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ال�سحة اجلن�سية والإجنابية: 
وري لتحقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة ُمَكوِّن محِ

من  وغريها  املدين،  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  مع  املتحدة  الأمم  تعمل 
التنمية  اأهداف  من  التالية  املجموعة  لتحديد  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�رشكاء 
يف  الكتمال  لها  املقرر  للألفية  الإمنائية  الأهداف  تعقب  �سوف  التي  الدولية 
وتعزيز  املدقع،  الفقر  اإنهاء  على  اجلديدة  الأهداف  تركز  و�سوف   .2015 عام 
اجلميع«.)1(  »خدمة  بهدف  املهم�سة،  الفئات  اإلى  والو�سول  امل�ستدامة،  التنمية 
ومن املتوقع اأن ت�سمل اأهداف التنمية الدولية املرتقبة هدفًا يتعلق بال�سحة، ول 
يزال م�سمون الهدف قيد النقا�ش. وتعترب »التغطية ال�سحية ال�ساملة« واحداً من 
املقرتحات، وتتحقق عندما ي�ستطيع اجلميع احل�سول على خدمات �سحية ذات 
جودة مقبولة عند احلاجة دون م�سقة مالية.)3،2( وتعترب التغطية ال�سحية ال�ساملة 
من الأمور الأ�سا�سية لتحقيق الإن�ساف يف جمال ال�سحة والتنمية الب�رشية لأنها 
تويل اإهتمامًا خا�سًا بالو�سول اإلى الفئات الأكرث فقراً وتهمي�سًا والذين يواجهون 

عادًة اأعظم املخاطر ال�سحية ويحتاجون اإلى مزيد من اخلدمات.)4(

تعترب ال�سحة اجلن�سية والإجنابية جزءاً هامًا من �سحة ورفاهة الن�ساء والرجال 
والأُ�رش ب�سفة عامة، وهي توؤثر يف حياة النا�ش منذ الطفولة اإلى ال�سيخوخة. وقد 
مت التفاق على تعريف ومدلول »ال�سحة الإجنابية« لأول مرة، واأُدِرجت كهدف 
�سامل من خلل تقرير املوؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية )ICPD()5( عام 1994 
بالقاهرة. وقد مت الت�سديد يف املراجعة الأخرية لربنامج عمل موؤمتر القاهرة يف 
ذكرى مرور ع�رشين عامًا على اإنعقاده، والتي ت�سمنت عقد موؤمتر اإقليمي للدول 
العربية، على �رشورة ا�ستمرار اللتزام بتعميم وتوفري خدمات ال�سحة اجلن�سية 
والإجنابية للجميع.)6( وقد مت حتديد ِحزم اأولية من التدخلت مع ال�ستمرار يف 
تنقيحها، اإل اأن هذه التدخلت والق�سايا ما زالت حمل جدال اجتماعي و�سيا�سي 
يف كثري من البلدان، وكثرياً ما يتم جتاهلها يف ال�سيا�سات ال�سحية العاملية، مبا 
للألفية. ومت ت�سمني »ح�سول اجلميع على خدمات  الإمنائية  الأهداف  يف ذلك 
اإ�سافة  ال�سحة الإجنابية«، مبا فيها تنظيم الأ�رشة، يف وقت ُمتاأخر يف �سورة 
ال�سيا�سي  باللتزام  حتظ  مل  وبالتايل  الأمهات(،  �سحة  )حت�سني   5 الهدف  اإلى 

الكايف مثل الأهداف والغايات الأخرى.

املتحدة  الأمم  ل�سندوق  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  عقد  ال�سياق،  هذا  يف 
والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  و�سع  ملناق�سة  ت�ساوريًا  اإقليميًا  لقاءاً  لل�سكان 
مفهوم  يف  ت�سمينها  وخا�سًة   ،2015 عام  بعد  ملا  الدولية  التنمية  اأجندة  يف 
»التغطية ال�سحية ال�ساملة«. كما ا�ستهدف اللقاء الت�ساوري اأي�سًا ال�ستفادة من 

خربات وجتارب الدول العربية الفعلية يف اإعداد الأجندة ال�سحية العاملية. 

مت عقد الجتماع يف مدينة �رشم ال�سيخ، بجمهورية م�رش العربية، يف 13-12 
ثلني من وزارات ال�سحة و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان  فرباير 2014، و�سم ُمَ
وليبيا،  ولبنان،  والأردن،  والعراق،  وم�رش،  اجلزائر،  هي:  عربية  دولة   13 من 
واملغرب، وُعمان، وفل�سطني، وال�سومال، وال�سودان، وتون�ش، واليمن.  كما �سارك 
بع�ش الزملء من منظمة ال�سحة العاملية، واملجل�ش القومي لل�سكان يف م�رش، 
ومقر �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف نيويورك. وَتْبني ورقة املوقف احلالية 

على النتائج التي تو�سلت اإليها امل�ساورات خلل الجتماعات.

