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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  2005و 2011وتأثيرها 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  .2015وإذا 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،
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الكلمــات الدالــة :الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة ،األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،األهــداف اإلمنائيــة ملــا
بعــد عــام  ،2015فعاليــة املعونــة ،جمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية ،مــاوي ،الســنغال ،طاجيكســتان
ش ـكّل عــام  2005نقطــة فارقــة فــي انخــراط األمم
املتحــدة فــي ميــدان الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة.
وقــد ركــزت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى صحــة
األمهــات واألطفــال ،يعززهــا تقريــر الصحــة العاملية
1
لعــام “ :2005فلنجعــل قيمــة لــكل أم وطفــل”.
وقــد جتلــت بوضــوح قــدرة تدخــات النظــم
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الصحيــة علــى حتســن معــدالت وفيــات األمهــات
واملواليــد 3 ،2،ولكــن التقــدم احملــرز فــي خفــض وفيات
األمهــات كانــت حتيــط بــه اخملــاوف ،وال ســيما فــي
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى 4.وقامــت فــي
ذلــك العــام الشــراكة مــن أجــل صحــة األمهــات
واملواليــد واألطفــال التــي تركــز علــى مظاهــر
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التفاعــل بــن صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال.
ولكــن هــذا الزخــم ظــل مرهونًــا بتحقيــق الهــدف
-5أ مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ وهــو :خفــض
معــدل وفيــات األمهــات مبقــدار ثالثــة أربــاع فــي
الفتــرة مــابــن  1990و2015 .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
واملواليــد ،ومعاجلــة املشــكلة الصحيــة العامــة
املتمثلــة فــي اإلجهــاض غيــر اآلمــن ،ومكافحــة
ـيا ،ومكافحــة املمارســات
األمــراض املنقولــة جنسـ ً
6
الضــارة ،وتعزيــز الصحــة اجلنســية .وسيســتغرق
خاصــا مــن
األمــر عامــن آخريــن حتــى يصــدر قــرارًا
ً
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة يضــاف علــى أثــره
الهــدف -5ب مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي
وقــت متأخــر :بُغيــة توفيــر ســبل الوصــول إلــى
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة ،7بحلــول عــام 2015،
املسيســة إلــى حــد كبيــر
ممــا يعكــس االســتجابة
ّ
للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،واملقاومــة املســتمرة
لتعزيــز تنظيــم األســرة.
5

جليــا أن االلتــزام
بحلــول عــام  ،2005كان قــد اتضــح ً
العاملــي بجــدول أعمــال شــامل خــاص بالصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة ضعيــف وا ٍه؛ ومــع توافــق اآلراء
بشــأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،باتــت اجلهــات
املانحــة الرئيســة الثنائيــة األطــراف واملتعــددة
املوجهــة إلــى
األطــراف واخليريــة تكثــف املــوارد
َ
مــرض نقــص املناعــة البشــرية  /اإليــدز وغيــره
مــن األمــراض املعديــة ،وصحــة الطفــل وصحــة
األم مبفهومهــا الضيــق .وفــي الوقــت ذاتــه ،وُضــع
جــدول أعمــال الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة قيــد
التنفيــذ فــي بيئــة عامليــة للمســاعدات تــزداد
تعقيـ ًدا .وقــد أدرك ذلــك املشــاركون فــي املشــاورات
رفيعــة املســتوى التــي شــهدتها منظمــة
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان

