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اتفاقية بشأن الصحة
لــن يكــون حتقيــق األهــداف املقترحــة ملــا بعــد
 2015بتحقيــق الصحــة العامليــة بشــكل عــادل
إال بوجــود إلــزام عاملــي قــوي ،يدعــو القائمــن علــى
هــذا املقــال إلــى اعتمــاد اتفاقيــة بشــأن الصحــة
العامليــة بحيــث تكــون ملزمــة قانونًــا ،ونابعــة
مــن اإلميــان باحلــق فــي الســامة البدنيــة والرعايــة
الصحيــة ،كذلــك تتضمــن إطــار متويــل اخلدمــات
الصحيــة بالتزامــات واضحــة ،و نظــام مســاءلة
ذو معاييــر ثابتــه واضحــة ،كذلــك ســبل الرقابــة
وتفعيــل مــواد االتفاقيــة .يســتعان علــى تلــك
االتفاقيــة إلــى معاجلــة أســباب القصــور فــي
اخلدمــة الصحيــة التــي تتســبب فيهــا عوامــل
خــارج نطــاق القطــاع الطبــي كقواعــد امللكيــة
الفكريــة ،وسياســات الهجــرة  ،واخملاطــر البيئيــة
حيــث إنــه هنــاك مخــاوف بشــأن مــدى اســتمرارية
املــوارد  ،كذلــك بشــأن جنــوح الــدول عــن قبــول تلك
العــروض الطموحــة خوفًــا مــن الكُلفــة املترتبــة
علــى تنفيذهــا والرقابــة التــي قــد تتطلبهــا ،إال
أن القائمــن علــى هــذا املقــال يعتقــدون أن تلــك
االتفاقيــة قــد تكــون عامـا ً مســاع ًدا فــي الوصــول
إلــى املســاواة التامــة بــن جميــع البشــر علــى
مســتوى العالــم فــي احلصــول علــى الرعايــة
الصحيــة مــن خــال التعبئــة االجتماعية و احلشــد
1
وبنــاء احلــركات الشــعبية.
يكتــب أحــد الداعيــن لتلــك االتفاقيــة أنهــا يجــب
أن ترتكــز علــى العــدل حيــث توضــح كيــف تؤثــر
مشــاكل النــوع اإلجتماعــي (الفــرق بــن احتياجــات
اجلنســن مــن حيــث اخلدمــات الصحيــة والتفرقــة
بينهمــا فــي تقــدمي تلــك اخلدمــات) علــى النتــاج
الصحــي وإمكانيــة متويــل اخلدمــات الصحيــة و
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معاجلــة أوجــه القصــور فيهــا ،وقــد يقتضــي هــذا
األمــر مواجهــة املفاهيــم الدينيــة والسياســية
و«الثقافيــة» التــي ترفــض الرعايــة الصحيــة
الضروريــة فيمــا يخــص احليــاة اجلنســية و الصحــة
اإلجنابيــة .ميكــن دراســة تاريــخ ومهــام وإجــراءات
الســيداو ملعرفــة مــدى إيجابيــة االتفاقيــة مــن
حيــث التطبيــق علــى أوســع نطــاق فــي مجــال
الصحــة؛ تتيــح اتفاقيــة ســيداو  CEDAWالفحــص
الــدوري وحتليــل ونقــد البرامــج القُ طريــة ،كذلــك
تعطــي توصيــات رســمية بشــأن السياســات
والبرامــج (وتقاريــر احتياطيــة) ،وتوصيــات بشــأن
املســاءلة والعمــل ،هــذا مــا يتضــح مــن خــال
2
تفســير االتفاقيــة.
A framework convention on health
1. Gostin LO, Friedman EA, Buse K, et al. Towards a
framework convention on global health. Bulletin of
World Health Organization 2013;91:790–93.
2. Berer M. Framework Convention on Global Health
(FCGH) – a blog in response to the May 18 Genevameeting minutes, 25 August 2013. Joint Action and Learning Initiative on National and Global Responsibilities
for Health. http://www.jalihealth.org/blog/frameworkconvention-on-global-health-fcgha-blog-in-responsetothe-may-18-geneva-meeting-minutes/

إتفاقية بشأن تقدمي اخلدمات الصحية على مستوى
العالم
تتمحــور املعلومــات املتاحــة عــن تقــدمي الرعايــة
الصحيــة فــي املناطــق الفقيــرة حــول نطــاق ضيــق
مــن املســائل عاكســة إلجتاهــات التمويــل ،فغالبــا
مــا يكــون تصميــم البرنامــج ُمعــد لهــذا الغــرض،
كمــا أنــه يتضمــن آليــات لقيــاس مــدى اســتفادة
األطبــاء املمارســن مــن العمــل فــي اجملــال .يقتــرح
القائمــون علــى هــذا املقــال اتفاقيــة لتقــدمي
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الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى العالــم (قيــاس
إجمالــي النتائــج الصحيــة لــكل دوالر) وتُبنــى تلــك
االتفاقيــة علــى أربعــة مســتويات و هــي :رعايــة
صحيــة متكاملــة لــكل حالــة صحيــة علــى مــدار
دورة الرعايــة ،كذلــك مشــاركة البنيــة التحتيــة
لنظــام تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،باإلضافــة إلــى
التنســيق بــن نظــام تقــدمي الرعايــة الصحيــة
واحتياجــات املرضــى احملليــن و مجتمعاتهــم ،رفــع
مســتوى نظــام تقــدمي اخلدمــات الصحيــة بالتــوازي
مــع التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة .يقــدم
هــذا املقــال أمثلــة لكيفيــة تطبيــق مــا ســبق
ذكــره علــى برنامــج نقــص املناعــة املكتســب
(اإليــدز) ،ومــا يصاحبــه مــن ضعــف التمويــل متويــل
وقلــة مصــادره ،فمــن املهــم اإلشــارة إلــى أن برامــج
تقــدمي الرعايــة الصحيــة ذات التخطيــط اجليــد
تكــون مبثابــة مصــادر قويــة لنمــو اقتصــادي ثابــت
ومســتمر ،فغالبــا مــا تكــون تدخــات طبيــة كتلــك
خصوصا
التــي تقــدم تســهم فــي منــو االقتصــادات،
ً
إذا كان املــرض الــذي يلزمــه تلــك التدخــات يشــكل
1
عب ًئــا علــى االقتصــاد.
A framework for global health care delivery
1. Kim JY, Farmer P, Porter ME. Redefining global
health-care delivery. Lancet 2013;382(9897):1060–69.
doi:10.1016/S0140-6736(13)61047-8

