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«هذه هي خطوطنا القاعدية ...نحن نُعول على
جميع احلكومات التحلي بالشجاعة ملناصرة القضايا
«املثيرة للجدال» بالتصدي للواقع الصعب ،فالكثير
يتصل بجذور أسباب عدم املساواة  .1 ...حافظوا على
وعودكم .2 .ناصروا حقوقنا اجلنسية .3 .إننا نطالب
صحيا .5 .نحن
بالعدالة االقتصادية .4 .اتركوا كوكبنا
ًّ
أصحاب املصلحة ،ولسنا مجموعة مستهدفة».
(بيان مشاورات الشباب ملا بعد عام  ،2015أكتوبر
1
.)2013
مــا أشــد العاصفــة التــي أطلــق لهــا العنــان
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة قبــل عــام 2014
وأجنــدات التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام ،2015
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 أمــن عــام األمم املتحــدة معهــا ،لكــن
صنــدوق بريــدي بالــكاد مــا ميكنــه حتملها ،كشــفت
هــذه العاصفــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،عــن كن ـ ٍز مــن
التعليقــات ،وحتليــل السياســات وانتقاداتهــا ،التــي
أود أن أشــاطركم إياهــا .كمــا يصــدق الشــيء
نفســه علــى األوراق البحثيــة املمتــازة التــي
يضمهــا هــذا العــدد مــن اجمللــة.
أود التشــديد ،فــي هــذه االفتتاحيــة ،علــى قضيتــن
معــا جوهــر مــا يــدور حولــه هــذا العــدد
تعكســان ً
Doi:10.1016/S0968-8080(13)42750-7

مــن اجمللــة ،ومــا أعتقــد أنــه يــدور فــي العالــم وراء
االنفجــار اللفظــي:
•لدينا الفرص ُة للتعبير عن أهداف التنمية
املستدامة التي تتجنب القيود العديدة لألهداف
اإلمنائية لأللفية ،وتوسيع نطاق املسؤولية
وااللتزام بتحسني الصحة العاملية وحقوق
اإلنسان .وهو ما يجب أن يشمل بطبيعة احلال:
الصحة ،واملساواة بني اجلنسني ،والصحة واحلقوق
اجلنسية واإلجنابية .بيد أن هناك أدل ًة قويةً ،مبا
في ذلك ما تتضمنه هذه الصفحات ،على أن
اجلهود املبذولة لتنفيذ املساواة بني اجلنسني
بالكاد ما حتقق جنا ًحا ،وأن العدي َد من احلكومات
صارخ من متويل الصحة على
بشكل
تُبخس
ٍ
ٍ
الرغم من االلتزامات القائمة ،ومنذ أمد بعيد،
ال سيما في أفريقيا 2،على الرغم من أن أفريقيا
ليست الوحيدة .يتطلب األمر ُ صياغ َة األهداف
اجلديدة عبر اإلقرار بأنها تتسم بتبادل االعتماد
ويجب أن ترتكز على نهج حقوق اإلنسان ،مما
تضم اجلميع دون استبعاد .وإلى أن ميكن
يعني أن
َ
حتقيق هذا االلتزام من حيث املبدأ ،سيظل منوذج
التنمية اجلديد ،ومعه األهداف اجلديدة ،طمو ًحا
ال ميكن توقع جناحه.
•أفســدت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بشــأن
الصحــة التركيــز علــى الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة ،التــي صيغــت
© 2013 Reproductive Health Matters
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رســميا للمــرة األولــى فــي برنامــج عمــل
ًّ
املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ،وأدى
الهــدف اخلامــس مــن األهــداف اإلمنائيــة
تضييــق كبيــ ٍر ألجنــدة احلــد
لأللفيــة إلــى
ٍ
مــن وفيــات األمهــات ،وأحلــق الضــرر تقري ًبــا
بجميــع جوانــب الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة األخــرى .لقــد انخفــض معــدلُ
وفيــات األمهــات ولكــن ليــس بالقــدر الكافــي،
ولــم ينخفــض علــى اإلطــاق فــي أشــد
البلــدان فقــرًا ،بينمــا فــي الوقــت نفســه لــم
ترتفــع مهــارة القائمــن بالرعايــة عنــد الــوالدة.
إننــا نواجــه – نحــن أنصــار الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة  -عــددًا مــن املشــاكل
ـب محــددةٌ مــن الصحــة
امللحــة .هنــاك جوانـ ٌ
لــن تصبــح أهدا ًفــا ،وبالتأكيــد ليــس الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة .كيــف ميكننــا
إذن أن نضمــن إدراج قضايــا الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ككل ،هــذه املــرة ،فــي
هــدف الصحــة بالتنميــة املســتدامة ملــا بعــد
عــام  ،2015جن ًبــا إلــى جنــب جميــع قضايــا
الصحــة والتنميــة امللحــة األخــرى التــي
يناصرهــا آخــرون؟
من يتولى القيادة في حركتنا هذه املرة؟ هل لدينا
خطة استراتيجية؟
تبــرز علــى الفــور بعــض هــذه القضايــا والتســاؤالت
ذات الطابــع اخلارجــي .وهــي تتطلــب العمــل علــى
املســتويات العامليــة والوطنيــة واحملليــة مــن جانــب
الهيئــات بــن احلكوميــة واحلكوميــة والهيئــات
املانحــة ،ودوائــر النظــم الصحيــة والسياســات
الصحــة ،فضــا ً عــن اجملتمــع املدنــي للبحــث
فــي نهايــة املطــاف عــن حلــول علــى املســتوى
القُ طــري .بينمــا توجــد قضايــا أخــرى ذات طابــع
داخلــي فــي األســاس .ونحــن كمناصــرون للصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة نبــرع فــي التعبيــر
عــن قضايانــا وحتديــد املطلــوب لتحقيــق أهدافنــا،
8