علــى مــدار العــام املاضــي ،وكانــا يتشــاركان
الشــواغل بشــأن قــدرات البلــدان علــى متثيــل
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة بصــورة فاعلــة فــي
عمليــات التخطيــط القطاعيــة والوطنيــة التــي
بــرزت نتيجــة مــا كان يُشــار إليــه آنــذاك باســم
“بيئــة مســاعدات جديــدة” .ومنــذ تســعينيات
القــرن العشــرين ،صــارت توجهــات التنميــة أكثــر
تكامليــةً :فقــد أســهم االتفــاق الدولــي بشــأن
أساســيا
إمنائيــا
احلــد مــن الفقــر بصفتــه هدفًــا
ً
ً
فــي توجــه اقتصــادي بالدرجــة األولــى نحــو
التنميــة ،وعــزز تقريــر التنميــة العامليــة الــذي صــدر
عــام  8 1993إبــراز الصحــة ووضعهــا داخــل اإلطــار.
وبــات اخلطــاب بشــأن املســاعدات يدعــو حينهــا
إلــى التحــول مــن متويــل مشــروعات منفصلــة إلــى
البرامــج املتكاملــة ،أو الدعــم املباشــر للميزانيــة،
وهــو اخليــار األفضــل .بــرز التنســيق مــن أجــل
التنميــة ،علــى مســتوى القطاعــات ،وذلــك بفضــل
النهــج القطاعيــة الشــاملة فــي ميــدان الصحــة،
التــي كان مييزهــا احلــزم فــي إصــاح القطاعــات
التــي تديرهــا احلكومــات ،والتعــاون بــن اجلهــات
املانحــة مــن خــال حشــد املــوارد .كانــت أوراق
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر املتكاملــة؛ تهــدف
إلــى حتقيــق التنســيق فــي السياســة املناصــرة
للفقــراء علــى املســتوى الوطنــي .وقــد اكتشــف
املوظفــون القُ طريــون بــاألمم املتحــدة أن تدريبهــم
املهنــي ،رغــم توجهــه القــوي نحــو التقانــة
والبرامــج ،محــدود اجلــدوى عنــد تقــدمي املشــورة
لــوزارات الصحــة بشــأن هــذه الهيــاكل والنهــج
اجلديــدة 9.وأدت هــذه الشــواغل إلــى برنامــج مــن
البحــوث االستكشــافية وتقــدمي بنــاء القــدرات
علــى املســتوى القُ طــري مــن أجــل الدعــوة فــي
عمليــات التخطيــط القوميــة .لقــد وفــرت النتائــج
التــي خلصــت إليهــا هــذه األبحــاث ومــا ترتــب
عليهــا مــن تقييمــات لبرامــج بنــاء القــدرات التــي
اســتهدفت  27موظفً ــا قُطريــا مبنظمــة الصحــة
العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان فــي أربــع
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مناطــق 11 ،10البيانــات األساســية للتحليــل املقــارن
الــوارد فــي هــذه الورقــة البحثيــة.
وفــي العــام نفســه ،أي  ،2005تبلــورت األفــكار التــي
تقــوم عليهــا التغيــرات فــي ظــل بيئــة املســاعدات
فــي إعــان مبــادئ باريــس بشــأن فعاليــة تلــك
املســاعدات 12،داعيـ ًة إلــى إيــاء املزيــد مــن التركيــز
للقيــادة القُ طريــة ،والتوفيــق بــن السياســات
والتنســيق بــن العمليــات التــي تضطلــع بهــا
اجلهــات املانحــة ،فضــا ً عــن التركيــز علــى اإلدارة
بغيــة حتقيــق النتائــج واملســاءلة املتبادلــة .وقــد
بلــورت هــذه املبــادئ رغبــة لــدى اجلهــات املانحــة
فــي وضــع نهــج للمســاعدة اإلمنائيــة تركــز علــى
حتــول الســيطرة صــوب أصحــاب املصلحــة احملليــن
القُ طريــن ،مقترنــ ًة بتمويــل ميكــن التنبــؤ بــه
علــى مــدى أطــول وتزامــن أفضــل بــن السياســات
احلكوميــة مــن جهــة ،وعمليــات امليزانيــة
والعمليــات اإلداريــة مــن جهــة أخــرى .وشــملت
هــذه االجتاهــات إمكانيــة وضــع نهــج أكثــر
شــمولية للصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة،
فضــا ً عــن قضايــا الصحــة األخــرى .كمــا وفــرت
خيــارات لوضــع سياســة فــي جميــع القطاعــات
ذات الصلــة ،وحتديــد حزمــة ماليــة تضــم متويــل
حكومــي ،وكذلــك متويــل خارجــي ،وإرســاء البنيــة
التحتيــة الوطنيــة الضروريــة مــن أجــل املرافــق
والبرامــج الصحيــة التــي مــن شــأنها دعــم تقــدمي
اخلدمــات الالزمــة.
جــاء الدافــع املُلــح جتــاه تنســيق أفضــل علــى
الصعيديــن العاملــي واحمللــي اســتجاب ًة لالرتفــاع
الســريع فــي ســقف املطالــب الداعيــة إلــى مــا
بــات بعــد ذلــك ثــورة عامليــة للتنميــة 14 ،13.وتُرجــم
التنســيق – متجسـ ًدا فــي التوافــق مــع السياســة
احملليــة أو مواءمــة عمليــات اجلهــات املانحــة –
كتابـ ًة إلــى مجموعــة مــن آليــات التنميــة .وتُرجــم
االلتــزام باحلــد مــن الفقــر إلــى أهــداف القطــاع
الصحــي؛ أي األهــداف :الرابــع ،واخلامــس ،والســادس
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مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،علــى أن يتــم
رصدهــا ورفــع التقاريــر بشــأنها ســنويًا ،ودمجهــا
فــي عمليــات التخطيــط القوميــة األخــرى مثــل
أوراق اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر 16 ،15.وحــذت
العمليــة القُ طريــة إلطــار عمــل األمم املتحــدة
للمســاعدة اإلمنائيــة حــذو املبــادرات األوســع
ســعيا
نطاقًــا الراميــة إلــى فعاليــة املســاعدات
ً
إلــى التوفيــق بــن أنشــطة األمم املتحــدة وسياســة
احلكومــة ،وتنســيق عمــل شــتى وكاالت األمم
املتحــدة .واآلن باتــت النهــج القطاعيــة للتنميــة
فــي ميــدان الصحــة حتظــى مبــا يربــو علــى عقــد
مــن اخلبــرة فــي مجــال التخطيــط القُ طــري ،مــع
التــزام اجلهــات املانحــة بالتمويــل املشــترك وتنفيــذ
اإلصالحــات القطاعيــة .وقُــ ّدر للزيــادة الكبيــرة
املوجــه إلــى قطــاع الصحــة قبــل
فــي التمويــل
َ
 2005أن تســتمر ،متســم ًة بتنــوع أكبــر فــي
أصحــاب املصلحــة وتضاعــف مبــادرات الصحــة
العامليــة .ومــن حيــث كل مــن املــوارد والتأثيــر ،باتــت
الشــراكات العامليــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
وشــبكات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات اخلاصــة
تتنافــس اآلن مــع الــوكاالت التقليديــة املتعــددة
األطــراف املعنيــة بالتنميــة الصحيــة مثــل
منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمم املتحــدة
17 ،13
للطفولــة (اليونيســيف).
لقــد وُثقــت بيئــة املســاعدات املتغيــرة هــذه توثيقً ــا
جيــ ًدا علــى الصعيــد العاملــي 14 ،13 ،9.واســتعرض
بحثنــا كيــف أث ّــرت هــذه التغيــرات العامليــة فــي
سياســات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وبرامجهــا
علــى املســتوى القُ طــري؛ إذ تتــم املقارنــة بالنتائــج
التــي خلصــت إليهــا دراســات احلالــة القُ طريــة
االستكشــافية التــي أُجريــت عامــي  2005و2011
18 ،8 ،7
بصفتهــا أساســا دالليــا يُســت َند إليــه.
تســتعرض هــذه الورقــة البحثيــة ،معتمــدةً علــى
تلــك الدراســات ،اآلثــار املترتبــة علــى التغيــرات
العامليــة فــي املســاعدة اإلمنائيــة فــي ميــدان
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الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي أثنــاء هــذه
الفتــرة ،وأثــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي
صياغــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،ودور منظمــة
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان
فــي بنــاء القــدرة اســتجاب ًة لهــذه التغيــرات علــى
املســتوى القُ طــري ،والتحديــات التــي تلــوح فــي
األفــق مــع استكشــاف منــاذج جديــدة لتشــكيل
األهــداف اإلمنائيــة ملــا بعــد عــام .2015
األساليب
يــدرس هــذا البحــث التعــاون بــن صنــدوق األمم
املتحــدة للســكان وإدارة الصحــة اإلجنابيــة والبحــوث
مبنظمــة الصحــة العامليــة فــي الفتــرة مــا بــن
 2005حتــى  2012مــن خــال سلســلة مــن املنــح
واالتفاقيــات بشــأن تنميــة قــدرات مكاتبهــا القُ طرية
لدعــم الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي ســياق
فعاليــة املســاعدات .املنحــة األولــى ،املقدمــة مــن
صنــدوق األمم املتحــدة للســكان إلــى إدارة الصحــة
اإلجنابيــة والبحــوث مبنظمــة الصحــة العامليــة،
مولــت البحــوث التــي أجريت عــام  2005والتــي ركزت
علــى متثيــل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي خطط
العمــل علــى نطــاق النهــج القطاعيــة للتنميــة،
وأوراق اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر ،وصناديــق األمم
املتحــدة القُ طريــة للســكان .وشــملت كذلــك إجــراء
تقييــم لالحتياجــات مــن كفــاءات موظفــي املكاتــب
القُ طريــة فــي التخطيــط الوطنــي واالســتراتيجيات
وعمليــات إعــداد امليزانيــات مــن أجــل حتقيــق
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتنفيــذ مبــادئ باريــس.
أجريــت أربــع دراســات حالــة قُطريــة عــام 2005
(منغوليــا ،ونيكاراغــوا ،والســنغال ،واليمــن) .مت توثيــق
النتائــج العامــة لتلــك الدراســات فــي تقريــر تقنــي
صــادر عــن منظمــة الصحــة العامليــة  /صنــدوق
األمم املتحــدة للســكان ، 7وورقــة بحثيــة خضعــت
ملراجعــة األقــران ،18وركــزت ورقــة بحثيــة أخــرى علــى
19
دراســة احلالــة املنغوليــة.

أجريــت دراســات احلالــة األربعــة عــام 2005
باســتخدام منهجيــة شــائعة :اســتعراضات
شــاملة للكتابــات بنــا ًء علــى كتابــات مراجعــة مــن
ِقبــل األقــران ،ووثائــق السياســات ،والتقاريــر والوثائق
ذات الصلــة التــي قــام بجمعهــا استشــاريون
محليــون؛ واســترجاع البيانــات املنظمــة مــن نظــم
معلومــات وزارات الصحــة ،وتقاريــر األمم املتحــدة
واملنظمــات غيــر احلكوميــة ،والبحــوث احملليــة غيــر
املنشــورة وســجالت البرامــج؛ واملقابــات شــبه
املنظمــة واملتعمقــة باســتخدام أســئلة شــائعة*.
أُجــري مــا يزيــد عــن  80مقابلــة متعمقــة مــع
موظفــن كانــوا يعملــون فــي مجــال التخطيــط
لبرامــج الصحــة اإلجنابيــة بــوزارة الصحــة وفــي
منظمــات غيــر حكوميــة ذات صلــة ،ومــع كبــار
مســؤولي التخطيــط مــن وزارات الصحــة واملاليــة
والرعايــة االجتماعيــة والتخطيــط ،ومــع ممثلــي
اجلهــات املانحــة الرئيســية الثنائيــة األطــراف،
والبنــك الدولــي والبنــوك اإلقليميــة األخــرى،
واملوظفــن احملليــن العاملــن مبنظمــة الصحــة
العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان ووكاالت
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
تشـكّل أولويــة سياســية ،ومــا هــو وموقعهــا فــي
خطــاب السياســات .وجاء ضمــن املوضوعــات احملددة
صحــة األمهــات واملواليــد واألطفــال ،وفيــروس نقص
املناعــة البشــرية واملؤشــرات الصحيــة الرئيســية؛
واخلدمــات الصحيــة ذات الصلــة؛ وقضايــا النــوع
االجتماعــي املتعلقــة باحلالــة االجتماعيــة للمــرأة
ودورهــا وتعليمهــا .كمــا دُرســت اعتمــادات
امليزانيــة اخملصصــة للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة،
واســتراتيجيات واجتاهــات التمويــل علــى مــر
الزمــن ،كمــا قُدمــت حملــة مختصــرة عــن اخلدمــات