اإلبقاء على مبدأ املساواة في تقدمي الرعاية الصحية
ضمن أجندة التغطية الشاملة تغطية صحية
للرعاية الصحية
يتطلــب اخلــروج بــدروس مســتفادة مــن ســابقات
فهمــا جيـ ًدا
التمويــل املبــدع فــي القطــاع الطبــيً ،
للتغيــرات التــي طــرأت علــى مختلــف الــدول
التــي تبنــت مصــادر التمويــل ،ونظــام الصنــدوق
املشــترك ،وســبل الشــراء ،وسياســاتها بشــأن
النفــع وتقييــم التكلفــة فيمــا يخــص املريــض،
فيطــرح هــذا التحليــل أربــع نقــاط رئيســة تؤخــذ
فــي عــن االعتبــار:
أوال ً ـ احلاجــة إلــى االعتمــاد بشــكل أساســي

علــى التمويــل العــام للتغطيــة الشــاملة
للخدمــات الصحيــة ،كذلــك تقــدمي خدمــات
معدومــة حملــدودي الدخــل والفقــراء .حيــث إن
املــوارد احلكوميــة أساســية مــن أجــل تغطيــة
صحيــة شــاملة ال تضمــن آليــات الدفــع االختيــاري
املســبق  ،عدالــة تقــدمي اخلدمــة ،إال أن الــدول ذات
الدخــل املنخفــض واملتوســط وذات القــدرة املاليــة
الضعيفــة قــد حتتــاج إلــى وضــع هــذه النقــاط
فــي االعتبــار كخيــارات قصيــرة األمــد .علــى
ســبيل املثــال ،للحكومــة األملانيــة متويــلٌ
عــام
ٌ
فــي قطــاع الصحــة لضمــان وصــول اخلدمــات
الصحيــة للعاجزيــن عــن املشــاركة فــي االقتصــاد.
أمــا عــن الــدول األكثــر فقــرًا ذات قــوة ضريبيــة
أقــل ،وإجمالــي إجبــاري متزايــد النفقــات مســبقة
الدفــع؛ فتحتــاج حتويــات مــن التمويــل العــام ،أو
الــذي تأتــي مصــادره بشــكل أساســي مــن الضريبة
االســتهالكية كضريبــة القيمــة املضافــة .تــزداد
تبعــا حلجــم مــا
احلاجــة النســبية لهــذا األمــر ً
يســمى بالقطــاع غيــر الرســمي مــن الســكان.
ثانيــا ـ ترتيبــات التجميــع التــي تعيــد توزيــع املــوارد
ً
مســبقة الدفــع علــى األفــراد األكثــر احتيا ًجــا
للخدمــات الصحيــة .تأتــي معظــم اإلصالحــات
املاليــة فــي الــدول ذات الدخــل املتوســط واملنخفض
التــي تقــدم تأمــن صحــي ملواطنيهــا مــن القــوى
العاملــة الرســمية فحســب؛ ممــا أدى إلــى تفاقــم
أزمــة انعــدام عدالــة تقــدمي اخلدمــات بــدال ً مــن
إصالحهــا .فــدول كروانــدا وقيرغيســتان ومولدوفــا
لديهــا مصــادر للتمويــل واحــدة لتقــدمي خدمــات
لــكال الطرفــن القطــاع الرســمي (مــن الضرائــب)
وباقــي الســكان (مــن التمويــل العــام).
ثالثًــا ـ إســتراتيجية الشــراء مــن أجــل التقــدم
باإلضافــة إلــى تنميــة واكتســاب اخلبــرات الالزمــة
وإنشــاء األنظمــة الالزمــة مــن أجــل تعزيــز مســتوى
أنظمــة اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة القومــي.
رابعــا ـ مــدى تأثيــر خطــط التأمــن الصحــي علــى
ً
التغطيــة الصحيــة بشــكل عام مــن حيــث النظام
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الصحــي والســكان بشــكل عــام .ولــن يكــون هناك
حــل ســحري مباشــر لألزمــة إال األســاليب التــي
قــد تضحــي بأهــداف املســاواة وليســت هــذه
األســاليب املطلوبــة للوصــول ألفضــل تغطيــة
1
صحيــة شــاملة.
Keeping equity on the agenda of universal health
coverage
1. Kutzin J. Anything goes on the path to universal
health coverage? No. Bulletin of World Health Organization 2012;90:867–68. doi:10.2471/BLT.12.113654

