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 الخطة االستراتیجیة الوطنیة
 لبرنامج المرأة المثالیة تسلّط

 الضوء على قضایا صحة المرأة
لتحقیق ھذه االھداف

 نسبة مشاركة االناث في القوى العاملة تمثل حوالي نصف نسبة الرجال،  زد على ذلك ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب حیث نجد 12% فقط من اعضاء البرلمان تحت سن األربعین
(5% فقط من النساء) و

 تسعى سریالنكا إلى تحسین جودة التعلیم ، وتعزیز التعلیم والتدریب الفني والمھني ، والحد من العنف المبني على النوع االجتماعي ، وحمایة النساء في مكان العمل من التحرش
والتمییز من خالل القوانین والسیاسات

تسخیر قدرات المرأة و الشباب

 تتمیّز سریالنكا بالتعلیم المجاني و الشامل منذ ثالثینات القرن الماضي و الذي یشمل االن التعلیم الجامعي للطلبة المتمیزین.  حیث یبلغ صافي معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة
99% و 91% في المرحلة الثانویة

یتیح التعلیم المجاني و الشامل للشباب امكانیة اكبر للوصول الى خدمات و معلومات الصحة الجنسیة و یعزز خاصة مسؤولیة جمیع المواطنین في الحصول على حقوقھم الصحیة

التعلیم المجاني یدعم األھداف الصحیة

 التزمت سریالنكا بالحد من انتشار السرطانات التناسلیة و القضاء على انتقال فیروس نقص المناعة البشریة و مرض الزھري المنتقل من االم الى الطفل. في سنة 2018، اعتمدت
 سریالنكا سیاسة جدیدة للقضاء على انتقال العدوى من االم الى الطفل،  حیث یبلغ االن معدل انتقال مرض الزھري حالتین لكل مائة الف والدة ناجحة،  و لم یتم تسجیل اي حاالت

انتقال فیروس نقص المناعة البشریة منذ سنة 2017

 اتخذت سریالنكا زمام المبادرة في التحّول الى طریقة فحص فیروس الورم الحلیمي البشري للكشف عن سرطان عنق الرحم،  و ھي طریقة اسرع و اسھل و اكثر نجاعة،  على أمل
زیادة االختبارات فوق ال 50-70% و ھو المعدل الحالي

الوقایة من السرطانات التناسلیة واألمراض المنقولة باالتصال الجنسي

 التزمت سریالنكا ألول مرة بتحقیق التغطیة الصحیة الشاملة في سنة 1951. و عند تنفیذ التغطیة الصحیة الشاملة،  أعطت سریالنكا االولویة لصحة المرأة و الفئات الضعیفة و كذلك
تطویر منظومة الرعایة الصحیة الخاصة و العمومیة

 التزمت سریالنكا بتعزیز الرعایة الصحیة االولیة كوسیلة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس،  حیث یمثل القائمون على الرعایة الصحیة خط الدفاع للكشف عن حاالت العنف القائم
على نوع الجنس

التغطیة الصحیة الشاملة والرعایة األولیة

سریالنكا

مراقبة خدمات الصحة اإلنجابیة
لقد التزمت سریالنكا بتحسین مراقبة الصحة اإلنجابیة من خالل رقمنة نظام المراقبة و جعل نظام االشراف على المراكز الصحیة الجھویة اكثر تفصیال و صالبة

 إن جعل خدمات الصحة اإلنجابیة تقوم على أال مركزیة ھو امر أساسي  لتحسین عملیة الوصول الیھا،  و لكن إتخاذ الخطوات الضروریة لضمان جودة الخدمات مثلما التزمت بھ
ً سریالنكا ھو امر مھم ایضا
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 یبلغ معّدل وفیات االمھات عند الوالدة في سریالنكا ستة و ثالثون لكل مائة ألف والدة،  و قد انخفض بشكل ملحوظ منذ سنة 2000 حیث كان المعدل ستة و خمسون.  على
 الّرغم من أن سریالنكا لدیھا واحد من ادنى المعدالت في العالم من حیث عدد وفیات النساء عند الوالدة،  إال انھا التزمت بتخفیض ذلك المعدل الى عشرون و تتطلّع حتى الى
 عشرة بحلول عام 2030. سیاسة سریالنكا في توزیع الرعایة الصحیة من أجل التغطیة الشاملة تشجع على استغالل و تحسین الخدمات بالعیادات المحلیة و الجھویة. فھذه

 السیاسة تدعم الرعایة الصحیة االولیة كخط أمامي في التدخل لتحسین معدالت وفیات االمھات عند الوالدة،  كما تھدف ھذه السیاسیة الى تركیز طبیب رعایة أّولیة متاح لكل
خمسة آالف شخص في البالد