* ميكنكم االطالع على إطار عمل بحث وحتليل دراسات احلالة القُ طرية على املوقع اإللكتروني:

https://www.researchgate.net/publication/257931178_Framework_for_analysis_country_case_studies?ev=prf_pub.
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الصحيــة .ودرس البحــث أيضــا موضــع الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة فــي السياســات الوطنيــة
والصحيــة وإدماجهــا فــي االســتراتيجيات املناصــرة
للفقــراء .وكذلــك أجريــت مقابــات مــع شــركاء
التنميــة بشــأن اشــتراكهم فــي السياســة وآليــات
وســهل منــوذج اإلبــاغ
التنســيق فيمــا بينهــم.
ّ
املوحــد التحليــل املقــارن.
بعــد عــام  ،2005اســتمر التعــاون بــن صنــدوق
األمم املتحــدة للســكان وإدارة الصحــة والبحــوث
اإلجنابيــة التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة فــي
تطويــر املشــروعات ،ومتكنــوا فــي  2009مــن توفيــر
التمويــل املؤكــد ملــدة ثــاث ســنوات مــن صنــدوق
األمم املتحــدة للشــراكات الدوليــة ومؤسســة فــورد،
مــن أجــل تطويــر وتقــدمي منهــج تدريبــي مبتكــر
ملوظفــي املكاتــب القُ طريــة لصنــدوق األمم املتحــدة
للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة فــي بيئــة
املعونــة اجلديــدة ،وكــذا متثيــل الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة.
وجــاء محتــوى التدريــب تقنــي فــي توجهــه ،وركــز
علــى الفاعلــن اجلــدد ،والشــبكات والطــرق اجلديــدة
لتنســيق املعونــة (النهــج القطاعيــة الشــاملة
وأوراق اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر) ،وعمليــات
املوازنــة ،والتحليــل االقتصــادي وآثــار مبــادئ باريــس
علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة .كمــا نُظمــت
دورات إقليميــة ودون إقليميــة ،جمعــت موظفــن
مــن  52بلـ ًدا فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا الشــرقية.
وفــي ختــام تلــك الــدورات قــام ممثلــو صنــدوق األمم
املتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة
بوضــع خطــة عمــل تعاونيــة بُغيــة رســم اخلطــوات
ذات األولويــة للدعــوة مــن أجــل إدمــاج الصحــة
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
التدريبيــة املشــتركة فــي زيــادة املعرفــة ونشــاط
24

الدعــوة داخــل مكاتــب صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان  /منظمــة الصحــة العامليــة ،ونتيجــة
لذلــك ،توســع صنــدوق األمم املتحــدة للســكان
فــي التدريــب ليشــمل جميــع املكاتــب القُ طريــة
التابعــة لــه ،فيمــا دمجــت منظمــة الصحــة
العامليــة محتــوى هــذه احلزمــة فــي برامــج تدريبيــة
مشــابهة تقــدم فــي مكاتبهــا القُ طريــة ووزارات
الصحــة .وعقــب املشــروع املشــترك الــذي أجــري
فــي الفتــرة بــن  ،2011-2009قامــت منظمــة
الصحــة العامليــة مبشــروع مماثــل لبنــاء قــدرات
اجملتمــع املدنــي فــي ســياق بيئــة املعونــة اجلديــدة
بأمــوال مــن مؤسســة جيتــس .وارتبــط صنــدوق
األمم املتحــدة للســكان بتنفيــذ هــذا املشــروع علــى
املســتوى اإلقليمــي والقُ طــري.
أجريــت دورة ثانيــة مــن دراســات احلالــة عــام 2011
فــي جمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية،
ومــاوي ،والســنغال ،وطاجيكســتان فــي ختــام
املشــروع املشــترك بــن صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة .وبحثــت
دراســات احلالــة فــي التغيــرات فــي بيئــة املعونــة
للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واســتجابة البلــدان
لهــذه التغيــرات .واختيــرت البلــدان األربعــة مــن
مجموعــة البلــدان التــي خضعــت للبرنامــج
التدريبــي الــذي عقــده صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة ،مــع متثيــل
مــن كل منطقــة مشــاركة .وبينمــا كان هــذا
يعنــي أن عقــد املقارنــات املباشــرة بــن البلــدان
عبــر الزمــن لــم يكــن ممكنــا ،باســتثناء الســنغال،
إال أن مجموعتــا الدراســات قدمــت عينــة ممثلــة
مــن البلــدان منخفضــة الدخــل لــكل فتــرة زمنيــة،
ممــا يســر األمــر لعقــد مقارنــات ذات مغــزى وإن
كانــت غيــر مباشــرة .ســعى البحــث إلــى تصويــر
التغيــرات فــي بيئــة املعونــة بالتفصيــل منــذ
عــام  ،2005وتطــور الطريقــة التــي مت بهــا التعبيــر
عــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي البرامــج
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والسياســات القُ طريــة وعمليــات التخطيــط
الوطنيــة والقطاعيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد
ســعى إلــى احلصــول علــى دليــل يبرهــن علــى
فائــدة التدريــب الــذي قُــدم وحتليــل للتعــاون بــن
شــركاء التنميــة فــي دعــم احلكومــات الوطنيــة
فــي متثيــل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي
العمليــات القطاعيــة والوطنيــة .واتبعــت الــدورة
الثانيــة مــن البحــث الهيــكل نفســه الــذي
وُصــف فــي  ،2005مــع مشــاركة فــرق الدراســة
األربعــة إطــارا مشــتركا (محدثــا) مــن أجــل
املقابــات املتعمقــة التــي وصــل عددهــا إلــى 106
التــي أجريــت مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســيني
وحتليلهــا .وبعــد االنتهــاء مــن الدراســات ،التقــت
جميــع الفــرق ملشــاركة النتائــج الــواردة فــي تقاريــر
9
دراســة احلالــة القُ طريــة والــدروس املســتفادة.
وشــارك مؤلفــو هــذه الورقــة البحثيــة فــي
تصميــم عمليــات البحــث التــي أجريــت فــي كل
مــن  2005و 2011وتنفيذهــا وحتليلهــا وجتميعهــا
9 ،8
النهائــي ،وهــي مقدمــة فــي النتائــج.
النتائج
تسوية التنسيق في بيئة املعونة العاملية اجلديدة
والتغير على املستوى القُ طري
فــي وقــت إجــراء دراســات احلالــة عــام ،2005
قــوي علــى الصعيديــن العاملــي
وعــي
كان هنــاك
ٌ
ٌ
والقُ طــري بالتغيــرات املهمــة اجلاريــة فــي هيــكل
املعونــة .وكان ينظــر إلــى تعزيــز ال ُّن ُهــج القطاعيــة
الشــاملة والدعــم املباشــر للميزانيــة باعتبارهمــا
ســبال لتعزيــز التمويــل لقطــاع الصحــة ككل،
لكــن املقابــات تشــير إلــى أن املوظفــن القُ طريــن
لــم يكونــوا علــى ثقــة تامــة مــن اآلثــار اخلاصــة
علــى ميزانيــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة،
وكانــوا يشــعرون بالقلــق مــن أن فقــدان التمويــل
اخملصــص قــد يجعلهــم أقــل تنافســية فــي
عمليــة امليزانيــة .وطرحــت املقابــات التــي أجريــت
مــع موظفــي وكاالت قائمــة – منظمــة الصحــة

العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان وكذلــك
املنظمــات غيــر احلكوميــة التــي لهــا بــاع فــي
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
(الصنــدوق العاملــي) ،ومؤسســة جيتــس .وأعــرب
موظفــو منظمــة الصحــة العامليــة القُ طريــن
عــن شــكوكهم بشــأن سياســة منظمــة الصحــة
العامليــة املتعلقــة بالنهــج القطاعيــة الشــاملة،
التــي تنتظــر املبــادئ التوجيهيــة والتــي صــدرت
20
بعــد ذلــك عــام .2006
وأعربــت املكاتــب القُ طريــة التابعــة لــأمم املتحــدة
عــن قلقهــا إزاء قيــام عــدد كبيــر مــن الفاعلــن
اجلــدد ،ولــكل منهــم طريقــة عمــل خاصــة بــه،
بعقــد عمليــات التنميــة القُ طريــة .وفي الســنغال،
أفــاد املشــاركون مــن وزارة الصحــة أن هنــاك جهــات
مانحــة متعــددة لهــا اهتمامــات مركــزة علــى
الصحــة اإلجنابيــة – األمومــة اآلمنــة ،وتنظيــم
األســرة ،والصحــة اجلنســية للمراهقــن ،وختــان
اإلنــاث ،الدعــوة حــول فقــدان اإلنتاجيــة مــن وفيــات
األمهــات – لكــن هــذا لــم يحقــق تغطيــة شــاملة
للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة .ومــع التداخــل بــن
مؤشــرات تتبــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وأوراق
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر ،والتقــدم احملــرز فــي
النهــج القطاعــي الصحــي الشــامل ،الحظــوا
تضييــق التركيــز علــى صحــة األم وتنظيــم األســرة.
وأســهم االجتــاه احلديــث (حينــذاك) فــي التركيــز
21
علــى الروابــط بــن االقتصــاد الكلــي والصحــة
فــي إعــادة الصياغــة االقتصاديــة للتنميــة،
مــع تركيــز اجلهــات املانحــة اآلن علــى احلــد مــن
الفقــر وتبريــر ظهــور مبــادرات جديــدة مــن حيــث
فعاليــة الكُلفــة أو نتائجهــا املناصــرة للفقــراء.
وتســاءل كبــار موظفــي وزارة الصحــة حــول مــدى
اســتعدادهم للتفــاوض بشــأن هــذه البيئــة
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املتغيــرة ،وال ســيما إشــراك الصياغــة االقتصاديــة
الجتماعــات التخطيــط رفيعــة املســتوى .وألنهــم
ترقــوا ملناصــب قياديــة بفضــل خبراتهــم الفنيــة
والبرامجيــة فــي مجــال الصحــة ،فقــد وجــدوا مــن
الصعــب أن يترجمــوا رؤاهــم ومعرفتهــم للــوزارات
األخــرى:
“ال منلــك املفــردات االقتصاديــة لنشــارك فــي
املباحثــات”.
(أحد املسؤولني بوزارة الصحة ،منغوليا)2005 ،
وحتــى علــى املســتويات األدنــى ،فقــد اســتمر عــدم
احلصــول علــى البيانــات املاليــة وتخطيــط امليزانيــة
فــي إثــارة إحبــاط مديــري الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة فــي الدراســات التــي أجريــت عــام .2011
وفــي طاجيكســتان ،حتــدد وزارة املاليــة ميزانيــة
الصحــة؛ وتخصــص اعتمــادات وزارة الصحــة مــن
خــال اخلزانــة العامــة ،وتغطــي املراكــز الصحيــة
فــي اجلمهوريــة ،والبرامــج الصحيــة الوطنيــة
واســتثمار رأس املــال .ويتــم متويــل مرافــق الرعايــة
الصحيــة علــى املســتويني اإلقليمــي واحمللــي
واملقاطعــات مــن خــال مستشــفيات احملافظــة
التــي تقــوم بــدور اإلدارات الصحيــة احملليــة بكفــاءة.
وتخصــص بعــض األمــوال املتبقيــة علــى مســتوى
املنطقــة والضرائــب احملليــة لتمويــل املرافــق
الصحيــة الريفيــة – ولكــن ال ميكــن حتديــد األمــوال
اخملصصــة للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة بشــكل
منفضــل فــي هــذه املصفوفــة املعقــدة للتمويــل.
ورغــم وضــع اخلطــة الوطنيــة للصحــة اإلجنابيــة
للفتــرة  ،2014-2005لــم حتســب تكلفتهــا بعــد،
يســعى املدافعــون عــن الصحــة اإلجنابيــة فــي وزارة
الصحــة إلــى وضــع نهــج قطاعــي شــامل خللــق
ضغــوط خارجيــة مــن شــأنها أن تقــدم لهــم فهمــا
للوضــع املالــي:
“ال نعــرف كيــف نقيــس متويلنــا ،ولــو أننــا عرفنــا
26

الســبيل إلــى ذلــك ،لكنــا حظينــا باعتمــادات
أفضــل فــي امليزانيــة وتنســيق أفضــل مــع
شــركاء التنميــة( ”.أحــد مســؤولي وزارة الصحــة،
طاجيكســتان)2011 ،
وبحلــول وقــت دراســات احلالــة التــي أجريــت
عــام  ،2011لــم يعــد مــن املمكــن أن نصــف بيئــة
املعونــات اجلديــدة بأنهــا جديــدة ،ولكــن كان هنــاك
تصــور لــدى املشــاركني مــن احلكومــة واجلهــات
املانحــة بــأن التعقيــد قــد تفاقــم ،وهــو الشــيء
الــذي مت توثيقــه بالفعــل فــي  22 ،14 .2005وبرغــم
ذلــك ،أبلــغ كل فريــق مــن فــرق البحــث في دراســات
احلالــة التــي أجريــت عــام  2011بشــكل منفصــل
بالثقــة التــي تظهرهــا املكاتــب القُ طريــة ،ووزارات
الصحــة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي فــي صياغــة
تفاعــات التنميــة مــن حيــث مبــادئ خطــة
فعاليــة املعونــة .وفــي  ،2011أصبحــت مبــادئ
باريــس معترفــا بهــا بشــكل أفضــل بكثيــر ،وأضفي
عليهــا طابــع مؤسســي علــى املســتوى القُ طــري،
وأصبحــت ســمة راســخة بالفعــل فــي حــوارات
السياســات فــي قطــاع الصحــة وعلــى نطــاق
أوســع .علــى ســبيل املثــال ،التزمــت جمهوريــة
الوس الدميقراطيــة الشــعبية مببــادئ فعاليــة
املعونــة ،مــع منظمــات حكوميــة و 22من الشــركاء
اآلخريــن فــي “إعــان فينتيــان بشــأن فعاليــة
املعونــة 24 ،23”.وأثــار كبــار مخططــي الصحــة اخملاوف
بشــأن معــدل التقــدم فــي فعاليــة املعونــة املُوَّثــق
اهتمامــا
فــي برنامــج عمــل أكــرا ، 25كمــا أبــدوا
ً
باألعمــال التحضيريــة للمنتــدى رفيــع املســتوى
الرابــع بشــأن تعزيــز فعاليــة املعونــة املنعقــد
فــي بوســان .ورغــم اســتمرار اخملــاوف بشــأن بيئــة
املعونــة املتغيــرة ،فقــد تطــورت هــذه اخملــاوف مــن
نســبيا ـ علــى األدوار والواليــة،
التركيــز اجملــرد ـ
ً
إلــى اهتمــام أكثــر واقعيــة بكيفيــة جعــل خطــة
فعاليــة املعونــة جاهــزة للعمــل فــي بيئــة محليــة
معقــدة .ورأى األشــخاص مــن وزارة التخطيــط
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فــي جمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية الذيــن
أجريــت معهــم مقابــات 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
فيهــا التعليــم والبنيــة التحتيــة:
“بالنســبة للصحــة ،كمــا تعلــم ،هنــاك أيضــا
مســائل فــي الهــدف الثامــن مــن األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة – تطويــر الشــراكة مــن أجــل التنميــة
– ولكــن علــى املســتوى احمللــي( ”.أحــد مســؤولي
وزارة التخطيــط ،جمهوريــة الوس الدميقراطيــة
الشــعبية)2011 ،
أمــا املوضــوع املشــترك اآلخــر الواضــح في الدراســة
التــي أجــرت عــام  2011فهــو اعتــراف موظفــي وزارة
الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة باألهميــة
االســتراتيجية التــي ميكــن أن تكتســبها الدعــوة
إلــى دعــم النظــم الصحيــة مــن خــال خطــة
فعاليــة املعونــة ،وهــي توفيــر رعايــة طارئــة للتوليد
ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة .ورأى املشــاركون
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
بــن خطــط اإلصــاح علــى نطــاق القطاعــات،
وتعزيــز عمليــات تخطيــط قطــاع الصحــة
ووضــع امليزانيــة ،وتنســيق معونــة أكثــر مواءمــة.
واســتجابت مبــادرات الصحــة العامــة العامليــة؛
مثــل التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــن،
والصنــدوق العاملــي بســرعة إلــى التغيــرات فــي
هيــكل املعونــة عــن طريــق ســعيها لتصبــح
“صديقــة للنظــم” بشــكل أفضــل 27 ،26،فوقعــت
كل منهــا علــى اتفاقــات مــع مبــادرة الشــراكة