الصحة في جدول أعمال ما بعد 2015
اســ ُتخلص تقريــر املشــاورة املوضوعيــة العامليــة
بشــأن الصحــة 1مــن  100تقريــر رفعــت إلــى
مواقــع املشــاورة و 14مشــاورة شــخصية مــع أكثــر
مبنيــا
مــن  1600شــخص .جــاء التقريــر النهائــي
ً
علــى مالحظــات وتنقيحــات املســودة األولــى مــن
اجتمــاع املعنيــن وأصحــاب املصالــح ،ومالحظــات
مفتوحــة للمســودة الثانيــة مــن خــال املوقــع،
باإلضافــة إلــى اجتمــاع املشــاورات األخيــرة .جــاءت
بعــض املداخــات مبنيــة علــى الــدروس املســتفادة
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالصحــة
وجــدول أعمــال األولويــات الصحيــة للفتــرة
 ،2030-2016حيــث وُضعــت الصحــة علــى جــدول
األعمــال اإلمنائــي ملــا بعــد  ،2015وهــي أوضــح
مؤشــرات وأهــداف التنميــة الصحيــة وكيفيــة
ضمــان أن ســير العمليــة والنتائــج ذات الصلــة
مبصالــح األطــراف املعنيــة .كذلــك يشــير القائمــون
توجهــا متزايــ ًدا
علــى هــذا املقــال إلــى أن هنــاك
ً
بــن العاملــن فــي القطــاع الطبــي يــرى أن أهــداف
الصحــة علــى جــدول أعمــال مــا بعــد  2015لــن
تنجــز إال مبوقــف موحــد يتحقــق بالتوافــق عوض ـا ً
عــن التنافــس بتقــدمي عــدة اقتراحــات وعــروض .لــذا
فــإن االقتــراح يؤكــد أن الســامة الدائمــة للجميــع
يجــب أن تكــون الهــدف األساســي مــن أجــل نطــاق
أوســع ألهــداف جــدول أعمــال مــا بعــد  ،2015مــع
اإلبقــاء علــى الصحــة كعامــل مهــم ومخــرج
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أساســي لتنميــة راجحــة ومســتمرة لســامة
البشــرية .تركــز األهــداف املتعلقــة بالصحــة
بشــكل عــام علــى زيــادة اجلــودة الصحيــة حليــاة
األفــراد ،وهــذا ســينعكس علــى قطــاع الصحــة
الــذي يشــغل الــدور األكبــر بهــذا اخلصــوص ،إال
أن هــذا الــدور لــن يكــون شــامال ً بــأي حــال مــن
األحــوال .فيجــب أن يُبنــى هــذا الــدور علــى جهــود
تقدمــا ملحوظً ــا
وطنيــة ودوليــة ســبق وأن أحــرزت
ً
وثاب ًتــا فــي خفــض معــدل وفيــات األطفــال
واألمهــات ،وحتجيــم أمــراض نقــص املناعــة ()HIV
والــدرن واملالريــا واألمــراض االســتوائية التــي ال
حتظــى باالهتمــام .كمــا يجــب تركيــز األهــداف
واجلهــود علــى األمــراض غيــر الســارية األربعــة
التــي تتســبب فــي أكبــر نســبة وفيــات وهــي:
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،واألورام  ،وأمراض
التنفــس املزمنــة ،وداء الســكري ،هــذا باإلضافــة
إلــى تركيــز اجلهــود علــى الصحــة النفســية ،وبهذا
تُضمــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،كذلــك
يوصــى تركيــز اجلهــود علــى تســهيل الوصــول
للخدمــات كعامــل أساســي لتحقيــق أهــداف
٢
الصحــة.
Health in the post-2015 agenda
1. Health in the Post-2015 Agenda. Report of the Global
Thematic Consultation on Health. WHO, UNICEF, Government of Sweden, Government of Botswana, April
2013.
http://www.worldwewant2015.org/file/337378/
download/366802
2. Task Team for the Global Thematic Consultation on
Health in the Post-2015 Development Agenda. What
?do people want for health in the post-2015 agenda
Lancet 2013;381(9876):1441–43. doi:10.1016/S01406736(13)60765-5

الصحة والعوملة في األجندة اإلمنائية ملا بعد :2015
مشاورات قُطرية
رغــم أنــه فــي بعــض احلــاالت اســ ُتخدمت
األهــداف اإلمنائيــة كمحــرك أساســي للمراقبــة
واملســاءلة ،تعتمــد بشــكل جزئــي علــى الــدور
الــذي تلعبــه احلكومــات فــي قطــاع الصحــة
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مــن حيــث التمويــل وتقــدمي خدمــات الرعايــة
الصحيــة .فالبــد و أن يعالــج جــدول أعمــال مــا
بعــد  2015الهيــكل السياســي و االقتصــادي
الــذي أدى إلــى انعــدام العدالــة الصحيــة التــي
نشــهدها فــي أيامنــا هــذه ،وهــذا يتطلــب
تشــكيل هيــاكل إدارة أفضــل تكــون أكثــر
دميوقراطيــة علــى املســتويني الدولــي واحمللــي،
ومواجهــة الهيمنــة السياســية علــى الشــركات
(مبــا فــي ذلــك خصخصــة القطــاع الصحــي
وتقــدمي اخلدمــات) والبنــوك .البــد مــن وجــود
منظــور جديــد يخلــص إلــى اتفاقيــة تعمــل
علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،التــي
ترتكــز علــى املعونــات األجنبيــة بــدال ً مــن
محاولــة تغييــر وتعزيــز العالقــات التــي أنتجــت
أنظمــة سياســية و اقتصاديــة عنصريــة ظاملــة
؛ تســهم فــي تفاقــم األزمــة الصحيــة وأخــرى
تتعلــق بالعوملــة والســيادة الغذائيــة .يُعــد
ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة هــو الســبب
الرئيــس لنقــص الغــذاء فــي العالــم .فمؤشــرات
التغطيــة الصحيــة الشــاملة يجــب أن تتكامــل
مــع مؤشــرات جــودة اخلدمــة وســهولة الوصــول
إليهــا ،ومؤشــرات جــودة املــوارد البشــرية (مبــا
فــي ذلــك نــزوح املــوارد البشــرية إلــى اخلــارج)
كذلــك مؤشــرات املــوارد النقديــة واحلكومــات
واملؤسســات واملعاييــر السياســية .كمــا أن
سياســات حمايــة امللكيــة الفكريــة علــى
املســتويني الوطنــي واحمللــي غيــر املعقولــة غالبـا ً
مــا تعرقــل تنميــة وتطويــر األنظمــة الصحيــة؛
1
لــذا يجــب مراقبتهــا وإعــادة النظــر فيهــا.
Health, globalisation and the post-2015 development
agenda: country consultations
1. Health in the post-2015 development agenda. Report of a consultation organised by the People’s Health
Movement, February 2013. http://www.phmovement.org/
sites/ www.phmovement.org/files/Health%20in%20Post2015%20Developmental%20Agenda%20-%20Consultation%20report%20for%20website.doc