ال�سياق الإقليمي

حيث  من  تتباين  التي  البلدان  من  متنوعة  جمموعة  العربية  الدول  منطقة  م  َت�سُ
البلدان يف  اأي�سًا هذه  ال�سيا�سية. وقد تباينت  والثقافات، والنظم  الدخل،  م�ستوى 
البلدان،  امُلحَرَز يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية، حيث حققت بع�ش  التقدم 
يف  الأمهات  وفيات  ن�سبة  يف  ملحوظًا  انخفا�سًا  واملغرب  وتون�ش،  م�رش،  مثل 
ال�سنوات الع�رشين املا�سية بينما تخلفت دول غريها، مثل ال�سومال، واليمن عن 
الركب. يف جميع اأنحاء املنطقة، كان التو�سع يف خدمات تنظيم الأ�رشة اأبطاأ ما هو 
مطلوب للو�سول اإلى الهدف الإمنائي للألفية رقم 5 ب للحد من النق�ش يف تلبية 
البلدان يف املنطقة  الحتياجات ل�ستخدام و�سائل منع احلمل. كما تتميز جميع 
اإليه اأي�سًا بـ »طفرة اأعداد  اأعداد كبرية من ال�سباب، وهو ما ي�سار  العربية بوجود 
ال�سباب«. وقد اأدت التغريات ال�سيا�سية الأخرية اإلى عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وزيادة 
خا�ش  بوجه  املهاجرون  ويتعر�ش  احلدود.  وعرب  البلدان  داخل  الهجرة  معدلت 
لعتلل ال�سحة ويحتاجون اإلى َنهج متخ�س�ش يف تقدمي اخلدمة ال�سحية. ولكن 
ال�سطرابات ال�سيا�سية يف العديد من البلدان، التي متيزت بالتغيري املتكرر لوزراء 
ال�سحة، وعدم و�سوح الروؤى ال�سيا�سية، اأعاقت اجلهود الرامية اإلى تو�سيع فر�ش 
احل�سول على خدمات ال�سحة الإجنابية لعامة ال�سكان وكذلك املهاجرين. ويوؤدي 
امليزانية  قيود  من  ي�ساحبها  وما  البلدان،  بع�ش  يف  اجلديدة  احلكومات  حتفظ 

و�سعف القت�ساد، اإلى حتول الأولويات بعيداً عن ال�سحة اجلن�سية والإجنابية. 

بعيداً  باأنف�سهم  ال�سحية  ال�سيا�سات  وا�سعوا  ناأى  حني  يف  اأخرى،  ناحية  ومن 
الأزمات  اأجربت  املا�سي،  يف  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  ق�سايا  مناق�سة  عن 
الإن�سانية التي ت�سهدها املنطقة احلكومات على العرتاف باأهميتها، مبا يف ذلك 
النوع  على  القائم  العنف  اأ�سكال  من  وغريه  الغت�ساب  من  واحلد  منع  خدمات 

الجتماعي يف خميمات اللجئني والنازحني داخليًا.

التحديات التي تواجه اخلدمة ال�سحية

بلدانهم  تواجه  التي  التحديات  من  جمموعة  الجتماع  يف  امل�ساركون  ناق�ش 
اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  على  احل�سول  فر�ش  تو�سيع  اإلى  الرامية  اجلهود  يف 
والإجنابية. وُت�َسكل هذه التحديات عقبات اأمام حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة 

اأي�سًا. 

واجلزائر،  تون�ش،  امل�ساركون من  اأ�سار  الريفية.  املناطق  اخلدمات يف  �سعف 
ال�سحة،  حت�سني  اأمام  رئي�سي  عائق  هو  الرعاية  جودة  �سعف  اأن  اإلى  والعراق 
وخا�سة يف املناطق الريفية.  يتعلق العديد من اأوجه الق�سور ب�سعف احلوكمة 
املحلية  احلكومات  ت�ستطيع  ل  حيث  اللمركزية  ال�سحية  النظم  يف  وامل�ساءلة 
�سمان رعاية �سحية عالية اجلودة. كما عرب امل�ساركون من لبنان، وال�سودان، 
على  احل�سول  يف  اجلغرافية  الفوارق  ب�ساأن  خماوفهم  عن  اأي�سًا  واملغرب 