الدوليــة مــن أجــل الصحــة 28،وشــاركت بصــورة
30 ،29
نشــطة فــي تطويــر أدوات النظــم الصحيــة،
وانعكــس ذلــك بشــكل متزايــد علــى مســاهماتها
فــي املــوارد البشــرية فــي مجــال الصحــة 31.وأفــادت
جميــع وزارات الصحــة املشــاركة فــي دراســة احلالة
التــي أجريــت عــام  2011باســتالم منــح مخصصــة
لدعــم النظــم الصحيــة مــن التحالــف العاملــي
للقاحــات والتحصــن ،أو الصنــدوق العاملــي أو
كليهمــا ،فقــد جمعــا عائــدات كبيــرة مليزانيــات
32 ،26
الصحــة الوطنيــة.
تسوية التنسيق في بيئة املساعدات اجلديدة
ومــع زيــادة مشــاركة وكاالت مثــل التحالــف
العاملــي للقاحــات والتحصــن والصنــدوق العاملــي
ومحاولتهــا توســيع مشــاركتها خــارج نطــاق
واليتهــا احملــددة بدقــة ،أصبــح موظفــو وزارة
الصحــة ومستشــاروهم مــن املكاتــب القُ طريــة
لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان ،ومنظمــة
الصحــة العامليــة ـ يتعاملــون اآلن مــع منــو آليــات
التنســيق فــي هــذا اجملــال الــذي يــزداد تنوعــا مــن
أصحــاب املصلحــة والبرامــج اإلمنائيــة .وبحلــول
عــام  ،2011واجهــت جميــع البلــدان التــي متــت
دراســتها املتطلبــات الالزمــة لهيــاكل التنســيق
اجلديــدة؛ فقــد جمعــت أوراق اســتراتيجية للحــد
مــن الفقــر ،وتقاريــر التقــدم احملــرز فــي حتقيــق
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــن أصحــاب املصلحــة
الوطنيــن؛ وجعــل التحالــف العاملــي للّقاحــات
والتحصــن وجــود جلنــة تنســيق للقطــاع الصحــي
شــرطا مســبقا لتمويــل دعــم النظــم الصحيــة؛
كمــا أنشــأ الصنــدوق العاملــي آليــة تنســيق قُطرية
خاصــة بــه ،مــع عضويــات متداخلــة فــي كثيــر
مــن األحيــان لكنهــا غيــر متطابقــة .وكان برنامــج
متويــل النظــم الصحيــة الــذي أنشــئ عــام 2009
وكان ثمــرةً للتعــاون بــن كل مــن برنامــج متويــل
النظــم الصحيــة التحالــف العاملــي للّقاحــات
والتحصــن ،والصنــدوق العاملــي ،والبنــك الدولــي
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فــي طــور البــدء فــي تنســيق أنشــطة دعــم النــزم
الصحــة القائمــة فــي برامجهــا القائمــة بحلــول
عــام  ،2011وبحــث ســبل املزيــد مــن التعــاون
القائــم علــى منــاذج التطبيــق املشــتركة والتقييــم
املشــترك لالســتراتيجيات الوطنيــة 33.وقامــت
مبــادرة الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الصحــة
بتطويــر التقييــم املشــترك لالســتراتيجيات
تقييمــا مســتقال ً لعمليــات
الوطنيــة باعتبــاره
ً
التخطيــط والنظــم االئتمانيــة لقطــاع الصحــة
فــي البلــدان ،ممــا يتيــح للجهــات املانحــة التعــرف
علــى أوجــه التعــاون احملتملــة لدعــم ميزانيــة
القطاعــات 34 ،28.وكانــت الســنغال قــد بــدأت عملية
التقييــم املشــترك لالســتراتيجيات الوطنيــة
كجــزء مــن تقدمهــا نحــو االتفــاق فــي مبــادرة
الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الصحــة ،مضيفــة
ذلــك إلــى آليــات التنســيق القائمــة اخلاصــة بهــا:
النهــج القطاعــي الشــامل اخلــاص بالصحــة ،وآلية
التنســيق القُ طريــة ،واخلطــة الوطنيــة للتنميــة
الصحيــة ،وإطــار االتفــاق فــي منتصــف املــدة،
واخلطــة الوطنيــة للمســاعدة اإلمنائيــة.
فــي عــام  ،2005توصلــت الدراســة إلــى أن األداتــن
الرئيســتني لتنســيق املعونــة همــا النهــج
القطاعيــة الشــاملة (علــى مســتوى القطاعــات)
وأوراق اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر (علــى
املســتوى الوطنــي) .وقــد تطــورت وتنوعــت أوراق
اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــرَ ،مثَلهــا فــي ذلــك
َمثَــل النهــج القطاعيــة الشــاملة .وفــي الواقــع،
لــم يعــد للفكــرة القائلــة بــأن وراق اســتراتيجيات
احلــد مــن الفقــر أداة مرتبطــة بتخفيــف أعبــاء
الديــون أي وجــود 16.بــل إن اســتراتيجيات احلــد
مــن الفقــر (التــي لــم تعــد تكتــب كمصطلــح)
أصبحــت تنــدرج حتــت مجموعــة متنوعــة مــن
املصطلحــات يشــكلها الســياق احمللــي واخلطــط
الوطنيــة ،واألمثلــة علــى ذلــك تتضمــن وثيقــة
السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة للفتــرة -2011
28