دعم الوكاالت متعددة األطراف للموارد البشرية
والنظام الصحي في الدول النامية
ميكــن التنســيق املُتميــز علــى املســتوى القُ طــري
بهــدف دعــم املــوارد البشــرية مــن أجــل أنشــطة
متعلقــة بالصحــة مــن خــال :التحالــف العاملــي
للقاحــات والتحصــن ،والصنــدوق العاملــي لإليــدز
والــدرن واملالريــا ،كذلــك البنــك الدولــي لتحقيــق
أهــداف الصحــة .جــاء حتليــل نتائــج اســتثماراتهم
فــي املــوارد البشــرية مــن أجــل حتقيــق أهــداف
الصحــة مــن خــال القــوة العاملــة بالقطــاع
الصحــي فــي الــدول الناميــة ،والتــي بنيــت علــى
الســجالت املاليــة لــكل املؤسســات فــي الفتــرة
بــن  2005و  2008ليؤكــد أن توظيــف املــوارد
البشــرية الفائضــة فــي أنشــطة تابعــة للقطــاع
الطبــي يُعــد أمــر مالئــم؛ لــذا اجتهــوا إلــى
اإلنفــاق فــي هــذا االجتــاه ،كمــا أشــار التحليــل
إلــى أن املعلومــات التــي ميكــن اســتخدامها فــي
اســتنتاج تأثيــر اســتثماراتهم علــى النتائــج كان
محــدودًا ،ولــم يكــن مفي ـ ًدا بالقــدر الكافــي .كمــا
أن متوســط حجــم التمويــل اخملصــص للمــوارد
البشــرية فــي قطــاع الصحــة كان  %11للتحالــف
العاملــي للقاحــات والتحصــن ،و %27فــي الصنــدوق
العاملــي لإليــدز والــدرن واملالريــا ،بينمــا بلــغ  %22فــي
البنــك الدولــي .فبالرغــم مــن املعاييــر واملقاييــس
واســعة النطــاق وإلقــاء الضــوء بشــكل قــوي علــى
ـول
االســتدامة املاليــة ،إال أن املؤسســات الثالثــة ُتـ ِ
بشــكل أساســي تدريبــات عمليــة قصيــرة األمــد
نســبيا إلــى تدريبــات
وتضــخ اســتثمارات قليلــة
ً
مــا قبــل العمــل آخــذة فــي التوســع .كذلــك فــإن
أغلــب تلــك املؤسســات متنــح العاملــن بالصحــة
أجــورًا ومكافــآت مــن خــال منحهــم بــدالت
تكميليــة ،إال أن املعلومــات املتوفــرة عــن كيفيــة
حتديــد معــدالت الدفــع ،وكيفيــة التخفيــف مــن
العواقــب الســلبية احملتملــة فــي نهايــة كل فتــرة
كاف .كذلــك فــإن املؤسســات
غيــر متوفــرة بقــدر ٍ
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الثالثــة ال متــول ســوى تعديــات محــدودة فــي
السياســات فــي هــذه املنطقــة .عــاوة علــى ذلــك
فــإن املبــادرات املوجــودة بالفعــل مثــل :الشــراكة
الدوليــة للصحــة ،وبرنامــج متويــل األنظمــة
الصحيــة تعــد محــركات محتملــة للمؤسســات
1
الثالثــة لدفعهــا لتحســن ســبل التنســيق.
Multilateral agency support for human resources and
health in developing countries
1. Vujicic M, Weber SE, Nikolic IA, et al. An analysis of
GAVI, the Global Fund and World Bank support for human resources for health in developing countries. Health
Policy and Planning 2012;27(8):649–57. doi:10.1093/
heapol/czs012