إذا كانــت هنــاك ثمــة مــا نرغــب فــي عملــه ،لكننــا
نبــدو أحيانًــا عالقــن فــي مكاننــا .فاملعارضــة
ـيدرج
املوجهــة ضــد قضايانــا ال تضعــف .إن مــا سـ ُ
فــي جميــع األهــداف هــو قيــد املناقشــة والتفــاوض
علــى جميــع املســتويات ،اآلن ،ضمــن شــبكة
معقــدة مــن الالعبــن؛ وكل مــن لديــه خبــرة مــن
جانبنــا فــي هــذا العمــل يجــب أن يكــون هنــاك
عنــد وضــع قائمــة األهــداف وتفاصيلهــا ،والتفاوض
وإعــادة التفــاوض عليهــا ،كل يــوم مــن اآلن وحتــى
 15ســبتمبر  .2015بــل يجــب أن يتفــاوض عــدد
منــا أكبــر مــع قياداتنــا الوطنيــة علــى الصعيــد
كاف منــا يقــوم بذلــك اآلن؟
القُ طــري .هــل عــدد ٍ
كيــف ميكننــا التوصــل إلــى توافــق فــي آرائنــا
بشــأن مــا تدعمــه جماعتنــا وتناضــل مــن أجلــه
علــى مســتوى أوســع ،إلــى جانــب الصحــة واحلقوق
اجلنســية اإلجنابيــة واملســاواة بــن اجلنســن؟ لــم
يكــن املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة ســوى
مهمــة يســيرة ،كان يبــدو كلعبــة أطفــال مقارنــة
مبــا علينــا القيــام بــه اآلن.
منوذج جديد للتنمية في مجال الصحة :كيف يجب
أن يكون؟
ما منوذج التنمية اجلديد الذي يدعو إليه كل من
أعرفهم؟ ماذا يجب أن يكون الهدف املتعلق بالصحة،
بحيث ال يؤدي إلى تضييق طموح «الصحة للجميع»
بل يشجعه؟ ما هدف الصحة املناسب لقضايانا؟
يدعم البنك الدولي «التغطية الصحية الشاملة»
هدفًا 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
أيضا بهذه الطريقة .حددت إحدى الشبكات التي
ً
تتخذ اململكة املتحدة مقرًا لها املكونات األساسية
للتغطية الصحية الشاملة ،باعتبارها تشمل
«حصول اجلميع على اخلدمات الصحية اجليدة التي
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تتناسب مع احتياجات السكان وتستجيب ألعباء
األمراض اخلاصة بكل بلد؛ واحلماية املالية الشاملة
من اخملاطر مبا يلغي التكلفة كعائق أمام احلصول على
الرعاية الصحية» .كما تضيف ضرورة توفير «الدعم
الدولي للتغلب على احلواجز القانونية والسياسية
ً
تهميشا على الرعاية
حلصول السكان األفقر واألكثر
3
الصحية».
يبدو هذا التعريف إحتماال ً جي ًدا ج ًدا ،ولكن ال يُشكل
النقطة احلقيقية في التغطية الصحية الشاملة،
حني أن جانب «التغطية» ،هو األهم ،وإال كيف يتم
سداد تكلفة الرعاية الصحية؟ أال يُعد ذلك منوذ ًجا
آخر لتضييق األجندة؟ وما هو/هي منوذج (مناذج) ضمان
التغطية؟ لنأخذ ،على سبيل املثال ،ما توصلت إليه
دراسة حالة نُشرت هذا العام حول اجلهود الكبيرة
التي بذلتها املكسيك لتنفيذ صيغة من التغطية
الصحية الشاملة« :عندما يتعلق األمر بالرعاية
الصحية في املكسيك ،فإن كلمة ’شامل‘ لم تكن
تعني أب ًدا التساوي ،ال سيما عندما يتعلق األمر
بوصول  52مليون نسمة من السكان بال تأمني صحي
إلى الرعاية الكافية» 4.إن هذه النتيجة املتمثلة في
أن الفئات األكثر ضعفً ا هم األسوأ خدمة ،قد تكون
نتيجة غير مقصودة أسفرت عنها «فرضية اإلنصاف
املعكوس»؛ 5أي أنه عند إعداد برامج جديدة ،يحصل
األغنياء أوال ً على الفائدة ،ويزداد الظلم وعدم املساواة
ما لم تُتخذ تدابير محددة ملنعهما .ويبدو أن التغطية
الصحية الشاملة تهدف إلى وقف حدوث اإلنصاف
املعكوس ،على أن جيتا سن  Gita Senتطرح،
مقتبسة ديفيدسون جواتكني ،Davidson Gwatkin
أنه ال يوجد حتى اآلن أي دليل بشأن ما إذا كانت
التغطية الصحية الشاملة ميكن أن ،وسوف ،تتجنب
بالفعل هذه املشكلة (Gita Sen, Presentation,
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
الشــاملة – وســيضم ذلــك ،كمــا تشــير جيتــا