 2015فــي الســنغال 35،واســتراتيجية مــاالوي للنمــو
والتنميــة للفتــرة  2011،36-2006اســتراتيجية
جمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية الوطنيــة
37
للنمــو واحلــد مــن الفقــر لعــام .2004
وبحلــول عــام  ،2011أدركــت احلكومــات املشــاركة
وشــركاء التنميــة احلتميــة الواضحــة للمجموعــة
املتزايــدة مــن هيــاكل التنســيق ،والعــدد املتزايــد
مــن اجملــاالت علــى املســتويات الوطنيــة والقطاعية،
وحتــى علــى مســتوى القطاعــات الفرعيــة .بيــد
أنهــم الحظــوا أيضــا أن اجلهــود املبذولــة لتحســن
املواءمــة والتنســيق بــن شــركاء التنميــة – والتــي
تنطــوي علــى ارتفــاع تكاليــف املعامــات لــكل
مــن احلكومــات والشــركاء – قــد تباطــأت وتيرتهــا
ل ُتترجــم إلــى حتســن فــي دعــم السياســة أو فــي
الكفــاءات التشــغيلية.
وكان مــن شــأن اعتــراف حكومــة مــاالوي بأمانــة
النهــج القطاعــي الشــامل كأمانــة الفريــق
العامــل املعنــي بالقطــاع الصحــي بهــا أن بســط
مــن آليــات التنســيق الوطنــي ،وعــزز توجــه
السياســة؛ لكــن القــدرات التشــغيلية ال تــزال
متخلفــة عــن ركــب تطــور إدارة القطــاع .وكان
فشــل مــاالوي األخيــر (حينــذاك) فــي احلصــول علــى
اجلولــة  10لتمويــل الصنــدوق العاملــي يعــزى إلــى
ضعــف القــدرات االســتيعابية للتمويــل وتشــتتها
علــى املســتوى احمللــي ،وضعــف آليــات املســاءلة
مــن اجلــوالت الســابقة.
لقــد ضاعــت الثقــة التــي ســادت فــي الســابق فــي
النهــج القطاعــي الصحــي الشــامل في الســنغال،
مــع تطلــع اجلهــات املانحــة إلــى اتفــاق مبــادرة
الشــراكة الدوليــة مــن أجــل الصحــة املقتــرح
كبديــل لتنســيق املســاعدة اإلمنائيــة وتوفيــر دعــم
مالــي إضافــي .وفــي هــذه األثنــاء ،لــم يُظهــر
شــركاء التنميــة فــي البــاد التزامــا باجتاهــات
سياســة احلكومــة ،حيــث عطــل ارتفــاع معــدالت
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االرتــداد بــن الــوزاء وكبــار مســؤولي اإلدارة اجتــاه
السياســة ،وأعــاق عمليــات البرنامــج .وال شــك
أن األزمــة االنتخابيــة التــي وقعــت فــي  2012قــد
زادت مــن انخفــاض قــدرات احلكومــة .وتشــير
اســتعراضات التقــدم فــي البــاد إلــى تعاظــم
احلاجــة إلــى مســاعدة إمنائيــة ميكــن التنبــؤ بهــا،
وتزامــن أفضــل مــع التخطيــط الوطنــي وأطــر
امليزانيــة .ورغــم أن الفريــق العامــل املعنــي بالقطاع
الصحــي يقــوم بالتنســيق بــن أنشــطة اجلهــات
املانحــة ،ويتجــه نحــو إنشــاء عمليــة تشــبه النهج
القطاعــي الشــامل لتنظيــم املســاعدة اإلمنائيــة،
فــإن اســتمرار احلاجــة إلــى إدارة مشــروعات متعــددة
مــن خــال وحــدات تنفيــذ مســتقلة (واحلفــاظ
علــى مختلــف سياســات املــوارد البشــرية وجــداول
املرتبــات) يســتمر فــي تقويــض محــاوالت التنســيق
علــى مســتوى التنفيــذ.
ومــن املفارقــات أن زيــادة دعــم اجلهــات املانحــة
لقطــاع الصحــة جعلــت مــن الصعــب علــى وزارات
الصحــة أن تنجــح فــي الدفــع قدمــا مــن أجــل
توفيــر مصــادر دخــل محليــة إضافيــة للقطــاع
فــي البلــدان التــي أجريــت فيهــا دراســات احلالــة.
وكانــت هــذه ،بدرجــات متفاوتــة ،هــي جتربــة كل
احلكومــات التــي خضعــت للدراســة .وفــي مــاالوي،
زادت املســاعدة اإلمنائيــة لقطــاع الصحــة ،فــي
حــن انخفضــت اعتمــادات امليزانيــة اخملصصــة
للصحــة ،وذهبــت إلــى الــوزارات التنفيذيــة
األخــرى .وحتــدث ممثــل وزارة املاليــة مــن جمهوريــة
الوس الدميقراطيــة الشــعبية الــذي أجريــت معــه
مقابلــة بشــكل صريــح عــن املعضــات التــي
تواجــه الــوزارة بشــأن إمكانيــة التنبــؤ باملســاعدة
واســتدامتها ،واملزايــا املتصــور أن قطــاع الصحــة
يتمتــع بهــا فــي احلصــول علــى املســاعدة اإلمنائيــة،
والقلــق فــي اخلدمــة العموميــة مــن جــراء القــرارات
األحاديــة اجلانــب التــي تتخذهــا اجلهــات املانحــة،
مثــل تكملــة رواتــب موظفــي الصحــة املرتبطــن

مبشــاريعهم – وهــذا ليــس عــدال فــي نظــر املوظفني
العامــن اآلخريــن.
الصحة اجلنسية واإلجنابية في بيئة املساعدات
العاملية اجلديدة
مــع تبنــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بوصفهــا
وحــدة قيــاس أساســية ملعظــم نهــج التنميــة
واحلــد مــن الفقــر ،متتعــت الغايــات األساســية
لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي جميــع البلــدان
التــي خضعــت للدراســة باعتــراف حكومــي كبيــر
فــي عمليــات التخطيــط الوطنيــة والقطاعيــة.
وكان الوصــول للمفاهيم األساســية متيســرًا :أدرك
صنــاع القــرار فــي املاليــة والتخطيــط والرعايــة
االجتماعيــة أهميــة منــع وفيــات األمهــات
واألطفــال حديثــي الــوالدة ،واحلــد مــن عــبء اإليــدز
والســل واملالريــا .وبنــا ًء علــى ذلــك ،أفــادت التقاريــر
أن صحــة األم والوليــد والطفــل حتظــى مبكانــة
قويــة فــي اخلطــط الصحيــة القطاعيــة والوطنيــة
والعامليــة ،وهــي محــور خطــاب التنميــة األوســع
نطاقًــا.
بيــد أن الدراســات القُ طريــة التــي أجريــت عــام
 2005حــددت عــدم وجــود ارتبــاط بــن الدعــوة
للحــد مــن وفيــات األمهــات فــي التخطيــط علــى
املســتوى الوطنــي ،والربــط الضــروري باالســتجابات
البرامجيــة الفاعلــة مــن خــال تخصيــص املــوارد
وبنــاء القــدرات وتنميــة املــوارد البشــرية .وأشــارت
دراســات احلالــة التــي أجريــت عــام  2011إلــى
اســتمرار هــذه املشــكلة :رغــم ســد الثغــرة بــن
السياســة والبرامــج ،أظهــر التقــدم احملــدود فــي
حتســن الغايــات املتعلقــة بالصحــة أهميــة تعزيــز
النظــم الصحيــة – والســيما فيمــا يتعلــق بصحــة
األمهــات واملواليــد .وعــاوة علــى ذلــك ،جتــدد
حســن
االهتمــام بصحــة األمهــات واملواليــد لــم ي ُ ّ
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
تنظيــم األســرة ،وغال ًبــا جتاهــل خطــة احلقــوق،
ومنــع اإلجهــاض غيــر املأمــون 38.وفــي جمهوريــة
الوس الدميقراطيــة الشــعبية ،أدى إيــاء األولويــة
إلــى الهدفــن :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 ،2009
بتعــاون منظمــة الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم
املتحــدة للســكان مــع البنــك الدولــي ،ومصــرف
التنميــة اآلســيوي للخــروج بخطــة واحــدة ،وتقريــر
مالــي عبــر جميــع الــوكاالت .ومــن بــن ثالثــة برامج
منفصلــة ،مت تعميــم تدريــب القابــات ،واملوافقــة
علــى اخملصصــات املشــتركة ،وتعزيــز رعايــة مــا
قبــل الــوالدة ،وجتهيــز العيــادات ،وتقــدمي قســائم
للــوالدة ،وتوفيــر ســكن للحوامــل بالقــرب مــن
املرافــق عنــد الضــرورة .ويتشــارك هــذا العديــد مــن
الســمات مــع النهــج القائــم علــى البرامــج ،مــع
تعــاون البنــك الدولــي مــع صنــدوق األمم املتحــدة
للســكان بشــأن خدمــات القابلــة املاهــرة وتوزيــع
وســائل منــع احلمــل علــى اجلماعــات؛ وبشــأن
برامــج القســائم مــن أجــل الــوالدات اجملانيــة مــع
منظمــة الصحــة العامليــة .ولكــن الذيــن أجريــت
معهــم مقابــات فــي بنــوك التنميــة شــعروا أن
نهــج األمم املتحــدة فــي برمجــة وتفعيــل الدعــم
املقــدم للحكومــة رأســي جــدا ،ومحــدود بواليــة
الوكالــة .وتغــذي املســائل الهيكليــة واملســائل
املتعلقــة بامليزانيــة هــذا املنظــور :مــع حفــاظ
دعمــا
اجلهــات املانحــة علــى التمويــل باعتبــاره ً
دعمــا مباشــرًا للميزانيــة ،تظــل
ملشــروع وليــس ً
امليزانيــة احملــدودة جلمهوريــة الوس الدميقراطيــة
الشــعبية ملتزمــة إلــى حــد كبيــر بالكُلفــة
املتكــررة (الرواتــب بشــكل أساســي) ملقيــة علــى
شــركاء التنميــة العــبء األكبــر مــن املســؤولية
جتــاه حمايــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة (وغيرهــا
30