خطوة باجتاه مواجهة انتهاك حقوق النساء الالتي
يلجأن إلى اإلجهاض
دعــت جلنــة حقــوق اإلنســان فــي األمم املتحــدة دولــة
بوليفيــا إلــى وقــف محاكمــة النســاء للجوئهــن
إلــى عمليــات إجهــاض غيــر شــرعية ،ورفــع
احلواجــز القضائيــة التــي تقــف أمــام اإلجهــاض
الشــرعي .كذلــك فــإن اللجنــة قــد أشــارت إلــى
أن دولــة بوليفيــا حتــرم النســاء مــن حقوقهــن
التــي يكفلهــا لهــم الدســتور البوليفــي ،مــع
اإلشــارة إلــى أنــه لــم تصــرح الدولــة ســوى لســتة
إجهاضــات شــرعية .يَســتثني القانــون البوليفــي
الصــارم حــاالت االغتصــاب  ،واحلــاالت التــي يكــون
اســتمرار احلمــل فيهــا خطــرًا علــى حيــاة األم
وســامتها .إال أنــه يتعــن علــى املــرأة احلامــل
احلصــول علــى تصريــح مــن القاضــي أوال ً مــن أجــل
إجــراء عمليــة إجهــاض .أشــارت دراســة أُجريــت
عــام  12012إلــى أن مثــل تلــك التصاريــح غال ًبــا
مــا يقــف الروتــن عائقً ــا أمــام إمتامهــا ،هــذا مــا
ال يتــرك للنســاء خيــارًا ســوى عمليــات اإلجهــاض
غيــر الشــرعي وغيــر اآلمــن ،هــذا باإلضافــة إلــى أن
الدولــة غالب ـا ً مــا تســتهدف بشــكل انتقائــي فــي
محاكماتهــا النســاء الفقيــرات أو الالتــي ينتمــن
جملتمعــات ريفيــة أو بدائيــة .لذلــك فقــد أوصــت
اللجنــة أن تلغــي دولــة بوليفيــا احلاجة إلــى تصريح
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قضائــي فــي احلــاالت التــي يتــم فيهــا اإلجهــاض
ألســباب تتعلــق بصحــة املــرأة وســامتها ،كذلــك
أوصــت اللجنــة باالمتنــاع عــن محاكمــة النســاء
الالتــي خضعــن لعمليــات إجهــاض غيــر شــرعية
ألســباب تتعلــق بالعراقيــل التــي تتســبب فيهــا
إجــراءات التصاريــح القانونيــة .كمــا أن هنــاك
خالفًــا دســتوريًا حــول قانــون اإلجهــاض ،فقانــون
اإلجهــاض واحــد مــن عــدة قوانــن تنتقــص مــن
حقــوق املــرأة وتتنافــى مــع دســتور  ،2009حتــى أن
أثــر توصيــات جلنــة حقــوق اإلنســان علــى الوضــع
يبقــى غيــر واضــح وغيــر مؤكــد ،ولكــن نترقــب
حاســما بهــذا الشــأن مطلــع عــام .2014
قــرارًا
ً
تعــد بوليفيــا أُولــى بــاد املنطقــة مــن حيــث
ـث منهــا إلــى
معــدالت وفيــات األمهــات؛ ويعــود الثُلـ ُ
٢
اإلجهــاض غيــر الشــرعي.
يوثــق تقريــر صــادر عــن احلملــة الدوليــة حلمايــة
حــق النســاء فــي اإلجهــاض اآلمــن ،واملبنــي علــى
التقاريــر املنشــورة وغيــر املنشــورة لنشــطاء قائمني
علــى عمليــات اإلجهــاض حــول العالــم ،تــورط
األجهــزة الشــرطية واحلكومــات ووزارات الصحــة
والعــدل ومصالــح الســجون فــي تطبيــق قوانــن
جنائيــة علــى عمليــات اإلجهــاض حــول العالــم.
كمــا تَلقــى النســاء معاملــة مهينــة حتــط مــن
شــأنهن ،و انتهــاكات شــديدة حلقوقهــن املدنيــة
والسياســية والقانونيــة بصــور مختلفــة وبشــكل
مســتمر .فــي ضــوء مــا ســبق ،غال ًبــا مــا يخاطــر
القائمــون علــى عمليــات اإلجهــاض بخســارة
وظائفهــم مبســاعدة النســاء ،بينمــا تواجــه
أخريــات خطــر اإلبــاغ عنهــن للســلطات ليتلقــن
عقوبــات ،فعلــى ســبيل املثــال ،تشــي بعضهــن
بالنســاء الالتــي تلجــأن إليهــم إلــى الشــرطة
جبــر َن علــى «االعتــراف» كشــرط للعــاج .غال ًبــا
في ْ
ُ
مــا يديــن جهــاز الشــرطة النســاء والقائمــن علــى
عمليــات اإلجهــاض وأصحــاب العيــادات ويقاضيهم
بشــكل موســع ،وهــذا مــا يدعمــه ويتفــق معــه
أنصــار احلــركات املضــادة لإلجهــاض ،والتــي غال ًبــا
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مــا تضــم مســؤولني رســميني ،كمــا أن هنــاك
«حتقيقــات» إعالميــة تقــام بهــدف اإليقــاع بالنســاء
ومقدمــي اخلدمــة .يصــل األمــر إلــى إدانــة النســاء
الالتــي تعرضــن إلجهاضــات طبيعيــة متكــررة،
أو والدات ألطفــال متوفــن إلــى تغرميهــن أو حتــى
عامــاُ .تــرم النســاء
حبســهم ملــدة تصــل إلــى ً 30
بشــكل ُمنهــج ومنظــم مــن احلصــول علــى
حقوقهــن فــي عمليــات إجهــاض شــرعية بســبب
العراقيــل القضائيــة ،ورفــض مقدمــي الرعايــة
الصحيــة القيــام بعمليــات اإلجهــاض ،عــاوة علــى
ذلــك ،فهــن يتعرضــن للتهديــد والترهيــب فــي
ظــل الوضــع فــي بوليفيــا .بالرغــم مــن هــذا ،فــإن
الفســاد احمليــط بعمليــة توقيــع عقوبــات اإلجهــاض
غيــر الشــرعي ،مثــل قيــام أجهــزة الشــرطة
بالتهديــد و االبتــزاز مــن أجــل إســقاط الدعــوات
املقامــة ضــد املتهمــن بإجــراء عمليــات اإلجهــاض
٣
أو غــض الطــرف عــن اســتمرار العمليــات.
Action on human rights violations against women
seeking abortion
1. Kane G, Galli B, Skuster P. When abortion is a crime:
The threat to vulnerable women in Latin America. IPAS,
2013. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/When-abortion-is-a-crime–The-threatto-vulnerable-women-in-Latin-America.aspx
2. Comité de Derechos Humanos. 109º período de sesiones, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013.
3. Berer M, editor. Abortion in the criminal law: exposing
the role of health professionals, the police, the courts and
imprisonment internationally. International Campaign
for Women’s Right to Safe Abortion, c/o ICMA. For 28
September 2013. http://www.safeabortionwomensright.
org/wp-content/uploads/2013/09/Abortion-in-thecriminal-law-exposing-the-role-of-health-professionalsthepolice-the-courts-and-imprisonment-internationallyfor28-September-2013.pdf