ســن ،عــدم اإلنصــاف بســبب عــدم املســاواة بــن
أيضــا مســألة «التغطيــة»
اجلنســن .كمــا أثــارت ً
مــن حيــث نقــاط القــوة والضعــف فــي النظــم
الصحيــة احملــددة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى قــدرة
تنفيــذ برامــج شــاملة فــي املقــام األول (Gita Sen,
Presentation, UNFPA consultation, Mexico City,
 .)2013 Octoberعــاوة علــى ذلــك ،ال تتبــع التغطية
الصحيــة الشــاملة ،علــى األقــل كمــا تبــدو حتــى
نهجــا يرتكــز علــى احلقــوق ،أو يركــز علــى
اليــومً ،
جميــع محــددات الصحــة األخــرى ،باإلضافــة إلــى
اخلدمــات الصحيــة.
يبــدو ،بالتالــي ،أن التغطيــة الصحيــة الشــاملة
ليســت هــي احلــل .بيــد أننــي شــعرت بالقلــق مــن
عــدم ســماعي ألي رأي علــى اإلطــاق ـ تقري ًبــا ـ
حــول هــذه املســألة مــن الزمــاء والزميــات فــي
مجــال الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،علــى
الرغــم مــن أن اتفــاق الكثيريــن منــا فــي مكســيكو
ســيتي أن هــذه املســألة مــن األمــور العاجلــة التــي
يجــب أن نتحــدث فيهــا .ولذلــك ،فإننــي أشــعر
بالســعادة لتمكُنــي مــن نشــر ورقــة بحثيــة حــول
املوضــوع ،فــي إطــار منظــور الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،فــي هــذا العــدد مــن اجمللــة.
هنــاك مســألة أخــرى مثيــرة للقلــق ،يجــب
أن تتناولهــا دوائــر الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة ،وهــي بعــض االفتراضــات املطروحــة دون
خــاف واضــح حــول «التغطيــة» فــي مــا يتعلــق
بامللكيــة اخلاصــة مقابــل امللكيــة العامــة والرقابــة
علــى الرعايــة الصحيــة – ومتويــل الرعايــة الصحيــة
– التــي تكمــن وراء املفاهيــم اخملتلفــة للصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة .علــى ســبيل املثــال
وبقــدر مــا ميكننــي أن أحكــم ،تُعــد مســألة مــن
ميلــك وســائل متويــل الرعايــة الصحيــة ،ناهيــك عــن
وســائل توفيــر الرعايــة الصحية نفســها ،مشــكلة
كبيــرة جــ ًدا .ويظــل االفتــراض املهيمــن احلالــي،
بشــأن احلاجــة إلــى إشــراك القطــاع اخلــاص فــي
الرعايــة الصحيــة ومتويلهــا ،علــى ســبيل املثــال،
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مســألة تثيــر املعارضــة .أيــن تقــف حركــة الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي هــذه املســألة،
فــي ظــل مــدى خصخصــة خدماتهــا؛ أي خدماتهــا
املقدمــة خــارج نظــام الصحــة العامــة فــي معظم
البلــدان اليــوم؟ ال ميكــن إنــكار ضعــف احلكومــات
وقدرتهــا احملــدودة علــى تطويــر نظــم صحيــة جيــدة
وإمدادهــا مبوظفــن مؤهلــن وتشــغيلها بشــكل
جيــد ،ناهيــك عــن مســؤوليات الرفــاه االجتماعــي
والتعليــم واملســؤوليات االقتصاديــة األخــرى .ولكــن
أليــس ذلــك نتيجــة مباشــرة وعمديــة للسياســات
الوطنيــة والدوليــة ،وليســت حقيقــة ثابتــة مــن
حقائــق احليــاة؟
جتادل ورقة بحثية نُشرت عام  ،2012من إعداد لندن
وشنايدر  6،London & Schneiderأنه «في حني ترتبط
العوملة الليبرالية اجلديدة بتزايد عدم املساواة ،فقد
عزز التكامل العاملي في الوقت نفسه من نشر
خطاب حقوق اإلنسان عبر أنحاء العالم» .يستكشف
الباحثان «التناقض الظاهر» في أن «العوملة تُعتبر
مبثابة إضعاف لقدرة الدول القومية على العمل مبا
يخدم مصالح سكانها ،على أن تنفيذ االلتزامات
املتعلقة بحقوق اإلنسان يتطلب من الدول الفاعلة
تقدمي استحقاقات اقتصادية واجتماعية ،مثل
الصحة .ويحتل مفهوم املساءلة موقع املركز في
ما يتعلق باإلجراءات املطلوبة من الدولة لبناء نظام
صحي يقوم على أساس نهج حقوق اإلنسان».
إذن قبل أن نتحدث عن ما يجب حتديده كهدف
للصحة ،تكمن املسألة السابقة لذلك في كيفية
تطوير فعالية الدول القادرة على تقدمي استحقاقات
مثل الصحة .يدعو لندن وشنايدر إلى تعزيز الرقابة
البرملانية الوطنية ،ووضع األولوية حلماية الفقراء،
وزيادة قدرة املوارد املوجهة للقطاع الصحي في إطار
العمليات البرملانية ،واتخاذ اجملتمع املدني إلجراءات
بشأن مساءلة املوظفني العموم ،ومتكني تعبئة اجملتمع
أيضا بإجراء تقييم نقدي لعجز
املدني .طالب الباحثان ً
الدولة عن الوفاء بحقوق الصحة ،وأشارا إلى أن هذا
املوضوع يثير تساؤالت بشأن «نشر املساءلة العامة
10

في ظل نظم املعونة الدولية احلديثة» 6.وهكذا،
أيضا دور املعونة الدولية إلى فحص حتت اجملهر.
يحتاج ً
فإذا كنا نرغب في إنشاء مناذج جديدة ،هناك الكثير
من العمل التأسيسي الذي ينبغي القيام به أوالً.
تتمثــل القضيــة الثالثــة فــي مــا إذا كان اجملتمــع
املدنــي ،مبــا فــي ذلــك أنصــار الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،قويًّــا وممتلــكًا للمــوارد
الكافيــة ليتمكــن مــن مســاءلة الــوكاالت الدوليــة
واحلكومــات .قامــت «رابطــة حقــوق املــرأة فــي
التنميــة» مبســح عاملــي فــي عــام  2010ملــا يزيــد
علــى  1,100منظمــة نســائية ،وأظهــر املســح قلــة
توفــر املــال .وجــد املســح أن «هنــاك مــوارد هائلــة
أخــذت تصبــح متاحــة حتــت مظلــة واســعة هــي
التنميــة» ،ولكــن علــى الرغــم مــن وجــود اهتمــام
كبيــر باالســتثمار فــي مجــال النســاء والفتيــات
علــى حــدة ،فــإن متويــل املنظمــات النســائية يــكاد
همــاً .فــي عــام  ،2010بلــغ متوســط
يكــون ُم َ
الدخــل الســنوي ألكثــر مــن  740منظمــة نســائية
حــول العالــم  20,000دوالر أمريكــي فقــط .تشــير
أيضــا «رابطــة حقــوق املــرأة فــي التنميــة» إلــى
ً
أنــه فــي حــن «يــزداد تنــوع آليــات ومصــادر متويــل
التنميــة واألعمــال اخليريــة ،فــإن النمــو االقتصــادي
والعائــد علــى االســتثمار همــا األولويــة ،مــع
تراجــع موقــع حقــوق اإلنســان والرفــاه» و»اهتمــام
القطــاع اخلــاص بالتنميــة واألعمــال اخليريــة
والنســاء والفتيــات قــد أخــذ يتســلل إلــى التنميــة
التقليديــة وقطاعــات التمويــل» 7.هــل توجــد لــدى
دوائــر أنصــار الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
وجهــة نظــر بشــأن هــذه التغييــرات؟ مــاذا نحتــاج
مــن حيــث املــوارد البشــرية وغيرهــا مــن املــوارد
للنجــاح فــي دور مســاءلة احلكومــات والهيئــات
حاليــا القــوة الكافيــة علــى
املانحــة؟ هــل لدينــا
ً
املســتوى القطــري خاصــة للقيــام بذلــك؟ مــا مــدى
اســتجابة السياســة الصحيــة وحــركات حقــوق
الصحــة ،علــى نطــاق أوســع ،لهــذا؟ متــى ســنبدأ
جميعــا فــي العمــل معــا؟
ً
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تشعر «رابطة حقوق املرأة في التنمية» ،كما يشعر
العديدون من بيننا ،بالقلق من أن حقوق اإلنسان
قد أصبحت «مثار جدال» وتراجعت أولويتها .بيد
أن العالم ال ميكنه أن يحتمل تراجع موقع أولوية
حقوق اإلنسان ،إذا كان جادًا في التنمية .كما ال
ميكنه االعتماد على شركات ،مثل شركة كوكاكوال،
ملساعدة وزارة الصحة في تنزانيا أو الصندوق العاملي
ملكافحة أمراض مثل اإليدز والسل واملالريا لتحسني
سلسلة توريد األدوية األساسية للبلد بحيث تصل
إلى املناطق النائية 8،مع افتراض توفير كميات كبيرة
من املشروبات الغازية غير الصحية على اإلطالق .إن
هذا املثال ملا يُسمى الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص – الذي من املفترض أن متويله يأتي من أرباح
تلك املشروبات الغازية غير الصحية – هو بالتأكيد
مشروع غير أخالقي ،على الرغم من اإلحباط الناجت
عن ضعف نظام الصحة الوطني .مع ذلك ،تتزايد
مثل هذه الشراكات في مجال التنمية والعمل
اإلنساني ،حيث تسعى مزيد من الشركات إلى
مصادر جديدة للنفوذ والربح والسلطة ،مغلفة
بغالف مصداقية «األعمال اخليرية» .وعلى الرغم
من ارتفاع األرباح الناجمة عن األغذية غير الصحية،
تظل التغذية مشكلة عاملية كبيرة ،تتجلى في
والسمنة ،مع عواقب صحية رئيسية
سوء التغذية
ِ
مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم .يُعد «الغذاء
الكبير» قضية صحية عاملية مثل «شركات األدوية
الكبيرة» .كما يُعتبر سوء التغذية مشكلة تتعلق
بالفقر والبطالة والسياسات الزراعية املدمرة .وميكن
أن يؤدي التعاون بني القطاعات التي تعمل لصالح
الفقراء إلى حتسني بعض النتائج الصحية السيئة
التي يجب أن يتعامل معها قطاع الصحة (Gita Sen,
Presentation, UNFPA consultation, Mexico City,
.)2013 October
ونظرًا ألننا نتحدث عن مناذج جديدة ،ماذا عن
الهدف الذي يبدو مستحيال ً املتمثل في القضاء
على الفقر ،وهو الهدف األقل حتقيقً ا من األهداف
رئيسا من أهداف
اإلمنائية لأللفية ،لكنه ال يزال هدفًا
ً

