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  املرأةوضع جلنة 
  ونامسة واخلمسالدورة اخل

  ٢٠١١مارس/ آذار٤ -فرباير / شباط٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

الرابــع املعــين بــاملرأة والــدورة ؤمتر العــاملي نتــائج املــمتابعــة 
الثالثـــة والعـــشرين االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة، املعنونـــة 

، والتنميـــة املـــساواة بـــني اجلنـــسني: ٢٠٠٠املـــرأة عـــام ”
تنفيــذ األهــداف : “والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين

ــا يف جمــاالت     االســتراتيجية واإلجــراءات الواجــب اختاذه
      االهتمام احلامسة واختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات

هاد النـاجم  اجمللس الدويل للمرأة، والرابطة الدولية لدراسات اإلج     بيان مقدم من        
ــة         ــي، والرابط ــنفس التطبيق ــم ال ــة لعل ــة الدولي ــصبية، والرابط ــصدمات الع عــن ال
الدوليــة ملــدارس العمــل االجتمــاعي، واجمللــس الــدويل لعلمــاء الــنفس، واالحتــاد    
الدويل لعلم اإلنسان وعلم األعراق البـشرية، واجمللـس العـاملي للعـالج النفـسي،               

حتـاد الـدويل للمحاميـات، واالحتـاد الـدويل          واالحتاد الدويل للـصحة العقليـة، واال      
ــات      ــا منظم ــة، ومجيعه ــائف القانوني ــامالت يف الوظ ــز    للع ــا مرك ــة هل غــري حكومي

  استشاري مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    

 مـن قــرار  ٣٧ و ٣٦تلقَّـى األمـني العـام البيـان التـايل، اجلـاري توزيعـه طبقـاً للفقـرتني            
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيان    
حنن، املنظمات غري احلكومية الدولية اليت هلا مركز استـشاري مـع اجمللـس االقتـصادي                  

واالجتماعي، وأعضاء جلنة املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة بالـصحة العقليـة، الـيت تعمـل حتـت                   
رعايــة مــؤمتر املنظمــات غــري احلكوميــة ذات املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي          

ــسية      واال ــة النفـ ــة والرعايـ ــصحة العقليـ ــز الـ ــون بتعزيـ ــدة، ملتزمـ ــم املتحـ ــابع لألمـ ــاعي التـ جتمـ
واالجتماعية، والوقاية من األمـراض العقليـة واإلجهـاد العـاطفي ومعاجلتـهما، وحتـسني إيـصال                 

وتعتــرف . اخلـدمات الـصحية وجتويــد نوعيتـها مــن خـالل الــدعوة والتثقيـف يف األمــم املتحـدة      
ية يف دستورها بأمهية احلفاظ على صحة عقلية كاملـة جلميـع النـاس عنـدما     منظمة الصحة العامل 

الصحة هي حالة رفاهية تامة نفسيه وعقلية واجتماعية وليست جمرد غيـاب املـرض             ”تذكر أن   
أو الوهن؛ والتمتع بـأعلى املعـايري الـصحية املـستدامة هـو أحـد احلقـوق األساسـية لكـل إنـسان                      

أو االجتماعيــة؛ ين أو العقيــدة الــسياسية أو احلالــة االقتــصادية دون متييــز بــسبب العــرق أو الــد
كما أن الصحة جلميع الشعوب أساسية لتحقيق السالم واألمن وتتوقف علـى أقـصى درجـات            

وتارخيياً، مت جتاهـل الـصحة العقليـة أو التقليـل مـن شـأهنا               . “التعاون من جانب األفراد والدول    
  .تحدةيف املناقشات اليت جتريها األمم امل

إننا نقّر بأن حصول الفتيات والنساء على التعليم والتدريب واملشاركة فيهمـا أساسـي          
ومن املهم أن نواجه االجتاهات واألعراف اليت تكـرس عـدم           . يف تزويدهن بفرص عمالة كاملة    

املساواة يف التعليم على أساس نوع اجلنس وأن نسعى إلزالة احلواجز اليت حتول دون مـشاركة                
  .ت والنساء بالكامل يف أماكن العمل ويف اجملتمعالفتيا