تكثيف االهتمام باألمراض غير املعدية (حتليل القدرة)
ال تعكــس األولويــات واألهــداف املوضوعــة قيــد
النقــاش جلــدول أعمــال الصحــة ملــا بعــد ،2015
االســتغالل األمثــل للمعطيــات واألدلــة التــي
تقدمهــا دراســة  2010لعــبء األمــراض العاملــي،

والتــي تشــير إلــى أن األمــراض غيــر املعديــة قــد
تســببت فــي حالتــن مــن بــن كل ثــاث حــاالت وفاة
حــول العالــم عــام  ، 2010وهــي في طريقهــا لتصبح
الســبب األكثــر شــيوعا ً للوفــاة فــي أفريقيــا بحلول
عــام  .2013قــد يرجــع ســوء التمثيــل هــذا بشــكل
جزئــي إلــى تغليــب مــن يجلســون حــول مائــدة
احلــوار ملصاحلهــم الشــخصية وتنافســهم علــى
متثيــل األهــداف واألولويــات لتلــك املصالــح ،فيمــا
تغلــب عليهــم مؤسســات ممولــة مــن أجــل الدفــع
بقضايــا معينــة غال ًبــا مــا تكــون متعلقــة باألهداف
اإلمنائيــة األلفيــة ،فعلــى ســبيل املثــال ،لــم يتضمن
تقريــر فريــق اخلبــراء رفيــع املســتوى ذكــر األضــرار
التــي يســببها التدخــن وشــرب اخلمــر والنظــام
الغذائــي غيــر الصحــي علــى صحــة اإلنســان ،وهــذا
يرجــع إلــى نفــوذ القائمــن علــى صناعــات التبــغ
واألغذيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،فــإن التعــرض
ملضــار تدخــن الســجائر يتطلــب تغيــرات قانونيــة
وهيكليــة .إال أن مكافحــة فيــروس نقــص املناعــة
( )HIVأيســر مــن حيــث حتقيــق األهــداف ،حيــث إن
مجموعــات ممــن يتعايشــون مــع املــرض أو يتأثــرون به
قــد شــكلوا حــركات جماهيريــة منظمــة تطالــب
بالتغييــر علــى املســتويني الوطنــي والعاملــي،
كذلــك تعمــل علــى إزالــة العقبــات الهيكليــة
و االجتماعيــة ،كمــا أنهــا تتحايــل علــى معاييــر
وقواعــد حقــوق اإلنســان ،كمــا أنهــا تعمــل بنظــام
رقابــة يتضمــن الرقابــة علــى البيئــات القانونيــة
وبيئــات السياســات .كمــا تطالــب تلــك احلركــة
بضمــان متتــع اجلميــع بحقــوق الصحــة والســامة
ً
تهميشــا وضعفً ــا ممــا
مبــا فــي ذلــك أكثــر الفئــات
يجعــل اعتبــار حتقيــق املعــدالت الوطنيــة للنجــاح
1
أمــرًا صع ًبــا.
Increasing the focus on non-communicable diseases: a
power analysis
1. Buse K, Hawkes S. Health post-2015: evidence and
power. Lancet 2013; Early online publication, 20 September 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61945-5
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*محل فيروس نقص املناعة( )HIVمن جدول أعمال ما
بعد 2015
يجــب أن تتــم حمايــة الســمات األساســية حملاربــة
اإليــدز وتطويرهــا واســتدامتها إلــى مــا بعــد عــام
 .2015ميكــن كذلــك أن تُنســب النتائــج إلــى
االســتحداثات العلميــة التصويريــة املوجهــة ،تلــك
النتائــج التــي حتققــت بالعمــل اجلمعــي للمرضــى
املتعايشــن مــع فيــروس نقــص املناعــة ،هــذا
باإلضافــة إلــى احلكومات والوســط العلمــي والقطاع
اخلــاص وشــركاء التنمية واحلــركات االجتماعيــة ذات
القاعــدة العريضــة هــذا بالتكامــل مــع االلتــزام
السياســي الدولــي ،كل هــذا أدى إلــى مســتوى
غيــر مســبوق حلشــد وجتميــع املــوارد وســهولة
الوصــول لعــاج نقــص املناعــة  ،وكذلــك األمــر مــن
حيــث الترتيبــات اإلداريــة الدوليــة واحملليــة متعــددة
القطاعــات والتطــورات العلميــة باإلضافــة إلــى
العمليــات ســريعة اخلطــى .بالرغــم مــن أن التركيــز
كان بشــكل مكثــف علــى العدالــة االجتماعيــة
؛ إال أن احلاجــة إلــى التركيــز علــى  HIVفــي جــدول
أعمــال مــا بعــد عــام  2015مازالــت قائمــة ،حيــث
إن احلمايــة مــن اإلصابــة بالفيــروس مازالــت هدفًــا
1
قاصــرًا يتطلــب طمو ًحــا وأهدا ًفــا قابلــة للقيــاس.
فبخــاف مــا ســبق ذكــره ،باإلضافــة إلــى حتليــات
أخــرى ألهــداف األلفيــة اإلمنائيــة املتعلقــة باألمراض،
يعتقــد البعــض أن الرقابــة تبــدأ مــن احلاجــة إلــى
مشــاورات تشــاركية حقيقيــة ،وهــذا األمــر قــد
يأخــذ وق ًتــا طويــا ً وقــد يحتــاج إلــى اســتمرار
العالقــات بــن الباحثــن واحلكومــات واجملتمعــات
التــي يقــع عليهــا التأثيــر .يجــب اعتمــاد هــذا
األســلوب حتــى ال تســتأثر النخبــة السياســية
بوضــع األهــداف بعــد مشــاورات صورية وســطحية،
هــذا مــا يتعــارض مــع احلقــوق التــي تقــوم عليهــا
2
األهــداف اجلديــدة.
HIV and its place in the post-2015 agenda
1. UNAIDS Programme Coordinating Board. AIDS
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response in the post-2015 development agenda, 28 May
2013. Paper for the UNAIDS PCB thirty-second meeting,
25–27 June 2013. http://www.unaids.org/en/media/
unaids/contentassets/documents/pcb/2013/pcb32/
_agendaitems/20130528PCB%20discussion%20paper
AIDS%20in%20post%202015_27%20May_Final%20
19H30.pdf
2. Ooms G, Brolan C, Eggermont N, et al. Universal
health coverage anchored in the right to health. Bulletin of World Health Organization 2013; doi:10.2471/
BLT.12.115808