اخلدمات.
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تواجه  التي  البلدان  يف  �سعيفًا  اخلدمات  تقدمي  يزال  ل  الدائرة.  ال�رصاعات 
النزاعات امل�ستمرة، كما هو احلال يف ليبيا. يف اليمن مت اإحراز تقدم قوي بني 
عامي 1990 و2010، ولكن اأداء القطاع ال�سحي تاأثر �سلبيًا عقب ثورة 2011. 
يف حني يكافح ال�سومال اإلى حد كبري خلدمة الأعداد الكبرية من ال�سكان البدو 

ل. الُرحَّ

الأعراف التقليدية.  يت�سم التو�سع يف برامج تنظيم الأ�رشة بالُبطء عندما ت�ستمر 
الأعراف الجتماعية يف تف�سيل منط الأ�رش الكبرية، كما هو احلال يف الأردن. 
الإناث  التحاق  ن�سبة  وتدين  امُلبِكر  الزواج  معدلت  ارتفاع  ا�ستمرار  ويوؤدي 
تقوي�ش  اإلى  املثال،  �سبيل  على  املائة()7(  يف   31( اليمن  يف  الثانوي  بالتعليم 
اجلهود الرامية اإلى تعزيز ال�سحة الإجنابية. وي�سهد ال�سومال وال�سودان معدلت 
له من  الأ�رشة ملا تتعر�ش  وا�ستخدام خدمات تنظيم  الطلب على  منخف�سة من 

موانع ثقافية وتقليدية.

حيث  ولبنان،  فل�سطني  تواجه  تقدمًا.  الأكرث  ال�سحية  النظم  تخ�ص  حتديات 
يوجد العديد من مقدمي اخلدمات ال�سحية، حتديات الإفراط يف ا�ستخدام الرعاية 
خماطر  َتْفِر�ش  اأن  ميكن  والتي  القي�رشية،  الولدة  وخ�سو�سًا  املتخ�س�سة، 
ال�سحية  الرعاية  تعزيز  وُيعَترَب  الأ�رش.  على  مالية  واأعباءاً  الن�ساء  على  �سحية 
اإحدى  �َسلطنة ُعمان، وهي  البلدين. وقد بداأت  الأويل يف كل  الهدف  الأولية هو 
انخفا�سًا كبرياً يف معدلت  بالفعل  �َسِهدت  التي  التعاون اخلليجي  دول جمل�ش 
اخل�سوبة ووفيات الأمهات والأطفال، حتويل النتباه بعيداً عن ال�سحة الإجنابية 

والهتمام بالأمرا�ش غري امُلعدية.

الفجوة بني ال�سيا�سات والتنفيذ. اأ�سار امل�ساركون امل�رشيون اإلى اأن الفجوة بني 
ال�سيا�سات يف جمال ال�سحة الإجنابية والتنفيذ كبرية، وخ�سو�سًا يف املناطق 
القواعد املنظمة للأداء والإ�رشاف على مقدمي اخلدمات  الريفية. ويعترب غياب 
ال�سحية من القطاع اخلا�ش اأحد دواعي القلق، خا�سًة واأنهم قد يقدمون رعاية 
متخ�س�سة ل لزوم لها ول يخ�سعون للم�ساءلة من احلكومة ب�ساأن نوعية وجودة 

الرعاية التي يقدمونها.

ميثل التحول ال�سيا�سي يف املنطقة حَتِديًا وُفَر�سًا على حٍد �سواء لإعادة النظر يف 
ال�سرتاتيجيات ال�سحية الوطنية. وقد كان ال�ستبعاد الجتماعي للفئات الفقرية، 
وال�سباب، والأقليات الدينية والعرقية دافعًا رئي�سيًا للنتفا�سات، وبالتايل زاد 
الفقراء وال�سعفاء. ونتيجة  اإلى  الأداء ت�سل  طلب املواطنني على خدمات جيدة 
اليمن،  العراق،  )اجلزائر،  الجتماع  امل�ساركة يف  البلدان  من  �ستة  �رَشٌعت  لذلك، 
التمويل  ا�سرتاتيجيات  و/اأو  ال�سحية  ُنُظِمها  اإ�سلح  يف  تون�ش(  لبنان،  م�رش، 

ال�سحي )انظر الإطار �سفحة 3(.