مــن البرامــج ذات األولويــة) مــن الزلــل بســبب
العجــز فــي امليزانيــة أو األولويــات احملليــة املتغيــرة.
ولكــن مــع عــدم فعاليــة منظمــة الصحــة العاملية
وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان فــي املناقشــات
حــول االســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر،
تقــل أهميــة مســائل الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة
نســبيا علــى املســتوى الوطنــي.
ً
وأخيــرا ،وجــدت كل دراســة مــن الدراســات القُ طرية
أن زيــادة التنــوع فــي مشــهد القطــاع الصحــي
مــن حيــث الفاعلــن والتحالفــات والعمليــات قــد
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  2011عــن
وجــود أوجــه مختلفــة تعبــر عــن هــذا األثــر ،ممــا
يعكــس تاريــخ وهيــاكل التنميــة اخملتلفــة لــكل
بلــد .وتعــد جتربــة الســنغال مفيــدة :فــي عــام
 ،2005فالنهــج القطاعــي الصحــي الشــامل قــدم
وضعــا واعــ ًدا للتنســيق بــن اجلهــات املانحــة،
ً
وأصبحــت الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة أولويــة
معلنــة فــي كل خطــة مــن خطــط التنميــة حتــى
ذلــك الوقــت .ولكــن فــي  ،2011لــم تعــد الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة كمفهــوم متكامــل تظهــر في
أي مــن وثيقــة السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة
( 2015-2011وهــي ورقــة الســنغال الثالثة مــن أوراق
اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر) 35أو اخلطــة الوطنيــة
للتنميــة الصحيــة  39 .2018-2009فــي الواقــع،
ـام قــد فقــدت
ـكل عـ ٍ
يبــدو أن مســائل الصحــة بشـ ٍ
أهميتهــا فــي السياســة الوطنيــة للمســاعدة
اخلارجيــة فــي الســنغال 40.ولــم يكــن املشــاركون
فــي املقابــات مــن الــوكاالت متعــددة األطــراف
متأكديــن ممــا إذا كانــت هــذه إشــارة لتحــول
أوســع نطاقًــا نحــو تفضيــل اســتثمارات «القطــاع
اإلنتاجــي» ،أو ضعفً ــا فــي اإلدارة فــي قطــاع
الصحــة .وفــي كلتــا احلالتــن ،فــإن غيــاب الصحــة
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بشــكل عــام ،والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة
بشــكل خــاص عــن اخلطــط الوطنيــة احلاليــة ،بعــد
ظهورهمــا ـ ســابقا ـ فــي التخطيــط الوطنــي؛
يجــذب االنتبــاه إلــى عــدم اســتقرار زخــم هــذه
املســائل فــي الســاحات السياســية الوطنيــة .وفــي
مــاوي وجمهوريــة الوس الدميقراطيــة الشــعبية،
تضمــن الهيــاكل القطاعيــة لــإدارة أن الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة مدمجــ ٌة إدما ًجــا جيــ ًدا فــي
عمليــة التخطيــط للصحــة واحلــد مــن الفقــر.
وقــد أســهم الدعــم الفنــي القــوي املقــدم مــن
منظمــة الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة
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
اجلهــات املانحــة ،وانســحاب متويــل الدولــة.
مناقشة
فــي عــام  ،2011وبينمــا كانــت جتــرى اجلولــة الثانيــة
مــن دراســات احلالــة ،اتخــذت بيئــة املســاعدة
اجلديــدة منحــى آخــر :أعــاد املنتــدى الرفيع املســتوى
الرابــع بشــأن تعزيــز فعاليــة املســاعدة املنعقــد
فــي بوســان بكوريــا تعريــف “فعاليــة املســاعدة”
لتعنــي “فعاليــة التنميــة 41”.فقــد كان منظمــو
املنتــدى ،الذيــن واجهتهــم محــددات متعــددة
للصحــة ،واحلاجــة املتزايــدة للمــوارد ،والشــبكة
املتكاثــرة مــن أصحــاب املصلحــة ،علــى وعــي
باحلاجــة إلــى إعــادة صياغــة املســاعدة اإلمنائيــة،
مــع إدراك الشــراكات األوســع نطاقًــا بــن الــدول
واجلهــات املانحــة ،وشــركاء التنميــة اجلــدد مثــل
البرازيــل والصــن ،والتعــاون بــن بلــدان اجلنــوب،
وأهميــة التجــارة بــدال مــن املســاعدة فــي أطــر
التنميــة املســتقبلية .ورغــم أنهــم رأوا مســتقبال
غيــر مضمــون مــن حيــث تســخير أصحــاب
املصلحــة املعتــرف بهــم حديثــا ،فقــد شــددوا

علــى أهميــة حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة –
وال ســيما الهــدف اخلامــس – حتــى فــي أكثــر الــدول
ـعيا إلــى توافــق آراء مــن أجــل العمــل
هشاشــة؛ سـ ً
والقضــاء علــى السياســات التــي حتــول دون حتقيــق
43 ،42
النتائــج.
ومــع ذلــك ،فقــد كان تقييــم التقــدم احملــرز فــي
غامضــا :أشــار التقييــم
بيئــة املســاعدة املتطــورة
ً
املؤقــت احملــرز فــي برنامــج عمــل أكــرا لعــام 2008
إلــى تعميــق االلتــزام النظــري مببــادئ باريــس،
ولكــن مــع تنفيــذ “غيــر متكافــئ إطالقــا” 44.أوضــح
تقييــم غايــات فعاليــة املســاعدة أن اإلجنــاز مت فــي
نقطتــن مــن أصــل  12نقطــة :تعزيــز القــدرات مــن
خــال الدعــم املنســق ،ومســتوى املســاعدات غيــر
املشــروطة 49.وازدادت القــدرة علــى التنبؤ باملســاعدة
بنســبة  %1فقــط مــن  ،%42وهــو مــا يقــل بشــكل
محبــط عــن الهــدف املتمثــل فــي  45.%71وشــهدت
46
األزمــة املاليــة العامليــة عــدم حتقــق التعهــدات،
وتأجلــت اجلولــة  11للصنــدوق العاملــي .واقترحــت
شــراكة بوســان للتعــاون اإلمنائــي الفعــال عقــد
شــراكة عامليــة للتعــاون اإلمنائــي الفعــال ،ولكــن
41
أدوارهــا وعالقاتهــا اخلاصــة لــم توضــع بعــد.
ونظــرًا إلــى أن مشــهد التنميــة أكثــر تعقيــدا
بكثيــر ممــا كان متوقعــا فــي مبــادئ باريــس ،فليــس
مــن قبيــل املفاجــأة أن نــرى هــذا الشــك احمليــط
بالطريقــة التــي ميكــن بهــا تشــكيل شــراكات
جديــدة الســتيعاب هــذا التنــوع فــي التنميــة.
ومــع املوعــد النهائــي لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
املقــرر فــي  ،2015يتيــح التركيــز العاملــي علــى
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،وعلــى الهــدف اخلامــس
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى وجــه
فرصــا للعمــل املتســارع فــي مجــال
اخلصــوص ـ ً
صحــة األمهــات ،لكنــه فــي الوقــت نفســه قــد
يؤخــر النهــوض الشــامل بالصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة .بالنســبة إلــى فــرق البحــث اخلاصــة
بنــا ،وبينمــا كانــوا يصيغــون الــدروس املســتفادة
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مــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة ،كان التركيــز
علــى وفيــات األمهــات فــي العقــد املنصــرم أمــرًا
موضــع ترحيــب .ويبــدو أن االختــال الــذي ترتــب
علــى ذلــك فــي جــدول أعمــال الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة جــاء نتيجــة فرعيــة حتميــة تقريبــا
بســبب االســتثمار الــذي يركــز علــى األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،لكنــه يعطــي توقعــا أو علــى
األقــل أمــا فــي أن يتغيــر الوضــع فــي جــدول
أعمــال مــا بعــد  .2015وعلــى املســتوى الدولــي،
يبــدو أن اجلــوالت األولــى مــن استكشــاف األهــداف
اإلمنائيــة املقترحــة ملــا بعــد  2015تدعــم هــذا
التغيــر :فتقريــر فريــق الشــخصيات البــارزة الرفيــع
املســتوى املعنــي بأهــداف التنميــة ملــا بعــد عــام
 2015يوســع نطــاق الهــدف -5أ مــن األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بوفيــات األمهــات ،لكنــه
يضيــف غايــة منفصلــة تضمــن الصحــة اجلنســية
47
واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للجميــع.
ولكــن هــذا التركيــز علــى احلقــوق سيشــكل علــى
األرجــح أحــد خطــوط الصــدع احملتملــة ،حــن
تُعــرض أهــداف التنميــة ملــا بعــد  2015للنقــاش
والتعديــل .وكشــفت الدراســات القُ طريــة التــي
أجريــت عــام  2005و 2011أنــه داخــل عمليــات
التخطيــط الوطنيــة وعمليــات البرامــج لــم حتتــل
احلقــوق مكانًــا بــارزًا علــى اإلطــاق فــي اخلطــاب
احلكومــي بشــأن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة،
وفــي بعــض األوســاط لــم تكــن احلقــوق عنصــرًا
فــي دعــوة اجملتمــع املدنــي أيضــا .وحتــى مــع
التركيــز احملــدد علــى املواقــع السياســية للصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة فــي السياســة الوطنيــة
والقطاعيــة ،لــم تظهــر احلقــوق بوصفهــا عامــا
مــن العوامــل املؤثــرة علــى تطويــر السياســات.
وقــد أكّــد التقييــم الــذي أُجــري للمشــاركني مــن
موظفــي املكاتــب القُ طريــة التابعــة ملنظمــة
الصحــة العامليــة وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان
علــى ارتفــاع كبيــر فــي الوعــي بسياســة التنميــة
32