وهنــاك عواقــب نفــسية  . والتعلــيم والــصحة البدنيــة والنفــسية مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً    
وهـذه العواقـب تـستمر    . خطرية تترتب علـى منـع الفتيـات والنـساء مـن احلـصول علـى التعلـيم            

مليـون طفلـة يف سـّن التعلـيم يف           ١٢٠وهنـاك   . طول احلياة يف حالة توقف النمو الذهين للمرأة       
العامل ُحرمن من حقهن يف التعليم، ورمبا يعانون من فقدان تقدير الذات ضمن مشاكل نفـسية                

  .أخرى
. وميكِّن التعليم الفتيات والنساء يف مجيع األعمـار مـن مقاومـة العنـف وإثبـات ذواهتـن                   

 املتعلمـة احلـصول علـى عمـل     ومع االفتقار إىل مهـارات قابلـة للتـسويق، ال تـستطيع املـرأة غـري            
ومن األرجح أن تعيد املرأة اسـتثمار       . الئق، وُينظر إليها كعبء اقتصادي وتظل ُعرضة للعنف       

مواردها يف العناية بصحة أطفاهلـا وتعلـيمهم واملـشاركة يف املناقـشات الـسياسية ممـا يـؤدي إىل                    
فتيـات امللمـات بـالقراءة      ومـن األرجـح أن تتـوىل ال       . حتسني مهام احلكومـة واملؤسـسات املدنيـة       

  .والكتابة تعليم أُمهاهتن وجِداهتن كيفية القراءة والكتابة
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 عــن حالــة ٢٠١٠واتــساقاً مــع صــدور تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لعــام     
، وتقريــر منظمــة “أجيــال التغــيري: واألزمــات إىل حالــة متجــددةراع صمــن الــ”ســكان العــامل، 

ن الصحة العقليـة والتنميـة، واألهـداف الـواردة يف قـرار جملـس             بشأ ٢٠١٠الصحة العاملية لعام    
، فإن التعليم ضروري لتعزيز املرونة وإعـادة حتديـد األدوار بـني األوالد والبنـات                ١٣٢٥األمن  

 الـصراع املـسلح وتـشجيع    أثنـاء والرجال والنساء إلهناء العنـف اجلنـسي ضـد النـساء والفتيـات           
  .بناء السالمزيادة مشاركة املرأة يف مبادرات 

وأعلنت الرابطـة الطبيـة العامليـة يف اجتماعهـا الـسنوي املعقـود يف فـانكوفر، كنـدا، أن                      
العنــف ضــد املــرأة والفتــاة أصــبح ظــاهرة مؤســسية يف مجيــع أحنــاء العــامل وأزمــة صــحية عامــة    

ومن بني عواقب العنف وإساءة معاملة النـساء والفتيـات العديـد مـن مـشاكل الـصحة                . رئيسية
ليــة املوهنــة كاالكتئــاب والقلــق واحلــزن املــزمن واليــأس واآلثــار طويلــة األمــد لالضــطراب  العق

ويتضاعف وسم النساء والفتيـات غـري املتعلمـات املريـضات عقليـاً             . الالحق للصدمات النفسية  
  .واالنتحار هو السبب الرئيسي الثاين لوفاة النساء قبل األوان. وعزهلن

. ة والعقلية لُألمهات وأطفاهلن عندما تكون املـرأة متعلمـة         وتستفيد كثرياً الصحة البدني     
ومعدالت اخلـصوبة ووفيـات اُألمهـات والُرضَّـع أكثـر اخنفاضـاً يف اجملتمعـات الـيت تكـون فيهـا                      

وتـصّر املـرأة املتعلمـة علـى تعلـيم مجيـع            . للمرأة املتعلمة أُسرة أقل عدداً وأفضل صـحة وتعليمـاً         
مؤمتر املنظمات غري احلكوميـة الـيت نظمتـه إدارة شـؤون اإلعـالم يف      ويف . أطفاهلا ال سيما بناهتا   