التنمية املستدامة؟ لقد أكد تقرير عام  2008الصادر
عن جلنة منظمة الصحة العاملية بشأن احملددات
االجتماعية للصحة 9،أن «الظلم االجتماعي كان
يتسبب في قتل واسع النطاق ،في ظل مزيج سام
من سوء السياسات والبرامج االجتماعية ،وعدم
عدالة الترتيبات االقتصادية ،وسوء السياسات» ألنه
مسؤول عن إنتاج التفاوت الصحي وتعزيزه .يقدم
[التقرير] صورة شاملة تستند إلى األدلة حول تفشي
أوجه عدم املساواة في مجال الصحة في العديد
من البلدان ،مما يدل على وجود انحدار اجتماعي
في النتائج الصحية املرتبطة بالتوزيع غير العادل
للمحددات االجتماعية للصحة» 10.وبعبارة أخرى ،ال
يريد أغنى  %20أن يحصل أفقر  %40على ما لديهم،
أليس كذلك؟ ما استراتيجية التصدي لهذا احلاجز؟
هل القيادة العاملية ،في كل من األمم املتحدة وعلى
املستوى احلكومي ،لديها استراتيجية لذلك؟
هــذا يعيدنــي إلــى جوهــر املســألة :احلاجــة إلــى
تأكيــد مســؤوليات كل مــن األمم املتحــدة ودولهــا
األعضــاء لتحســن صحــة ســكانها ،واحتــرام
وحمايــة وإعمــال احلــق فــي أعلــى مســتوى مــن
الصحــة ميكــن بلوغــه .ال تســتطيع الــدول القيــام
بذلــك مبفردهــا ،وبخاصــة ليــس تلــك الــدول ذات
القواعــد الضريبيــة والدخــول املنخفضــة ،وضعــف
الهيــاكل األساســية ،وســوء اإلدارة املاليــة ،فضــا ً
عــن فســاد السياســيني الذيــن يحتلــون مواقــع
املســؤولية وال يبالــون باألهــداف الدوليــة التــي
وافقــوا عليهــا أنفســهم أو ال يدعمونهــا .كمــا ال
ميكــن أن تتوقــع بالفعــل احلكومــات الوطنيــة أن
املســاعدة التــي حتتاجهــا تأتــي مــن مصــادر متويــل
خارجيــة ذات أجنــدات خاصــة بهــا (مبعنــى التهــرب
الضريبــي ،ومزايــا التجــارة ،والنفــوذ السياســي،
واخملــاوف األمنيــة) تعمــل ،فــي واقــع األمــر ،بوصفهــا
صيغــة معاصــرة مــن االســتعمار اجلديــد وتتعامــل
مــع البلــدان كتوابــع.
إذن بحديثــي كداعيــة للصحــة العامــة وحقــوق
اإلنســان ،تتمثــل إجابتــي علــى ســؤال مــاذا يجــب
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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
بضغــط القضايــا البيئيــة التــي تتطلــب اتخــاذ
إجــراءات عامليــة عاجلــة مــن جانــب كل بلــد ،ال
ســيما تلــك التــي تلــوث كوكبنــا أكثــر .بعــد ذلــك،
وضمــن نهــج واســع حلقــوق اإلنســان جتــاه جميــع
أهــداف التنميــة املســتدامة ،تتحــدد مــن اخليــارات
املطروحــة لتحقيــق هــدف الصحــة:
•التغطية الصحية الشاملة
•الصحــة للجميــع بحلــول عــام ( ...ضــع
التاريــخ)
•بعــض األفــكار اجلديــدة حــول حتقيــق رفــاه
اإلنســان ،أو
•احلــق فــي أعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن
الصحــة «احلــق فــي الصحــة»
متامــا .نظــرًا لرفضــي
يبــدو االختيــار
ً
واضحــا ً
التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،يصبــح «احلــق فــي
الصحــة» هــو الوحيــد فــي هــذه القائمــة الــذي
يحمــل أي معنــى علــى اإلطــاق .تتســم «الصحــة
للجميــع» بالتفــاؤل والشــمول والطمــوح ،كمــا
كان األمــر عندمــا جعلــه هالفــدان ماهلــر Halfdan
 Mahlerشــعار «منظمــة الصحــة العامليــة» ،بهدف
حتقيــق الصحــة للجميــع بحلــول عــام .2000
أعجبنــي حينــذاك ويعجبنــي اآلن ،لكنــه شــعار
وليــس عمــا ً شــاقًا مبــا يكفــي كهــدف للتنميــة
املســتدامة ،الهــدف يجــب أن يكــون ُمرك ًبــا إذا أريــد
ـيما
لــه أن يكــون جي ـ ًدا ولكنــه يحتــاج ً
أيضــا ترسـ ً
واضحــا وقاعــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
ً
يذهــب تصويتــي لصالــح «احلــق فــي الصحــة».
وأعتقــد أنــه مــن أجــل تطبيقــه ،بــدال ً من اســتمرار
التعامــل معــه كطمــوح ،يجــدر استكشــاف
مــا خلصتــه هــذه الورقــة البحثيــة حــول مبــادرة
والتعلــم التــي فــي إطــار طــرح
العمــل املشــترك
ُ
اتفاقيــة إطاريــة بشــأن الصحــة .لقــد أُدرج «احلــق
12