التغطية  يف  الإجنابية  ال�سحة  لإدراج  بها  املو�سى  الإجراءات 
ال�سحية ال�ساملة

اأنتجت امل�ساورات يف �رشم ال�سيخ جمموعتني من التو�سيات، وتتعر�ش املجموعة 
ت�سمل  بينما  ال�ساملة،  ال�سحية  التغطية  اللزمة وتنفيذ  لل�سيا�سات  الأولى منها 
ال�سحة  خدمات  حت�سني  ملتابعة  املقرتحة  املوؤ�رشات  بع�ش  الثانية  املجموعة 
اجلن�سية والإجنابية يف اإطار التغطية ال�سحية ال�ساملة. وتتما�سى هذه التو�سيات 
اأعمال  جدول  ب�ساأن  لل�سكان  املتحدة  الأمم  ل�سندوق  الأخرية  املقرتحات  مع 
اأنها تتوافق مع تو�سيات »املوؤمتر  الدولية ملا بعد عام 2015.)8( كما  التنمية 
الدويل لل�سكان بعد عام 2014« وامل�ساورات العاملية والإقليمية وتقرير الأمني 
العام للأمم املتحدة عن املوؤمتر بعد عام 2014، والتي �سدََّدت على اأهمية اعتبار 
ال�سحة اجلن�سية والإجنابية من اأولويات القطاع ال�سحي و�سمان اأن كل �سخ�ش 

لديه حق الو�سول اإلى اخلدمات اجليدة بتكلفة منا�سبة.

ال�ساملة  ال�سحية  بالتغطية  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  التزام  تاأمني   )1
التي ت�سمل خدمات ال�سحة اجلن�سية والإجنابية.

يجب توفري التمويل الكايف حلزمة التغطية ال�سحية ال�ساملة التي تت�سمن خدمات 
م�سقة  بدون  اخلدمة  على  اجلميع  ح�سول  ل�سمان  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة 
مالية. وُتظِهر خربات الدول التي اتبعت �سيا�سة التغطية ال�سحية ال�ساملة اأن زيادة 
الرفيع  ال�سيا�سي  اللتزام  اأدى  فقد  �رشوريًا،  اأمراً  ُيعد  لل�سحة  احلكومي  التمويل 
امل�ستوى يف املغرب اإلى زيادة ميزانيات القطاع ال�سحي، ما �ساهم يف حتقيق 
انخفا�ش كبري يف ن�سبة وفيات الأمهات. بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد �ساركت �سبع دول 
يف املوؤمتر الإقليمي حول �سحة الأم واملواليد بدبي يف عام 2013 برعاية منظمة 
عنه  نتج  والذي  واليوني�سيف،  لل�سكان  املتحدة  الأمم  �سندوق  العاملية،  ال�سحة 
�سدور »اإعلن دبي لت�رشيع وترية التقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية 
رقمي 4 و5«، مبا يف ذلك تنظيم الأ�رشة.)9( واأبرز هذا الإعلن �رشورة تعزيز الُنُظم 
ال�سحية وح�سد املوارد املحلية والدولية لو�سع اآليات التمويل امُل�ستدام. وتت�سمن 
الزيادات يف ميزانية ال�سحة عمليات مفا�سلة �سعبة، وبالتايل ي�سبح التعبري عن 

القيمة القت�سادية واجلوهرية لتح�سني ال�سحة ل�سانعي القرار اأمراً حا�سمًا.

خدمات  على  والإجنابية-ُم�ستملة  اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  جعل   )2
زمة التغطية ال�ساملة. وو�سائل تنظيم الأ�رصة-جزءاً ل يتجزاأ من ححِ

ما  رعاية  مثل  التقليدية،  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  اإلى  بالإ�سافة 
قبل الولدة، واإ�رشاف الكوادر املدربة على عمليات الولدة، والتوليد يف احلالت 
الطارئة، ورعاية الأطفال حديثي الولدة، والرعاية بعد الولدة، وتنظيم الأ�رشة، 
والوقاية من وعلج الأمرا�ش التي تنتقل عن طريق الت�سال اجلن�سي، وفريو�ش 

نق�ش املناعة الب�رشي، ينبغي اأن تهتم الدول اأي�سًا باحلالت التالية:

منع والتعامل مع حالت العنف القائم على النوع الجتماعي. 	l

التثقيف ال�سحي وتوفري خدمات ال�سحة الإجنابية للمراهقني. 	l

اكت�ساف وعلج �رشطان الثدي. 	l

ذلك  يف  )مبا  الرحم  ُعُنق  �رشطان  وعلج  على  والك�سف  من  الوقاية  	l

.)HPV التطعيم �سد فريو�ش الورم احلليمي الب�رشي

�سمان توافر جمموعة اأكرب من و�سائل تنظيم الأ�رشة احلديثة. 	l

وينبغي اإتاحة هذه اخلدمات يف جميع امل�ستويات املنا�سبة للنظام ال�سحي.