احلاجة إلى سبل أكثر تطورًا لقياس مدى ثقة املرضى
في خدمات الرعاية الصحية
غال ًبــا مــا تربــط الثقــة بعــدد مــن أهــداف الرعايــة
الصحيــة منهــا :انتفــاع املرضــى باخلدمــات،
وتغييــر بعــض الســلوكيات الصحيــة ،و االطــاع
الذاتــي علــى الوضــع الصحــي للمريــض .حيــث
ميكــن أن يســتغل العاملــون فــي مجــال الصحــة
ومنفــذو البرامــج و الباحثــون قياســات مــدى ثقــة
املرضــى فــي اخلدمــات الصحيــة؛ لزيــادة فاعليــة
الرعايــة ،و تقييــم النظــام الصحــي ،و الوصــول إلى
نتائــج صحيــة أفضــل ،يقــدم هــذا التقريــر املُمنهج
تقييمــا جلــودة مؤشــرات الثقــة التــي يعتمدهــا
ً
النظــام الصحــي .حيــث توصلــت آليــات القيــاس،
مقياســا و مؤشــرًا لقياس
وهــي نصــف إجمالــي 43
ً
املســتخدمني بهــدف قيــاس مــدى ثقــة املرضــى
فــي األنظمــة الصحيــة ،اســتخدمت كذلــك
لقيــاس مســتوى الثقــة بــن املرضــى و األطبــاء أو
طاقــم التمريــض ،حيــث ركــزت  %83منهــا علــى
العالقــة بــن الطبيــب واملريــض ،و  %27لعالقــة
املرضــى بالنظــام الصحــي ،و %9منهــا لعالقتهــم
باملؤمنــن ،و %4للصيادلــة ،و %4للباحثــن الطبيــن،
كمــا ركــزت ثــاث مــن بــن تلــك املقاييــس علــى
منظــور مقدمــي الرعايــة بــدال ً مــن منظــور املرضــى
بنســبة  ،%7كذلــك فــإن  %60مــن املقاييــس الثالثــة
واألربعــن قــد اســتخدمت مؤشــرًا واحــد ًا فقــط
لقيــاس مســتوى الثقــة .كمــا أن أغلــب مقاييــس
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الثقــة بــن املرضــى ومقدمــي اخلدمــة (وتقــدر ب
 )%70لــم تقــس ســوى عامــل واحــد فقــط مــن
العوامــل املؤثــرة فــي مســتوى الثقــة ،فــي حــن أن
ثلثــي املقاييــس التــي تقــدر مســتوى الثقــة فــي
األنظمــة الصحيــة ( )%67تضــع فــي االعتبــار األبعاد
املتعــددة لألمــر .أمــا عــن العوامــل املؤثــرة علــى
قياســا فكانــت التواصــل واألمانــة
الثقــة األكثــر
ً
والتنافــس ،فــي حــن كانــت العدالــة واملســاواة
قياســا ( .)%22فبالرغــم مــن
عــي العوامــل األقــل
ً
زيــادة نســب الثقــة فــي األنظمــة الصحيــة إال
أنــه لــم يتــم تطويــر أو اعتمــاد ســوى عــدد ضئيــل
مــن األنظمــة الصحيــة فــي الــدول متوســطة

ومحــدودة الدخــل ،كذلــك لــم يخضــع للدراســة
ســوى عــدد ضئيــل مــن العالقــات األوســع نطاقًــا
علــى املســتويات املؤسســية ،فمــن املمكــن تعزيــز
مســتويات الثقــة احلاليــة باعتمــاد أســاليب نوعيــة
واختيــار قياســات و مؤشــرات جديــدة ،عــاوة علــى
ذلــك يجــب أن تولــى قيــم مثــل :األمانــة ،والســرية،
1
اهتمامــا أكبــر.
واملســاواة
ً
Need for improved ways to measure trust
in health services
1. Ozawa S, Sripad P. How do you measure trust inthe
health system? A systematic review of the literature.
Social Science & Medicine 2013;91:10–14. doi:10.1016/j.
socscimed.2013.05.005