فــي الصحــة» فــي عــدد مــن وثائــق حقــوق اإلنســان
فــي األمم املتحــدة ،بــد ًءا مــن «اإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان» فــي عــام  .1948واليــوم ،نظــرًا ملــا
ثبــت مــن صعوبــة حتقيــق ذلــك ،أعتقــد أن «احلــق
فــي الصحــة» يســتحق اتفاقيــة تخصــه ،وآليــة
ملســاءلة الــدول األطــراف عــن تنفيــذه.
عالوة على ذلك ،هناك عددٌ كبير ٌ من مواثيق واتفاقيات
األمم املتحدة ،وجميعها ُمل ِزمة قانونًا للدول 11 ،فضال ً
عن العديد من التعهدات غير امللزمة 12،التي صدقت
عليها الغالبية العظمى من الدول ،وحتتاج جميعها
إلى قدر هائل من العمل جلعلها نافذة املفعول في
البلدان اخملتلفة .ملاذا ال نستخدمها أكثر كمصدر
لتحديد الهدف – فقد وافقت عليها بالفعل العديد
من بلدان العالم .وأخيرًا ،هناك االستعراض الدوري
الشامل الذي يقوم به مجلس حقوق اإلنسان،
ويتضمن استعراض الدول األعضاء في األمم املتحدة
لسجالت حقوق اإلنسان للدول األعضاء ،ويتيح
الفرصة لكل دولة أن تعلن عن اإلجراءات التي
اتخذتها لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان في لديها
والوفاء بالتزاماتها 13 .وبالتأكيد ينبغي تضمني ذلك
كجزء من عملية املساءلة على الصعيد العاملي.
عالوة على ذلك ،سنكتسب قيمة كبيرة بزيادة وضوح
الرؤية ومسؤولية الهيئات التي أقامتها األمم املتحدة
وموجودة بالفعل ،والتي تتمثل مهمتها في جعل
كل شخص مسؤول عن تنفيذ هذه االلتزامات على
14
املستويني العاملي واإلقليمي.
أما بالنسبة حلركتنا التي تضمن إدراجها الصحة
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية كجزء ال يتجزأ في هدف
الصحة ،فال ميكنني سوى التأكيد مجددًا على أمور
بديهية – يتطلب األمر املناصرة ،والتفاوض ،واملشاركة
في أجندة السياسة الصحية العاملية األوسع نطاقًا،
والعمل مع حركات السياسة الصحية العامة واحلق
في الصحة والتنمية ،والعمل كذلك داخل شبكات
أنصار الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية وشبكات
أنصار املساواة بني اجلنسني .أشك في أي شخص
يحتاج إلى التذكير بأن بناء شبكات على املستوى
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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
على أروقة األمم املتحدة أسبوعًا بعد أسبوع .هناك
مهمة أساسية أخرى تتمثل في التصدي للسياسيني
والقادة الدينيني الذين يتخذون موقف ضد الصحة
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ،ألن مواقفهم شديدة
الضرر بالصحة العامة .عالوة على ذلك ،كما توضح
هذه الصفحات ،ال تزال هناك مهمة ضخمة تتمثل في
إقناع وكسب دعم من يقولون أنهم يدعمون النساء
والفتيات ،أو يعتقدون أن لديهن (بعض) احلقوق ،لكن
سياساتهم الفعلية تؤدي إلى عناوين مثل« :كندا
تنتقد احلرب ضد االغتصاب؛ غموض املوقف من
15
اإلجهاض».
األوراق البحثية في هذا العدد من اجمللة
تبــدأ األوراق فــي هــذا العــدد يوميــة بتاريــخ توافــق
اآلراء العاملــي الــذي حتقــق عبــر برنامــج عمــل املؤمتــر
قدمــا
الدولــي للســكان والتنميــة فــي عــام ُ ،1994م ً
مــن نفيــس صــادق  Nafis Sadikفــي مشــاورة دوليــة
حــول حقــوق اإلنســان فــي يوليــو عــام  .2013يصــف
آخــرون الطريــق الــذي أدى إلــى األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة فــي عــام  ،2000ونقــد مواطــن القــوة
وأوجــه القصــور فــي أغــراض ومؤشــرات األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ونتائجهــا املقصــودة وغيــر
املقصــودة ،والتدابيــر احملــدودة التــي اسـ ُتخ ِدمت مثل
قدمــا بأجنــدة التنميــة.
تعاريــف املســاءلة ،للمضــي ً
يضــم عــدد مــن األوراق البحثيــة دراســات حالــة
قُطريــة؛ تنظــر فــي بيانــات البحــوث الوطنيــة وفــي
سياســات محــددة؛ وتكشــف وتنقــد أوجــه الضعــف
فــي امليزانيــات والنفقــات ومصــادر التمويــل .كمــا
توضــح االنفصــال القائــم بــن االتفاقــات الدوليــة
واحلقائــق علــى الصعيــد القُ طــري .علــى الرغــم مــن
أغــراض األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،يجــب توضيــح
أن انتقــال والدة األطفــال مــن الغابــة إلــى البيــت كان