3( البدء بالفئات الأكرث ُعر�سة للخطر.

تزيد احلاجات غري امللباة للخدمات ال�سحية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بال�سحة 
امل�سوح  وُتَوِثق  الريف.  و�سكان  الفقراء  بني  اأعلى  بن�سبة  والإجنابية،  اجلن�سية 
احل�سول  يف   - والرثوة  الدخل  على  القائم   - امل�ساواة  عدم  بو�سوح  الوطنية 
على الرعاية ال�سحية يف الدول العربية.)10( وغالبًا ما يكون املراهقني، وخا�سًة 
الفتيات، غري قادرين على الو�سول اإلى الرعاية ال�سحية الإجنابية ب�سبب حتيز 
ما  متزوجات،  يكن  عندما  حتى  التمييز،  اأ�سكال  من  وغريها  اخلدمة  مقدمي 
يوؤدي اإلى ارتفاع معدلت املواليد يف �سن املراهقة. وينبغي اأن تبداأ جهود تنفيذ 
اإلى هذه الفئات وا�ستخدام بيانات مف�سلة  ال�ساملة بالو�سول  الرعاية ال�سحية 
تكون  لن  البلدان  معظم  اأن  حيث  املحرز.  التقدم  ور�سد  الحتياجات  لتحديد 
ُتعطى  اأن  ينبغي  املطلوبة،  اخلدمات  من  الكاملة  املجموعة  تقدمي  على  قادرة 
الأولوية للخدمات التي ت�ستهدف الن�ساء والفتيات الأكرث عر�سة للخطر يف جميع 

املجالت املت�سلة بالرعاية ال�سحية الإجنابية.

4( تعزيز القدرة على التنفيذ على امل�ستوى الالمركزي.

وال�سودان،  وال�سومال  املغرب  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  البلدان  معظم  طبقت 
الإقليمية  التطبيق على امل�ستويات  ال�سحية، مع  النظم  اللمركزية يف  وتون�ش، 
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تتطلب ِحزمة الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية يف اجلزائر م�ساركة املر�سى  	l

جميع  مبراجعة  احلكومة  تقوم  ال�سحية.  اخلدمة  تكاليف  حتمل  يف 
ال�سيا�سات ال�سحية وقد يتبعها اإ�سلح للإطار املايل لقطاع ال�سحة.  
وعائدات  ال�رشائب  من  ال�سحة  اأجل  من  الإ�سافية  الأموال  تاأتي  قد 

النفط.

ال�سحة  الأولية، مبا يف ذلك  ال�سحية  الرعاية  ر م�رش خدمات  ُتَوِفّ 	l

ال�سحية  الرعاية  مرافق  جميع  يف  جمانًا  والإجنابية،  اجلن�سية 
الأولية احلكومية.  ويف الوقت نف�سه، ت�سري التقديرات اإلى اأن الإنفاق 
ال�سحي.  الإنفاق  ال�سخ�سي ميثل حوايل 70 يف املئة من جمموع 
يت�سمن الد�ستور اجلديد احلق يف ال�سحة للجميع ويخ�س�ش ن�سبة 
زيادة �سنوية يف امليزانية للقطاعات الجتماعية مبا فيها ال�سحة، 

والتعليم، والبحوث.

العامة،  ال�سحة الإجنابية جمانية يف املرافق  العراق، خدمات  يف  	l

اخلدمة  تدين  يدفع  حيث  جداً  عايل  ال�سخ�سي  الإنفاق  ولكن 
على  احلكومة  تعكف  اخلا�سة.   الرعاية  على  للح�سول  املواطنني 

اأمثلة من اإ�صالحات النظم ال�صحية واملالية فـي دول املنطقة العربية

واملحلية ب�ساأن تخ�سي�ش واإنفاق ميزانية ال�سحة والتنفيذ. ويعترب عدم كفاية 
اإليها  ُيعهد  التي  املحلية  وال�سلطات  املركزية  الوزارات  بني  التعاون  وفاعلية 
والتنفيذ. وم�سدر  ال�سيا�سات  الفجوة بني  اأ�سباب  اأحد  ال�سحية  بتقدمي اخلدمات 
القلق هو اأنه عندما يتم اإعداد ِحزم اخلدمات على امل�ستوى اللمركزي، ل �سيما 
على  ويجب  املراأة.  واهتمامات  اأ�سوات  ُت�ستبعد  ما  كثرياً  الريفية،  املناطق  يف 
ح�سول  ل�سمان  املحليني  نظرائهم  مع  اأقوى  علقات  تطوير  ال�سحة  وزارات 
ال�سكان على حزمة خدمات ت�ستجيب لحتياجات اجلميع. وقد اأظهرت التجارب 
يف مناطق اأخرى اأنه حتى يف النظم اللمركزية، يكون للحكومة املركزية دور 
هام يف و�سع معايري احلد الأدنى من اخلدمة و�سمان اأن الربامج املحلية �ساملة 

