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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
تنفيذ األهداف  : االستعراض الوزاري السنوي  

ــق     ــا يتعل ــاً فيم ــا دولي ــق عليه وااللتزامــات املتف
      باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

، وهـي منظمـة غـري حكوميـة ذات          التحـالف العـاملي لـصحة املـرأة       مقدم من   بيان      
  مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
 مـن قـرار اجمللـس       ٣١ و   ٣٠تلقَّى األمني العام البيان التايل الذي يوزع وفقاً للفقـرتني             

  .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2010/100.  
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  بيان    
    

  عديةاملرأة واألمراض غري امل    
  

حيــث التحــالف العــاملي لــصحة املــرأة اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف استعراضــه      
 الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة بـشأن           ٦٤/٢٦٥الوزاري السنوي على أن حييط علمـاً بـالقرار          
ويتــضح مــن البيانــات أن املــرأة يف مجيــع أحنــاء . الوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة ومكافحتــها

ويف حـني أن اإلجـراءات األخـرية، ومـن     . اً ما تكون أشد تأثراً باألمراض غري املعدية   العامل غالب 
بينها هذا القرار، استرعت كثرياً من االهتمام إىل هذا الوبـاء العـاملي املتزايـد، فإنـه جيـب القيـام            

ثـل  واستمرار اإلخفاق يف القيـام مب     . مبزيد من العمل حلماية صحة املرأة من التأثر هبذه األمراض         
هذا العمل سيعرقل حتقيق مجيـع األهـداف املتعلقـة بـتمكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني علـى            

  .نطاق العامل
ولننظر إىل البيانات التاليـة املتعلقـة بالتعقيـدات ومظـاهر االعـتالل الـيت تواجههـا املـرأة                     

  :بسبب األمراض غري املعدية
من النساء كل عام أكرب مما تقتلـه أمـراض   تقتل أمراض القلب والسكتة الدماغية عدداً      •  

  اإليدز واملالريا جمتمعة؛/السرطان والُسل وفريوس نقص املناعة البشرية
ن إال أمع أن مـستويات اإلصـابة بـالنوع الثـاين مـن مـرض الـسكري متـساوية تقريبـاً،                   •  

  نسبة وفيات النساء مبرض السكري أعلى مقارنة بعدد الرجال؛
   بسرطان الرئة أعلى مقارنة بالرجال؛تعد إصابة النساء  •  
بـاعتالل املفاصـل العظميـة بنـسبة أعلـى مـن            رأة بعـد سـن اخلمـسني        غالباً ما تصاب املـ      •  

وبالنـسبة للنـساء فـوق سـن اخلامـسة واألربعـني، تتـسبب هـشاشة العظــام يف         . الرجـال 
باملستشفيات عدداً من األيام أكرب مما تسببه كثري من األمراض األخـرى، مبـا يف              بقائها  

  ذلك مرض السكري، وتوقف عضالت القلب، وسرطان الثدي؛
  .)الزهامير(املرأة أكثر ُعرضة لإلصابة بالشلل الرعاش   •  

فنـسبة اإلصـابة    . وتشكل سـنوات اإلجنـاب حتـديات إضـافية لـصحة املـرأة دون غريهـا                 
وهـذه  .  يف املائة بني السكان املعّرضـني خلطـر شـديد          ٣٠لسكري أثناء احلمل تصل إىل      مبرض ا 

  .سليمةاملشكلة هتدد النمو السليم للجنني وميكن أن تؤثر أيضاً على قدرة املرأة على الوالدة ال
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ــة يف املــرتل       ــة األولي ــرأة بتقــدمي الرعاي ــا تقــوم امل ــاً م ــرأة نفــسها  . وغالب وإذا أُصــيبت امل
ويـضاعف مـن هـذه احلالـة عـدم كفايـة احلـصول              .  تضعف قدرهتا علـى رعايـة أُسـرهتا        باملرض،

والنتيجــة هــي هبــوط مــستوى رعايــة اُألســرة، وكــذلك تــضاؤل القــدرة علــى     . علــى الرعايــة
  .املسامهة يف اجملتمع والقيام بأعمال تدعم متكني املرأة وتعزز املساواة

 الزيـــادة العامليـــة يف اإلصـــابة وعــن طريـــق رفـــع مـــستوى االهتمـــام والعمـــل ملكافحـــة   
ــس     ــيعمل اجمللـ ــة، سـ ــري املعديـ ــاألمراض غـ ــاعي  بـ ــصادي واالجتمـ ــرص   االقتـ ــادة الفـ ــى زيـ علـ

  .واالحتماالت أمام املرأة على نطاق العامل لتحقيق املساواة والتمكني
  