خطــوة مهمــة لألمــام بالنســبة للنســاء .تتســم
األوراق البحثيــة بأنهــا متعمقــة ،وكاشــفة بقــوة،
وشــاحذة للفكــر ،ويجــدر أخــذ رســائلها بعــن
االعتبــار .وهنــاك أوراق أخــرى تنظــر فــي املعاييــر
التــي حتــدد أهــداف التنميــة املســتدامة واملســتقبل.
فهــي تناقــش مــا يجــب أن يتناولــه إطــار التنميــة
اجلديــد ،وتســتخدم كلمــات مثــل «التحــول»،
وتطالــب بعالــم أفضــل.
ولعــل أهــم رســالة هنــا بالنســبة ألنصــار الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة هــي:
قدمــا ،مــن احملتمــل أن يوجــد تركيــز
«مــع ســيرنا ً
علــى البيئــة والتنميــة املســتدامة ،فهمــا الدعامتان
األولتــان مــن ريــو ،20+مقابــل الدعامــة الثالثــة وهــي
التنميــة االجتماعيــة ،كمــا حــدث فــي ريــو  ...عندمــا
أصبحــت املفاوضــات صعبــة .لقــد دُفعــت جان ًبــا
شــواغل احلوكمــة ،وكيفيــات الصحــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،فضــا ً عــن طرائــق املســاءلة.
هنــاك حتذيــر آخــر يقلــل مــن التفــاؤل الناجــم عــن
اإلطــار اجلديــد لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان ،هــو
النهــج «احلــذر» للغــة املســتخدمة حــول الصحــة
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي العديــد مــن
التقاريــر األخيــرة ،علــى نحــو ال تتجــاوز لغــة املؤمتــر
الدولــي للســكان والتنميــة .وهكــذا ،أصبــح املســرح
معــ ًدا للمفاوضــات املســتقبلية .تتســم العمليــة
املؤديــة إلــى أجنــدة التنميــة بعــد عــام 2015
بالتعقيــد ،لكــن الكثيــر  ...مــن النــاس يريــدون رؤيــة
متضمنــة
الصحــة واحلقــوق اجلنســية اإلجنابيــة
َ
كأولويــة مــن أولويــات أهــداف التنميــة املســتدامة
قدمــا فــي
اجلديــدة .ليــس هنــاك خيــار ســوى املضــي ً
ســياق الكيفيــات التــي جــرى إعدادهــا علــى أعلــى
املســتويات .الشــيء الوحيــد الــذي ال ميكننــا حتملــه
مــرة أخــرى ،هــو مــا حــدث مــع األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة فــي عــام 2000؛ علينــا هــذه املــرة أال نتــرك
الغرفــة دون احلصــول علــى نتائــج)Haslegrave( .
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ديتر تلمنص  /صور بانوس

تقرأ املُعلمة لألطفال في لوس أميجويتوس دي ميمبول ،في دار حضانة بأحد األحياء الفقيرة في جواياكيل ،إكوادور2009 ،