اجتماعيًا.)11(

5( تطبيق حلول مبتكرة للو�سول اإلى املجتمعات الريفية.

نوعية  بني  ملحوظ  تفاوت  يوجد  العامل،  من  كثرية  اأجزاء  يف  احلال  هو  كما 
وم�ستوى اخلدمات ال�سحية املتوفرة يف املجتمعات احل�رشية والريفية، وينبغي 
اإيجاد طرق مبتكرة لربط �سكان الريف بخدمات رعاية كاملة ما ي�سهم يف احلد 
من عدم امل�ساواة. على �سبيل املثال، نفذت �سلطنة ُعمان بنجاح نظام الإحالة 
حلالت الولدة الطارئة التي ت�سمن النقل ال�رشيع للن�ساء من العيادات الريفية 
كما  اجلراحية.  العمليات  اإجراء  اإمكانيات  بها  تتوافر  التي  امل�ست�سفيات  اإلى 
ا�ستخدمت ليبيا واملغرب العيادات املتنقلة للو�سول اإلى الن�ساء الريفيات اللواتي 
يع�سن بعيداً عن املرافق ال�سحية. كما قامت املغرب اأي�سًا بتزويد القابلت يف 
الوطنية  الطوارئ  هواتف  اأرقام  من  عدداً  ووفرت  املحمولة،  بالهواتف  الُقرى 

لت�سهيل نقل الن�ساء اللتي ُيعانني من م�ساعفات الولدة.

6( الرتكيز على اجلودة ولي�ص تقدمي اخلدمة فقط.

عندما تكون اخلدمات ذات جودة عالية وميكن العتماد عليها، يكون النا�ش اأكرث 
ا�ستخدامًا لها. وعلى العك�ش، �سوف تت�ساءل ثقة ال�سعب يف الرعاية ال�سحية اإذا 
مل يكن العاملني ال�سحيني متواجدين، واإذا كانت الأدوية وامل�ستلزمات ال�سحية 
غري متوفرة، ويعامل املوظفون يف جمال ال�سحة النا�ش بازدراء. يجب توجيه 
اهتمام دقيق بكيفية تقدمي ِحزمة اخلدمات، ولي�ش فقط ما حتتوي عليه. ويعترب 
نق�ش العاملني ال�سحيني يف املنطقة اأحد حتديات توفري اخلدمات اجليدة. حيث 
يعاين ال�سودان، على �سبيل املثال، من هجرة املهنيني ال�سحيني املوؤهلني. كما 
التي تواجه نق�سًا  العربية  الدول  اأن املغرب وليبيا وال�سومال واليمن من بني 

مراجعة ال�سيا�سة ال�سحية للحد من الأعباء املالية وتعزيز احل�سول 
على اخلدمة.

يف  امل�ستخدمني  على  ر�سوم  الأولية  ال�سحية  الرعاية  نظام  َيفِر�ش  	l

الإ�سلح  عمليات  للرعاية.  الأعلى  امل�ستويات  عن  ويف�سلها  لبنان 
جارية ل�ستك�ساف �ُسُبل خمتلفة لتوفري الرعاية ال�سحية الأولية جمانًا 

للجميع.

يف   70 لـ  ال�سحية  الرعاية  الجتماعي  التاأمني  يغطي  تون�ش،  يف  	l

ال�سكان،  من  املئة  يف   20 اأفقر  احلكومة  ِول  ومُتَ ال�سكان،  من  املئة 
وهناك 10 يف املئة لي�ش لديهم تاأمني. وتعكف احلكومة حاليًا على 
حت�سني  اإلى  الرامية  ال�سحي  التمويل  ا�سرتاتيجية  يف  النظر  اإعادة 

التغطية.

اأقرت احلكومة اليمنية قانونًا يفر�ش التاأمني ال�سحي على موظفي  	l

تو�سيع  نحو  اأولى  كخطوة  اإليه  ُيْنَظر  ما  وهو  وعائلتهم،  احلكومة 
نطاق التاأمني.

