال غب  مدفوعة لألنظمةاألكبر فقرا

 

 

ورية وحيوية لعمليات اجتماع األمم المتحدة رفيع  .3   المستوىاألصوات والقيادات النسائية ضن

 

عد  •
ُ
ي منظومة اتخاذ ت

 
ي  النساء أقلية ف

 
ي جمعية الصحة العالمية. وف

 
% فقط من وزارات الصحة 31، ترأست المرأة 2018 عام القرارات الصحية ف

ي % من رؤساء بعثات الدول األعضاء 25وشكلت اإلناث 
 
وتفتقر عملية صنع .هذا  6. 2018-2015جمعية الصحة العالمية بي   عامي  المشاركة ف

 من نساء المنظور القرار الصحي العالمي الدافع للتغطية الصحية الشاملة إىل 
ً
، وخاصة ي

  . يةالجنوب المناطق النسانئ

ي قلية نسبة األتشغل النساء  •
ي عام  لدىالمناصب المعنية باتخاذ القرار ف 

ل الذكور 2017منظمات الصحة العالمية، فف 
ّ
% من التنفيذيي   و 69، شك

ي  داراتاإل % من رؤساء مجالس 17
ي المناصب القيادية  7 منظمة عالمية للصحة.  140 ف 

ئ ف  ومن ثمة، فإن صوت المرأة غب  ُممثل بشكل متكاف 

ي الموارد المهمة الداعمة لتصميم وتقدم التغطية الصحية الشاملة. 
ي تتحكم ف 

  لدى منظمات الصحة العالمية الن 

ي القطاع الصحي تتفاقم بفعل تداخلها مع عوامل أخرى مثل العرق، والديانة، وا •
لطائفة، إن الفرص المحدودة المتاحة لتبوأ المرأة مناصب قيادية ف 

 ت
ً
. وعليه فال بد للتغطية الصحية الشاملة أن تتبن  نهجا

ً
ي تؤدي إىل إضعاف النساء الُمهّمشات أصال

، واإلثنية، الن 
ً
 متعدد والعبور جنسيا

ً
قاطعيا

  األوجه يشمل منظور المجموعات النسائية المتنوعة، ال سيما تلك المنتمية إىل البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. 

ي تسمح  •
، والهياكل الن  ُ   بخلقإن الفجوات الجندرية الحالية ناجمة عن عدم توازن القوى والسلطات، والتنميط الجندري، والتميب    مسارات لتمب 

ه، فإن أولويات المنظومة ،واحد  جنس . عندما يكون لجنس بعينه رأي أكبر دون غب  ي أدوار تابعة ويتعرضون للتميب  
الصحية  بينما يقبع اآلخرون ف 

  عىل حساب تحييد التغطية الصحية الشاملة.   وذلك تصبح مشّوهة لصالح المجموعات األقوى، 

 أمام تعزيز األيدي العاملة الصحية وقوى الرعاية االجت ب القياديةإن الغياب المستمر للكوادر النسائية عن المناص •
ً
اعية المطلوبة مُيعد عائقا

  ا فيها التغطية الصحية الشاملة. ملتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ب
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ي مجال التغطية الصحية الشاملة 
ن
ن وحقوق المرأة ف ن الجنسي  تحقيق صحة أفضل  تدعمسالمساواة بي 

 للجميع. 

  . يهم كافة األطراف أمر وهو 