العامليــة واملعرفــة الفنيــة املتعلقــة ببيئــة
املســاعدة املتغيــرة .ولكننــا نزعــم أنــه فــي حــن
أن اخلطــاب املُركــز علــى صحــة األمهــات قــد
رفــع امللــف املتعلــق باحلقــوق فــي وعــي أصحــاب
املصلحــة الوطنيــة ،فإنــه لــم ميتــد إلــى العناصــر
األخــرى للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،مثــل احلــق فــي تنظيــم
اخلصوبــة ،واحلــق فــي احلصــول علــى إجهــاض
آمــن قانونــي ،والســيطرة علــى األمــراض املنقولــة
جنســيا.
النتائج
كمــا توقعنــا فــي حتليلنــا وجتميعنــا لهــذا البحــث،
فقــد فتــح بابًــا مجــددًا للنقــاش حــول أهــداف
التنميــة ملــا بعــد  2015الســاحة السياســة العاملية
إلدراج الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة .ووجــود
هــدف معلــن هــو «حصــول اجلميــع علــى الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة»
فــي األهــداف التوضيحيــة األوليــة – مــع وجــود
إشــارة محــددة فــي النــص لوفيــات األمهــات ومنــع
احلمــل واإلجهــاض املأمــون واألمــراض املتنقلــة
جنســيا واحتياجــات املراهقــن – 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
واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لنفســها
رئيســا مــن حيــث االســتدامة االجتماعيــة.
مكانًــا ً
ولكــن كمــا أوضــح «شــيفمان» ،تعتمــد األولويــة
القصــوى جلــدول أعمــال السياســات العامليــة
علــى مجموعــة معقــدة مــن القضايــا :الفاعلــون
املشــاركون ،وفعاليــة التواصــل بينهــم ،والســياق
48
السياســي احلالــي نفســه وخصائــص القضيــة.
بالنســبة إلــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ،يعتمــد هــذا علــى الــدول
األعضــاء التــي تضــع مواقــف سياســية وبرامجيــة
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محــددة ،واإلرادة السياســية للدعــوة إليهــا
ووطنيــا وفــي النقــاش العاملــي .وســتكون
محليــا
ً
ً
قضايــا الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة محظوظــة أحيانــا بفضــل
املصالــح اجلغرافيــة السياســية األخــرى ،حيــث
يعيــد النقــاش حــول مــا بعــد  2015التركيــز علــى
التنميــة املســتدامة ،لكنهــا تواجــه مخاطــر فــي
«املقايضــات» املتفــاوض عليهــا فــي مقابــل احلصــول
علــى دعــم بشــأن النتائــج البيئيــة التــي يحتــدم
ـي
عليهــا اخلــاف .إن القيــادة السياســية أمــر ٌ حتمـ ٌ
لدفــع هــذه العمليــة .وقــد وُثــق البنــاء املنهجــي
49
لــإرادة السياســية مــن أجــل األمومــة اآلمنــة؛
حيــث حتتــاج العمليــة عينهــا أن متتــد لتشــمل
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة.
ومــن حيــث اإلجــراءات الفوريــة ،يوضــح البحــث أن
هنــاك نافــذة تكتيكيــة ميكــن مــن خاللهــا رفــع
أولويــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة ودمجهــا فــي نوافــذ سياســية
متعــددة :التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،وتعزيــز
النظــم الصحيــة ،وصحــة املراهقــن – باعتبارهــا
جــزء مــن الصحــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل
احليــاة ،وكذلــك فــي املســاواة بــن اجلنســن،
وفــي االعتــراف املتزايــد مبركزيــة قضايــا النــوع
االجتماعــي واجلنــس بالنســبة إلــى فيــروس
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
فعاليــة املســاعدة علــى أنهــا فعاليــة التنميــة
سيســتمر غالبــا فــي التقليــل مــن التركيــز علــى
أدوات وطرائــق املســاعدة مثــل جتميــع التمويــل –
وهــو التحــول الــذي تشــير دراســات احلالــة التــي

قمنــا بهــا إلــى أنــه قــد بــدأ بالفعــل فــي بعــض
البلــدان.
ومــع تركيــز الفريــق العامــل املفتــوح علــى أهــداف
التنميــة املســتدامة التــي تقــود اآلن النقــاش حــول
مــا بعــد  ،2015يحتــاج املدافعــون عــن الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
أن يعيــدوا صياغــة ُحججهــم مــن حيــث املواضيــع
التــي مت حتديدهــا ،لكنهــا تتجــاوز الصحــة :وهــي
االســتدامة ،وعــدم املســاواة – وال ســيما فيمــا يتعلق
بنــوع اجلنــس والتعليــم والنمــو والســكان 50.ويفتــح
جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة احتمــاالت الربــط
بالقضايــا التــي تشــكل الصحــة اجلنســية واإلجنابية
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة جــزءا ال يتجــزأ منهــا،
والتــي لــم نربــط بينهــا مــن قبــل :وهــي التوســع
احلضــري ،والهجــرة ،والوظائــف ،وتغيــر املنــاخ .ويشــير
هــذا البحــث إلــى أن اللغــة السياســية واالقتصاديــة
لبيئــة املســاعدة اجلديــدة قــد أُتقنــت ،ولكــن دون
احلقــوق األساســية التــي تضمــن نزاهتهــا .وعنــد
إعــادة صياغــة املســاعدة اإلمنائيــة ،يحتــاج املدافعــون
عــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق اجلنســية
واإلجنابيــة  -داخــل اجملتمــع املدنــي ،والــدول األعضــاء
واجملتمــع العاملــي – إلــى تأكيــد أولويــة احلقــوق
فــي هــذا التحــول العاملــي املقبــل .فثمــة حاجــة
إلــى اليقظــة والدعــوة لضمــان أن يظــل التركيــز
الناشــئ علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة فــي عمليــة أهــداف التنميــة ملــا
بعــد  2015ـ شــامال ً ومصاغًــا فــي نهــج يقــوم علــى
احلقــوق ،ومتأصـا ً بعمــق فــي جــدول أعمــال التنميــة
املســتدامة األوســع نطاقًــا .وميكــن أن تــؤدي تفكيــك
جــدول أعمــال الصحــة وجــدول أعمــال فعاليــة
املســاعدة بشــكل بالــغ الســهولة إلــى تفكيــك
جــدول أعمــال الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واحلقــوق
اجلنســية واإلجنابيــة – وهــو أمــر ينبغــي توخــي احلــذر
منــه فــي ســياق التعقيــد الديناميكــي املســتمر فــي
51
املســاعدة اإلمنائيــة.
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