اإلى  يف العاملني يف جمال ال�سحة، بينما غريها من الدول، مثل م�رش، حتتاج 
زيادة عدد مقدمي اخلدمة من الن�ساء من اأجل ت�سجيع ا�ستخدام اخلدمة. اإن اإدراج 
ال�سحية  العاملة  القوى  من  كجزء  املحليني  ال�سحيني  بالعاملني  والعرتاف 
وحتويل بع�ش املهام من الأطباء لكوادر من غري الأطباء املتخ�س�سني، يعترب 
اأمراً اأ�سا�سيًا لزيادة فر�ش احل�سول على اخلدمات، ول �سيما يف املناطق الريفية. 
و�سوف يكون العمل مع القطاع ال�سحي اخلا�ش وتنظيمه اأمراً �رشوريًا لتجنب 
الولدة  عمليات  مثل  ال�رضورية،  وغري  املربحة،  اخلدمات  تقدمي  يف  الإفراط 

القي�رشية الختيارية.

ال�ساملة  والتغطية  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  قيمة  تو�سيح   )7
لل�سكان.

ال�ساملة، مبا يف ذلك توفري خدمات  اإذا كان على النا�ش دعم التغطية ال�سحية 
ومردودها  بقيمتها  قناعة  على  يكونوا  اأن  يجب  والإجنابية،  اجلن�سية  ال�سحة 
عليهم. الدعم ال�سعبي يجعل من ال�سهل على احلكومات زيادة التمويل القائم على 
ال�رشائب من اأجل ال�سحة، وهو اأمر حا�سم للحفاظ على الزخم والدعم ال�سيا�سي 
ووزارات  ال�سحة  يف  احلق  عن  املدافعون  ويحتاج  ال�ساملة.  التغطية  لتحقيق 
وزيادة  ال�سحة،  جمال  يف  ال�ستثمار  اأهمية  تو�سيح  اإلى  ال�سواء  على  ال�سحة 
الطلب على اخلدمات ال�سحية التي ل ُت�ستخدم بكرثة ولكنها عالية التاأثري. على 
�سبيل املثال، عملت وزارة ال�سحة يف اجلزائر مع القادة الدينيني يف املجتمعات 
ال�سعبي  الدعم  وُيعد  ال�سحية.  املرافق  الولدة يف  على  الن�ساء  لت�سجيع  املحلية 
اأن حكومات ما بعد احلراك  اإلى  اأي وقت م�سى، بالنظر  اأهمية من  اأكرث  الوا�سع 

ال�سعبي ت�سعى لأن تكون اأكرث ا�ستجابة لحتياجات املجتمعات من �سبقوهم.

8( التعاون مع القطاعات الأخرى.

التعاون  اأي�سًا  يجب على املهنيني ال�سحيني واملدافعني عن اخلدمات ال�سحية 
مع ال�رشكاء يف القطاعات الأخرى للتعامل مع املحددات الجتماعية التي ت�سهم 
ول  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  وعدم  والتغذية،  التعليم،  مثل  ال�سحة،  حت�سني  يف 
اإلى وال�ستفادة من خدمات  الو�سول  �سيما عندما تكون لها تاأثري مبا�رش على 
ال�سحة  خدمات  توفري  اإلى  خا�ش  اهتمام  توجيه  وينبغي  الإجنابية.  ال�سحة 
الإجنابية يف اأوقات الأزمات والكوارث الإن�سانية، واحلد من العنف القائم على 
النوع الجتماعي، و�سمان اأن الن�ساء َيِلدن اأطفاِلِهن باأمان، وَي�ستِطعن احل�سول 

على و�سائل تنظيم الأ�رشة احلديثة.
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املوؤ�رصات املو�سى بها لر�سد التغطية ال�ساملة

اأهدافًا وموؤ�رشات لر�سد  الدويل موؤخراً  العاملية والبنك  ال�سحة  اقرتحت منظمة 
لتجميع  الدول  جميع  ودعت  ال�ساملة،)12(  ال�سحية  التغطية  يف  املحرز  التقدم 
قائمة من املوؤ�رشات حول اخلدمات املتعلقة بالأهداف الإمنائية للألفية وكذلك 
يف  والإجنابية  اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  ومتتد  والإ�سابات.  املزمنة  الأمرا�ش 
كل الفئتني من اخلدمات، ويقرتح امل�ساركون يف امل�ساورات الإقليمية املوؤ�رشات 

املتعلقة بال�سحة الإجنابية التالية:

وظيفة النظام ال�سحي )تو�سيح الأرقام املبينة للم�ستويات الإجمالية   )1
الأكرث  الفئات  تخدم  التي  ال�سحية  للمرافق  بالن�سبة  وكذا  والإقليمية 

حرمانًا(

الن�سبة املئوية للمرافق ال�سحية التي توفر ِحزمة منا�سبة من خدمات  	l
قبل  ما  رعاية  الأقل:  على  ي�سمل  وهذا  والإجنابية.  اجلن�سية  ال�سحة 
لعمليات  املدربة  الكوادر  ومتابعة  الولدة،  بعد  والرعاية  الولدة، 

الولدة، وخدمات فريو�ش نق�ش املناعة الب�رشي، وتنظيم الأ�رشة.

اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  على  الإنفاق  لإجمايل  املئوية  الن�سبة  	l
والإجنابية من جمموع الإنفاق الكلي على الرعاية ال�سحية.

التغطية )الكلية، وبالن�سبة لأفقر 40 ٪ يف املناطق الريفية / احل�رشية،   )2
ودون الوطنية(.

موؤ�رصات مت ت�سمينها م�سبقًا يف الهدف الإمنائي لالألفية رقم 5:

ن�سبة الولدات باإ�رشاف عاملني �سحيني مهرة. 	l

زيارات  واأربع  الأقل،  على  واحدة  )زيارة  الولدة  قبل  الرعاية  تغطية  	l

على الأقل(.

معدل ا�ستخدام و�سائل منع احلمل. 	l

الحتياجات غري امللباة لتنظيم الأ�رشة. 	l

موؤ�رصات جديدة:

ن�سبة الولدات عن طريق عملية قي�رشية. 	l

تغطية لقاح HPV للوقاية من �رشطان عنق الرحم. 	l

ن�سبة الن�ساء اللتي خ�سعن لفح�ش �رشطان عنق الرحم. 	l

النتائج ال�سحية )الكلية، وبالن�سبة لأفقر 40 ٪ يف املناطق الريفية /   )3
احل�رشية، ودون الوطنية(

معدل املواليد )الإجناب( للمراهقات. 	l

ن�سبة وفيات الأمهات. 	l

البقاء على قيد احلياة ملدة خم�ش �سنوات مع الإ�سابة ب�رشطان  معدل  	l

الثدي.

اخلال�سة: التحديات والأهداف امل�سرتكة

ل يوجد اأي تناق�ش بني ال�سحة اجلن�سية والإجنابية والتغطية ال�سحية ال�ساملة. 
حيث اأنه يف الواقع ي�سرتك كلهما يف تبني الهدف الرئي�سي حول توفري التغطية 

من  ماليًا  الأُ�رَش  معاناة  عدم  �سمان  مع  الفعالة  ال�سحية  باخلدمات  ال�ساملة 
اجلن�سية  ال�سحة  خدمات  دمج  ُيعزز  �سوف  النحو،  هذا  على  عليها.  احل�سول 
الأ�سا�سية، من  ال�سحية  الرعاية  ِحزمة  بال�سمول، �سمن  تت�سم  التي  والإجنابية، 
قيمة التغطية ال�سحية ال�ساملة لل�سكان، وذلك بالإ�سافة اإلى دعم الهدف النهائي 
املتمثل يف الو�سول اإلى اأعلى م�ستوى مكن من ال�سحة للجميع. �سوف حتتاج 
كل دولة لتحديد التدخلت املنا�سبة على اأ�سا�ش ظروفها الدميغرافية وال�سحية، 
وم�ستوى تقدمها احلايل يف حتقيق اأهداف ال�سحة اجلن�سية والإجنابية، وقدرتها 

على توفري التمويل اللزم لتقدمي اخلدمات.

�سكر وتقدير:

اأعد هذه الورقة الدكتورة مارجريت كروك والدكتورة مها العدوي وال�سيدة لوري 
اأ�سفورد والدكتور حممد عفيفي. كما ي�سكر معدو هذه الورقة كل من ال�سيد حممد 
وال�سيدة  ماهون  جاكلني  وال�سيدة  ال�سيد  ح�سني  الدكتور  والأ�ستاذ  الأحد  عبد 

فاطمة حقيق وال�سيدة نهى جمال الدين.
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العمل من اأجل عامل يكون فيه كل حمل مرغوب فيه، وكل ولدة اآمنة، ويحقق فيه كل �ساب و�سابة ما لديهم من اإمكانيات.

�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان ـ لأن كل �سخ�ش مهم