 امرأة كل سـنة     ٣٤٠ ٠٠٠، يف ملبورن، لوحظ وفاة ما ال يقل عن          ٢٠١٠األمم املتحدة عام    
. ألسباب تتعلـق باحلمـل مـن بينـها االفتقـار أثنـاء الـوالدة إىل حمترفـات رعايـة صـحية مـدربات                 

ة صــحية مــدربات علــى حنـو مالئــم، بــل إهنــا أيــضاً  واملـرأة ال تــستحق فحــسب مقــدمات رعايـ  
  .األكثر إمكانية ألن تصبح هي نفسها مقدمة رعاية متعلمة

ــالزم           ــدخل ال ــادة ال ــرتبط بزي ــات م ــيم الفتي ــاريره أن تعل ــدويل يف تق ــك ال ــذكر البن وي
ويف حالة وجـود زيـادة بنـسبة واحـد يف املائـة فقـط يف عـدد النـساء احلاصـالت علـى                    . ُألسرهتا

وهــذا النمــو لــيس هامــاً .  يف املائــة ســنويا٠,٣ًلــيم الثــانوي، فــإن دخــل الفــرد ينمــو بنــسبة  التع
والـصحة العقليـة جـزء ال يتجـزأ مـن هنـج             . للمرأة وأُسرهتا فحسب بـل أيـضاً لالقتـصاد العـاملي          

  .شامل حلصول املرأة والفتاة على العمل
 وزيادة رفاه الفتيات والنـساء      والتوصيات التالية أساسية لتعزيز التعليم والصحة العقلية        

  .وحنن نطلب بكل احترام تنفيذ أولويات العمل التالية. من مجيع األعمار
  :أولويات العمل املوصى هبا  
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جيب أن يتاح للمرأة من مجيع األعمار فرصـة الوصـول الكامـل إىل التعلـيم والتـدريب                    •  
ــق ومــن مث احلــد مــن ارتفــاع مــس      تويات الفقــر مــن أجــل احلــصول علــى العمــل الالئ

  واملرض؛
ــة        •   ــة والعقلي ــهوض بــصحتهن البدني ــات ليتــسىن الن ــساء والفتي ــيم الن ــضروري تعل مــن ال

  واإلجنابية وبرفاهن أيضاً؛
جيب تغيري املواقف الثقافيـة لكـل مـن الرجـال والنـساء مـن خـالل التعلـيم ليتـسىن منـع               •  

اإليـدز وغريمهـا    /بـشرية العنف ضد الفتيات والنساء والوقاية من فريوس نقص املناعة ال         
من األمراض، وملنع الزواج القسري املبكر واالجتار بالبشر والدعارة باإلكراه ولتعزيـز            

  املساواة بني اجلنسني؛
جيب على نطاق العامل القضاء على التحيز ضـد املـرأة يف جمـاالت العلـوم والرياضـيات                     •  

  ع جماالت فرص العمل؛والتكنولوجيا وامليادين ذات الصلة لتيسري دخوهلا يف مجي
جيب، بالتعاون الوثيـق مـع اجملتمعـات احملليـة، تطـوير الفحـص الـصحي العقلـي املالئـم                      •  

ثقافيــاً واالستــشارات الطبيــة واخلــدمات اجلاريــة فيمــا يتعلــق بالنــساء والفتيــات الالئــي 
  أُصنب بأمراض عقلية مزمنة؛

 تدريبـهم، مـع تركيـز خـاص         التمويل الكايف لتدريب عمال الصحة واملدرسني وإعادة        •  
على الفرص املتاحة للمرأة، أساسي لتحسني اهليكل األساسي لكل من قطـاع الـصحة           

  وقطاع التعليم؛
الرصـــد والتقيـــيم اجلـــاريني لنوعيـــة الـــربامج واخلـــدمات التعليميـــة القائمـــة واجلديـــدة    •  

  .ضروريان أيضاً
    

  العقليةجلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بالصحة : االتصال
  ngomentalhealth@optonline.net: الربيد اإللكتروين

  http://www.mentalhealthngo.org: ملزيد من املعلومات، ميكن زيارة موقعنا على اإلنترنت
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