الرسائل األساسية في هذا العدد من اجمللة

حقوق اإلنسان
•«حقــوق اإلنســان للنســاء هــي حقــوق اإلنســان لــكل شــخص»« .االتفــاق اآلن أقــوى ممــا كان عليــه
مــن قبــل»)Sadik( .
نقد منوذج األهداف اإلمنائية لأللفية
•شــهد العقــدان املاضيــان عــددًا مــن اجلهــود الراميــة إلــى اعتمــاد نهــج متعــدد األبعــاد جتــاه
التنميــة ،يتحــدد باحلريــة والتمكــن والوفــاء بحقــوق اإلنســان .ويصبــح الســؤال املطــروح هــو مــا
كاف .لقــد حتــدى اجملتمــع املدنــي النهــج
كاف أو بعمــق ٍ
إذا كانــت هــذه اجلهــود قــد ســارت إلــى حــد ٍ
التكنوقراطــي واالســتهدافي الــذي تضمنتــه األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وحــذر مــن مــا ينتــج عــن
هــذا النهــج مــن ظهــور «صوامــع» التنميــة .إن تعريــف املســاواة بــن اجلنســن ،وفقً ــا لألهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،يقتصــر علــى هــدف واحــد مــع أغــراض ومؤشــرات تتعلــق بالتمثيــل السياســي
للمــرأة وبتعليمهــا ومتكينهــا ،وال يرتبــط بالوســيلة وبالضــرورة املصاحبــة للوفــاء بباقــي األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة)Reddy & Sen( .
14
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هدف الصحة ،واحلق في الصحة
•حــدد  17مــن املقرريــن اخلاصــن بــاألمم املتحــدة ثالثــة مجــاالت لألولويــة حــول نهــج حقــوق اإلنســان
جتــاه التنميــة ،بغيــة تنويــر األجنــدة ،وكل مجــال منهــم يتصــل بوجــه خــاص بالوفــاء باحلــق
فــي الصحــة .هــذه اجملــاالت هــي :احلــد مــن جوانــب عــدم املســاواة ،وأســس احلمايــة االجتماعيــة
الوطنيــة ،واملســاءلة املزدوجــة)Grover( .
حاليــا ،عــن تيســير الوصــول
•لــن تســفر التغطيــة الصحيــة الشــاملة وحدهــا ،كمــا هــي مفهومــة ً
الشــامل إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،وبالتأكيــد ليــس إلــى احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة)Fried et all( .
•ميكــن أن تُعتبــر اتفاقيــة إطاريــة عامليــة للصحــة مبثابــة أداة مناســبة حلوكمــة بيئــة تتســم
بالتعقيــد)Haffeld( .
كفالة إدراج الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية واملساواة بني اجلنسني في منوذج التنمية اجلديد
•يجــب أن يضــم منــوذج التنميــة اجلديــد ســردًا قويًّــا للتحــول االجتماعــي ،حيــث تقــوم األهــداف
املناســبة لألغــراض وكــذا املؤشــرات بــدور ،علــى أال تتجــاوز أو حتــد مــن األهــداف األوســع نطاقًــا
لالرتقــاء بالعدالــة االجتماعيــة والسياســية وبــن اجلنســن)Yamin & Boulanger( .
•يطمــح إطــار التنميــة اجلديــد فــي دمــج اآلمــال طويلــة املــدى بشــأن االســتدامة البيئيــة
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
االجتماعيــة والثقافيــة واألســرية)McGovern( .
•هنــاك تباعــد مثيــر للقلــق بــن طريقــة وضــع إطــار مشــكالت الصحــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة فــي املناصــرة علــى الصعيــد العاملــي ،والواقــع شــديد التعقيــد الــذي يعيشــه النــاس
فــي مجــال خدمــات الصحــة .يبــدأ النهــج التنشــيطي للمســاءلة بديناميــات القــوة واخلطــوط
األماميــة ،حيــث يواجــه النــاس مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ومؤسســاتها)Freedman & Schaaf( .
معونات التنمية
•حدثــت تغيــرات مؤسســية وهيكليــة أساســية فــي مســاعدات التنميــة بــن عامــي  2005و،2011
وتركــت أثــرًا علــى إدراج أجنــدة الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة فــي بيئــات التخطيــط
الوطنــي .إذا كان علــى الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة أن تنخــرط فــي جميــع العناصــر
املتعــددة ،يجــب أن يربطهــا أنصارهــا باملوضوعــات األساســية فــي مجــال التنميــة املســتدامة :عدم
أيضــا بالتحــول نحــو احلضــر ،والهجــرة،
املســاواة بــن اجلنســن ،والتعليــم ،والنمــو والســكان؛ وإمنــا ً
وعمالــة النســاء ،والتغيــرات املناخيــة)Hill et al( .
•فــي هايتــي ،اضطلــع جهــاز املعونــة بالعديــد مــن األدوار فــي الدولــة .فقــد تولــى تخصيــص املــوارد،
ووضــع األولويــات ،وتنفيــذ البرامــج ،كمــا شــارك – مــع منظمــة مســؤولي حفــظ الســام – فــي
احتــكار الدولــة حــول العنــف القانونــي .لكــن منظمــات املعونــة – مثــل منظمــة مســؤولي حفــظ
الســام – ال يخضعــون للمســاءلة أمــام شــعب هايتــي ،ســواء فــي حــاالت اإلهمــال الضخــم أو فــي
األمــور األبســط مثــل طريقــة اســتخدام املــوارد)Bhatia( .
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تناول الواقع على املستوى الوطني
•إن إطــار حقــوق اإلنســان التحويلــي للوصــول إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،الــذي يدعمــه كال ً
مــن حركــة عامليــة قويــة حلقــوق املــرأة وهيئــات فاعلــة تقدميــة حكوميــة وبني-حكوميــة علــى
ناجحــا علــى الصعيــد الوطنــي)Oronje( .
الصعيــد الدولــي ،لــم يكــن مؤثــرًا أو
ً
•يشــهد هــذا التقريــر مــن كيــب الشــرقية بجنــوب أفريقيــا ،ويقــدم حتلي ـاً ،علــى انهيــار النظــام
اإلقليمــي للصحــة العامــة؛ وهــو النظــام الــذي يعتمــد عليــه أكثــر مــن ســتة ماليــن نســمة.
لقــد جــرى جتاهــل هــذا االنهيــار ،وباألحــرى الســماح بــه ،ملــا يزيــد علــى عشــر ســنواتTreatment( .
.)27 Action Campaign and Section
•ضــرورة إدراك أهميــة تدفــق املــوارد ،علــى املســتوى القطــري ،للصحــة اإلجنابيــة مــن أجــل التمويــل
الفعــال لهــذا املكــون الرئيســي للصحــة .مــع ذلــك ،توجــد حتديــات مهمــة)Sidze et al( .
•كان التقــدم جتــاه تقليــص وفيــات األمهــات هائــا ً مــع حلــول عــام  ،2015لكنــه كان بطي ًئــا
بالنســبة إلــى آمــال اإلجنــاز فــي عــام  ،2015ال ســيما فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء .يطــرح ذلــك أن
كال ً مــن احلكومــات الوطنيــة واجملتمــع الدولــي قــد فشــل فــي االمتثــال إلــى التزاماتهــم باحلــق فــي
الصحــة جتــاه شــعوبهم)Ooms et al( .
دور أعمال املناصرة
•تســتمر علــى الــدوام املنافســة لطــرح القضايــا علــى أجنــدة السياســة العامــة .كانــت أعمــال
دائمــا مــن املشــهد السياســي ،إلدراج مشــكالت بعينهــا
املناصــرة علــى املســتوى الشــعبي جــز ًءا ً
صنــاع السياســة التخــاذ إجــراءات.
وحلــول ُمفضلــة فــي األجنــدات العامــة والسياســية وحفــز ُ
إن القــرارات املتعلقــة بنــوع أعمــال املناصــرة التــي تُنفــذ خــال مــا بعــد املؤمتــر الدولــي للســكان
حتمــا فــي
والتنميــة ومــا بعــد عمليــة  ،2015ومــن الــذي يتــول تنفيذهــا وكيــف ،ســوف تســهم ً
تشــكيل محتــوى هــذه األُطــر اجلديــدة)Forbes( .
•فــي البرازيــل ،علــى الرغــم مــن أن القانــون يدعــو إلــى ســجن النســاء الالتــي قمــن بإجهــاض غيــر
قانونــي ،فــإن  %85مــن طــاب الطــب و %83مــن موظفــي اخلدمــة املدنيــة الذيــن شــملتهم املســوح
األخيــرة قالــوا بضــرورة عــدم حبــس النســاء الالتــي يقمــن بإجهــاض غيــر قانونــي ،وهــي احلقيقــة
التــي يجــب أن يعرفهــا البرملانيــون الذيــن يتخــذون مواقفهــم غال ًبــا اســتنادًا إلــى الــرأي العــام.
()Faundes et al
•العمــل مــع عــدد كبيــر مــن الشــركاء مبــا فيهــم البرنامــج املشــترك لصنــدوق األمم املتحــدة
للســكان ومنظمــة اليونيســف حــول ختــان اإلناث/بتــر األعضــاء التناســلية لإلنــاث :للتعجيــل
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 ،فضـا ً عــن دالئــل قيــام مجتمعــات محليــة أخــرى بالتشــكك فــي ختــان اإلناث/بتــر
األعضــاء التناســلية لإلنــاث أو نبــذه ،إلــى إشــعال أو تنشــيط عمليــة التغييــر اإليجابــي)UNICEF( .
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وفيات األمهات أو صحتهن
•معرفــة أن معــدل وفيــات األمهــات ميثــل نقطــة بدايــة ضروريــة للنجــاح فــي تقليصــهMola &( .
)Kirby
•حدثــت تغييــرات مهمــة بــن األجيــال فــي مــا يتعلــق مبمارســات احلمــل والــوالدة فــي املناطــق
عامــا .إن فهــم كيفيــة تفســير
البعيــدة بجمهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية خــال فتــرة ً 30
النســاء الشــابات خلياراتهــن ،ودمــج هــذه املعرفــة وخبــرة البرامــج احملليــة الناجحــة باملناطــق
البعيــدة فــي سياســة وممارســة منظومــة الصحــة بشــأن رعايــة األمهــات ،ميكــن أن يســهم فــي
حتســن صحــة األمهــات والرضــع حديثــي الــوالدة ،ويقلــل مــن عــد املســاواة فــي مجــال الصحــة.
()Alvesson et al
•بينمــا يســتهدف الضغــط لتحقيــق األهــداف إلــى حتســن صحــة األمهــات ،فقــد أدى إلــى تبعــات
ســلبية غيــر مقصــودة بالنســبة للعالقــة بــن النســاء ومتطوعــات الصحــة فــي اجملتمعــات
احملليــة ومنظومــة الصحــة الرســمية ،كمــا توضــح حالــة نيكاراجــوا ،وهــو األمــر الــذي يحتــاج
إلــى معاجلــة)Kvernflaten( .
•تركــز أغلــب النقاشــات التــي دخلناهــا ،حتــى فــي البلــدان الغنيــة باملــوارد ،حــول اخلدمــات املوجهــة
لألمهــات علــى حاجتنــا إلــى حتســن اخلدمــات مــن جيــد إلــى ممتــاز .بيــد أن هنــاك مجموعــات مــن
النســاء حتصــل علــى رعايــة أقــل كثيــرًا حتــى مــن معاييــر احلــد األدنــى املتوقعــة؛ وهــذا يضــم
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.
حتتــاج النســاء إلــى الدعــم فــي فتــرة احلمــل .كمــا يحتجــن إلــى أن حتيــط بهــن شــبكة مــن
األصدقــاء واألســرة .يحتجــن إلــى مســكن مســتقر ومناســب .ويحتجــن إلــى تغذيــة جيــدة ،وراحة،
ـلبيا علــى كل مــن األم والرضيــع .يؤدي
وممارســة التماريــن الرياضيــة .يؤثــر التوتــر واالنعــزال تأثيــرًا سـ ًّ
تشــتت الســاعيات إلــى اللجــوء إلــى متــزق النســاء وابتعادهــن ليــس عــن شــبكاتهن االجتماعيــة
أيضــا عــن القابــات الالتــي حتتــاج النســاء احلوامــل إلــى بنــاء عالقــات الثقــة واملــودة
فقــط ،وإمنــا ً
معهــن)Feldman( .
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أندرو تشيس  /مؤسسة ستارز
فتاة صغيرة تسلمت شهادة ميالدها من املركز احلضري القانوني الذي تديره جلنة املساعدة القانونية للفقراء ،منطقة أوريسا ،الهند.