صور :ذيس دوالرة
عيادة مبدينة بيالني شرقي مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا
(الصورة من حتقيق «املوت واملوتى شرقي كيب تاون»)
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الوثائق و املصادر األساسية جلدول أعمال ما بعد 2015
 .1التصريحات والتقارير
خطــاب جمهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة االحتاديــة إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة ،و
الفريــق الرفيــع املســتوى املعنــي بتعميــم مراعــاة حقــوق اإلنســان ،جينيــف 1 ،مــارس/آذار 2013
مؤكدا ً على اهمية احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في اطار جدول اعمال ما بعد 2015

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/22ndSession/OralStatements/10%20Ethiopia%20
%28on%20behalf%20of%20a%20group%20of%20like%20minded%20countries%29.pdf

احلقــوق املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي اطــار جــدوا اعمــال مــا بعــد  :2015مذكــرة مناقشــة،
قدمتهــا جيتــا ســن .االســتعراض التنفيــذي ملؤمتــر الســكان والتنميــة ملــا بعــد عــام  :2014املؤمتــر الدولــي
حلقــوق اإلنســان بهولنــدا ،مــن  8إلــى  10يوليو/متــوز 2013
بشــأن أهميــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة و احلقــوق التــي يقــوم علــى اساســها جــدول زمنــي للنقــاش
حــول السياســات و ايجــاز األبحــاث األساســية التــي قــام عليهــا تقريــر األمــن العــام لــأمم املتحــدة
_http://humanrights.icpdbeyond2014.org.php53-3.dfw1-2.websitetestlink.com/uploads/browser/files/srhr_in_post
2015_hr_conf_discussion_note_gita_ sen.provisional.pdf

خارطــة الطريــق للمســئولية املشــتركة لالحتــاد العاملــي ملكافحــة االيــدز و الــدرن و املالريــا فــي أفريقيــا.
االحتــاد األفريقــي2012 ،
تضــع خارطــة الطريــق تلــك ركائــز لإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا احلكومــات اإلفريقيــة لتحقيــق
األهــداف احلاليــة ،و دعــوات إلدراج اجلهــود فــي مكافحــة تلــك األمــراض فــي األنظمــة الصحيــة ،بغيــر اإلتيــان
علــى ذكــر الصحــة اجلنســية و اإلجنابيــة و احلقــوق املتعلقــة بهــا.
http://www.au.int/en/sites/default/files/Shared_Res_Roadmap_Rev_F%5B1%5D.pdf

البيــان اخلتامــي لشــبكات و منظمــات اجملتمــع املدنــي املعنيــة بحقــوق املــرأة و التــي كانــت حاضــرة فــي
احلــوار اإلقليمــي بشــأن التنميــة املســتدامة و جــدول أعمــال مــا بعــد  2015للتنميــة ،نوفمبر/تشــرين الثانــي
 .2012بعنــوان االحتياجــات املســتقبلية لنســاء منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ.
دعــوة نســاء منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ وشــبكات ومنظمــات اجملتمــع املدنــي املعنيــة بحقــوق املــرأة
إليــاء االهتمــام للعامــات والنزاعــات والعنــف والتعبئــة.
http://www.dawnnet.org/advocacy-cso.php?id=268

اجملموعــة الرئيســية للنســاء .خطــاب بشــأن تقريــر أمــن عــام األمم بشــأن متابعــة نتائــج مؤمتــر قمــة األلفية،
 6سبتمبر/ايلول 2013
خطــاب مفتــوح يدعــو إلــى اعتــراف اقــوى بحقــوق املــرأة ،و ادراج احلقــوق اجلنســية و اإلجنابيــة فــي جــدول
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األعمــال للتنميــة بعــد  2015مــن أجــل اتبــاع نهــج حتويلــي بشــأن منــوذج االقتصــاد الكلــي املســيطر

http://www.globalpolicy.org/home/252-the-milleniumdevelopment-goals/52476-letter-by-womens-major-grouptoban-ki-moon-on-his-mdgpost-2015-report.html

 .2مواقع إليكترونية
اجملموعة الرئيسية للنساء
يحتــوى هــذا املوقــع علــى بيانــات املتعلقــة بالسياســة بشــأن حقــوق املــرأة ،التنميــة و البيئــة املســتدامة،
مبــا فــي ذلــك الصحــة اجلنســية و اإلجنابيــة و احلقــوق املتعلقــة بهــا كمشــارك فــي احلــوار بشــأن اهــداف
التنميــة املســتدامة و عالقاتهــا بأهــداف التنميــة ملــا بعــد 2015
http://www.womenrio20.org/issues.php

املوقــع الرســمي لألهــداف اإلمنائيــة األلفيــة و مــا بعــد  ،2015يحتــوى املوقــع علــى تقاريــر شــاملة و العمليات
اإلقليمية الرئيســية.
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml
Post2015.org

يقــوم عليــه معهــد التنميــة ملــا وراء البحــار ،يقــدم حتديثــات أخبــار بشــكل دوري عــن أحــداث وجلســات
إحاطــة إعالميــة بشــأن جــدول األعمــال اجلــاري وضعــه مــع التركيــز علــى شــواغل التنميــة الدوليــة.
http://post2015.org/

العالم الذي نريد2015 ،
يضم مشاورات مباشرة مواضيعية على املستوى الوطني.

http://www.worldwewant2015.org/

املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد 2014
يسلك الضوء على االستدامة و على عمليات املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ملا بعد  2014املوازية

http://icpdbeyond2014.org/

بدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد جديد ()DAWN
حتليــات مبنظــور نســوي جنوبــي للنــوع االجتماعــي (اجلنــدر) و التنميــة مــن مشــارك اساســي فــي احلــركات
النســوية العامليــة
http://www.dawnnet.org/feminist-resources/

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

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