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 جلنة وضع املرأة
  واألربعونالتاسعةالدورة 

 ٢٠٠٥مارس / آذار١١-فرباير/ شباط٢٨
 *من جدول األعمال املؤقت) ٢) (ج( ٣البند 

متابعة املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة           
ــة   ــرأة عــا �العامــة املعنون ــة  املســاواة بــني  : ٢٠٠٠م امل اجلنســني والتنمي

 تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية �والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين
واإلجراءات الواجب اختاذها يف جماالت االهتمام احلامسة واختـاذ مزيـد           

ــادرات  ــراءات واملبـ ــن اإلجـ ــتراتيجيات   :مـ ــة واالسـ ــديات الراهنـ التحـ
   النساء والفتيات ومتكينهنالتطلعية للنهوض ب

 غـري حكوميـة ذات      وهـو منظمـة    التحـالف العـاملي لصـحة املـرأة،       مـن   بيان مقدم     
   مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 مـن قـرار اجمللـس    ٣٧ و ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي يعمـم وفقـا للفقـرتني      
 .١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 
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 بيان  
لنـهوض بالنسـاء    ا�ة مرض السكري الناشئة تشكل حاليا حتديا متزايـدا إزاء           إن مشكل  

مــن ) د (١٠٩، الفقــرة ٤ -واســتنادا إىل اهلــدف االســتراتيجي جــيم  . �والفتيــات ومتكينــهن
أثـر نـوع اجلـنس والتفـاوت يف العمـر، وال سـيما يف مـا يتعلـق                   �منهاج العمل الذي يبحث يف      
،  فإننا نطلـب مـن جلنـة وضـع املـرأة، واجمللـس االقتصـادي        �...باألمراض املزمنة وغري املعدية   

واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة اعتبــار مــرض الســكري مرضــا مزمنــا ويشــكل حاليــا حتــديا إزاء 
 .�النهوض بالنساء والفتيات ومتكينهن�

وعلــى مــدى العشــرين عامــا املاضــية، بــدأ مــرض الســكري يتحــول إىل وبــاء عــاملي يف  
 والبلدان املتقدمة النمو علـى حـد سـواء، وتتعـرض املـرأة خلطـر اإلصـابة بـاملرض                    البلدان النامية 

ــبة   ــري متناس ــى       . بصــورة غ ــرض الســكري تبعــث عل ــة بانتشــار م ــقاطات املتعلق ــا أن اإلس كم
 .الذهول

 مليــون شــخص، ١٩٤يبلــغ عــدد املصــابني مبــرض الســكري يف العــامل زهــاء   فحاليــا،  � 
 .)١(٢٠٢٥ مليون يف عام ٣٣٣ويتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصبح 

 يف املائـــة يف انتشـــار مـــرض ١٧٠يف البلـــدان الناميـــة، تبلـــغ نســـبة الزيـــادة املتوقعـــة  و � 
 .)٢( يف املائة٤٢السكري، أما يف البلدان املتقدمة النمو فيتوقع أن تزداد بنسبة 

ــا علــى املــرأة، ففــي عــام      و �  ، ١٩٩٥يــؤثر هــذا االنتشــار القــوي ملــرض الســكري فعلي
 أحنـاء   مجيـع   مليون رجـل يف    ٦٢ مليون امرأة مبرض السكري باملقارنة مع        ٧٣يبت  أص

 مليون امرأة بالسكري حبلول عـام       ١٨٠ وإذا استمر هذا التفاوت، ستصاب       .)٣(العامل
٢٠٢٥. 

أمــا يف البلــدان املتقدمــة النمــو، فقــد أظهــر األشــخاص غــري املصــابني مبــرض الســكري   � 
ــر الرجــال املصــاب    اخنفاضــا يف اإلصــابة مبــرض الق   ــل وحــىت أظه ــب، ب ن بالســكري ول

إال أن النساء املصـابات مبـرض السـكري    .  يف املائة يف مرض القلب    ١٣اخنفاضا بنسبة   
 .)٤( يف املائة بأمراض األوعية القلبية٢٣شهدن يف الواقع زيادة قدرها 

__________ 
 )١( http://www.idf.org/home/index.cfm?printpage=1&node=264. 
 )٢( http://www.idf.org/home/index.cfm?node=37. 
 )٣( http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_02.01.pdf. 
 )٤( http://www.idf.org/home/index.cfm?node=37. 
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لرعايـة  عالوة على ذلك، تتحمل املرأة، بصفتها مقدمة الرعاية الرئيسية، عبء تقـدمي ا            
وباإلضــافة إىل مــرض القلــب، ميكــن أن تشــمل . ملــن يعــانون مــن مــرض الســكري ومضــاعفاته

هــذه املضــاعفات مشــاكل يف الــدورة الدمويــة كالســكتة الدماغيــة، وأمــراض الكليــة، والعمــى  
 .والبتر

املــرأة �:  بعنــوانمحلــة توعيــةبالشــروع يف االعتبــار، يف ذلــك آخــذا ، وقــام التحــالف 
وكجـزء مـن هـذه احلملـة، يقـوم التحـالف بإنشـاء شـبكة          . �آلخذ يف الظهور   ا ووباء السكري 

 .عاملية للمنظمات غري احلكومية لنشر املعلومات املتعلقة بوباء السكري
صــندوق األمــم املتحــدة ويــدعو التحــالف األمــم املتحــدة، ومنظمــة الصــحة العامليــة، و  
 ، آخــذا يف الظهــور الســكري وبــاءاعتبــار مــرضوبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إىل  للســكان

وبــاء تتنــاول أيضــا بــل وضــع سياســات تطلعيــة ال تعــاجل هــذه األزمــة الصــحية فحســب،  إىل و
 .السكري من منظور جنساين

وقــد أدخــل املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بوضــع املــرأة فكــرة املســاواة بــني اجلنســني يف    
 منـهاج العمـل، فـإن    ودراسـة ينمـا نقـوم بتقيـيم    وب. احلـوار الـدائر حـول املسـائل املتعلقـة بـاملرأة      

ــز علــى       ــه بــدون التركي ــة وضــع املــرأة علــى إدراك أن التحــالف العــاملي لصــحة املــرأة حيــث جلن
 �يـــات ومتكينـــهن والفتبالنســـاءالنـــهوض � اجــات املـــرأة الصـــحية بشـــكل خـــاص، فــإن  ياحت
مراعـاة املنظـور    ى  ويرى التحالف أنه باتباع هنج اسـتباقي يركـز علـ          . عرض إىل خطر شديد   يتس

اجلنســاين وتعــاون اجملتمــع الــدويل،  فإنــه مــن املمكــن القضــاء علــى وبــاء الســكري اآلخــذ يف    
 .االزدياد

 