املراجع

 :1لالطالع على النص الكامل ،انظر:

https://docs.google.com/file/0B2zDeXV8KPlrdkhEQ1VUYm9YeHc/edit?usp=sharing&pli=1

عامــا مــن تعهــد احلكومــات األفريقيــة فــي إعــان أبوجــا بتخصيــص  %15علــى األقــل مــن
« :2بعــد مــرور ً 12
ميزانياتهــا الســنوية للرعايــة الصحيــة مــع حلــول  ،2015لــم حتقــق هــذا الهــدف ســوى  6بلــدان  ...عــاوة
علــى ذلــك ،تراجــع حوالــي ربــع الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األفريقــي عــن ذلــك ،وتنفــق اآلن علــى الصحــة
أقــل ممــا كانــت تنفقــه فــي عــام  ».2001انظــر:
African governments still underfunding health. Irin News. 23 July 2013. http://www.irinnews.org/ report/98459/
african-governments-still-underfunding-health.

18

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -التنمية املستدامة  -العدد ( )١٩مايو 2015

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2013
M Berer. Reproductive Health Matters 2013; 21(42):4–12

3. Network of UK-Based Global Health Networks. Draft Policies for Global Health in Party Manifestos. Source
unknown.
4. Ocejo A. Health, Citizenship, and Human Rights Advocacy Initiative: Improving Access To Health Services in
Mexico. International Budget Partnership Impact Case Study No. 15, July 2013. http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2326607.
5. Victora CG, Vaughan P, Barros FC, et al. Explaining trends in inequities: evidence from Brazilian child health
studies. Lancet 2000;356(9235):1093–98.
6. London L, Schneider H. Globalisation and health inequalities: can a human rights paradigm create space for
civil society action? Social Science & Medicine 2012;74(1):6–13.
7. Arutyunova A, Clark C. Watering the Leaves, Starving the Roots: The Status of Financing for Women’s Rights
Organizing and Gender Equality. Association for Women’s Rights in Development. 2013. http://www.awid.org/
Library/Wateringthe-Leaves-Starving-the-Roots.
8. Irin. Global Analysis: What future for private sector involvement in humanitarianism? 26 August 2013. http://
www.irinnews.org/report/98641/analysis-what-future-for-privatesector-involvement-in-humanitarianism.
9. World Health Organization. Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health. Geneva: WHO; 2008. www.who.int/social_determinants/final_report/.
10. Marmot M, Bell R. Fair society, healthy lives. Public Health 2012;126 (Suppl. 1):S4–10

 :11االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري (عــام )1965؛ العهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية (عــام )1966؛ العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة (عــام )1966؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (عــام )1979؛ اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (عــام )1984؛
اتفاقيــة حقــوق الطفــل (عــام )1989؛ االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد
أســرهم (عــام )1990؛ اتفاقيــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة (عــام .)2008
 :12علــى ســبيل املثــال إعــان وبرنامــج عمــل الصادريــن عــن املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان (عــام ،)1993
وبرنامــج عمــل املؤمتــر الدولــي للســكان والتنميــة (عــام  ،)1994ومنهــاج عمــل بيجــن ( ،)1995فضــا عــن
ريــو 20+ووثيقــة املســتقبل الــذي نريــده.
13. UN Human Rights, Office of the UN High Commissioner for Human Rights. Universal Periodic review. http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/Upr/Pages/UPRMain.aspx.

 :14ثالثــة كيانــات تعافديــة إقليميــة حلقــوق اإلنســان اإلقليميــة (أوروبــا ،البلــدان األمريكيــة ،أفريقيــا)،
محكمتــان إقليميتــان حلقــوق اإلنســان (أوروبــا والبلــدان األمريكيــة) ،كيانــات لرصــد املعاهــدات (مثــل:
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،املقرريــن اخلاصــن (مبــا فــي ذلــك احلــق فــي
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
حقــوق اإلنســان ،ومكتــب املفــوض الســامي لــأمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان – وال شــك أننــي لــم أذكــر
العديــد مــن تلــك الهيئــات.
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/

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -التنمية املستدامة  -العدد ( )١٩مايو 2015

19