الحد من وفیات األمھات عند الوالدة

 ٰتعتبر نسبة النقائص في التنظیم العائلي بسریالنكا و التي بلغت 7.5% منخفضة مقارنة بالدول االخرى في المنطقة و لكن التقلیل من ھذه النقائص سوف یخفّض من وفیات
األمھات عند الوالدة و الطلب على اإلجھاض. نسبة 99% من النساء في سریالنكا لدیھن معرفة بطرق منع الحمل  و 74% منھن یستخدمن وسائل حدیثة

 برنامج المرأة المثالیة یدعم تعزیز النظام الصحي لتحسین مھارات الموارد البشریة و المعلومات و توافرھا و كذلك توافر الحاجیات المتعلقة بالتنظیم العائلي مما یقلّل نقائص ھذا
االخیر

تقلیص ما لم یتحقق في التنظیم العائلي

أفضل الممارسات والتوصیات

 أولویة سریالنكا لتحقیق التغطیة الصحیة الشاملة من شأنھا ان تسھّل العدید من أھدافھا االخرى. ربطت سریالنكا التغطیة الصحیة الشاملة بتحسین و زیادة الرعایة االولیة،  مما یسمح لمزید
 من االفراد الوصول الى عدد أكبر من ممثلي الخدمات الصحیة بسھولة. سیاسات سریالنكا تخلق رابطاً بین الرعایة االولیة الموّسعة و خدمات الصحة اإلنجابیة الموسعة،  و بذلك یحصل
 العدید من النساء الحوامل على قدر أكبر من الرعایة،  كما ان ضحایا العنف القائم على نوع الجنس سیحصلون على المساعدات بشكل افضل و سیكونون اكثر حظاً لمقابلة ممثلي الرعایة

الصحیة عندما یكون لدیھم إصابات او احتیاجات صحیة متعلقة  بالعنف

التعلیم الشامل و ربط التعلیم بالصحة و التمكین

 لقد أعطت سریالنكا االولویة للتعلیم الشامل كسیاسة عامة و لكن كذلك لھا العدید من النقاط اإلیجابیة لالھداف الصحیة.  التعلیم القوي ٰیفرز مجتمعاً مسؤوال. التعلیم الشامل یضمن كذلك إمكانیة
 وصول االطفال و الشباب الى المعلومات الصحیة و التعلیم من خالل المناھج الدراسیة. عندما یلتحق كل االطفال بالمدارس،  قد تصبح ھذه االخیرة موقعاً لتدّخل الخدمات الصحیة الصدیقة

للمراھقین

التغطیة الصحیة الشاملة و توسیع الرعایة األولیة لتعزیز الصحة و الحقوق الجنسیة و اإلنجابیة

التوسع في فحص السرطان التناسلي 

 إستناداً الى براھین جدیدة و إجماع في المجال الصحي،  فإن سریالنكا تتجھ نحو إعتماد إختبار فیروس الورم الحلیمي البشري كطریقة أساسیة لفحص سرطان عنق الرحم.  في عملیة التغییر
 من إختبار "بابانیكوالو" (مسحة عنق الّرحم)  الى إختبار فیروس الورم الحلیمي البشري،  إتخذت سریالنكا و إعتمدت سیاسات و خطط لضمان و إستمراریة ذلك التحّول. یمكن مراقبة و تقییم

.تمّشي سریالنكا الجدید من قبل دول اخرى و كذلك تحدید كیفیّة تحسین فحص سرطان عنق الرحم و خفض معدالت االصابة بالسرطان التناسلي

تحسین مراقبة الصحة اإلنجابیة 

 یتم توزیع العدید من الخدمات الصحیة االنجابیة في سریالنكا في نظام الصحة العمومیة على مستویات أال مركزیة، و لھذا السبب،  فإن مراقبة خدمات الصحة اإلنجابیة و االشراف علیھا أمر
 ضروري لتحقیق التزامات و اھداف سریالنكا في مجال الصحة اإلنجابیة. أوالً،  تم توحید نظام الرصد و االبالغ على مستوى الدولة،  ثم وقع ترقیمھا و تكلیف مكتب الصحة العائلیّة بجمع

.البیانات و متابعة كل القضایا  و االحتیاجات الواردة فیھا

ضبط اھداف محددة بخصوص وفاة االمھات عند الوالدة و التنظیم العائلي

 قامت سریالنكا بوضع أھداف واضحة و محددة للتقلیص من معدالت وفیات االمھات عند الوالدة و كذلك تقلیل النقائص في التنظیم العائلي مع معرفة الرابط بین المسألتین.  وضع أھداف
.محددة للحد من وفیات االمھات عند الوالدة و التقلیص من النقائص المتعلقة بالتنظیم العائلي من شأنھ ان یمنح لسیاسة الدولة تنظیما و برمجة و دعما لالبحاث لسد الفجوة حول ھذین التحّدیین

إدراك أھمیة مشاركة المرأة و الشباب

 حددت سریالنكا المشاركة الكلیة للنساء و الشباب كمسألة سیاسة شاملة و ھدف عام یخّول إنجاز التزاماتھا و أھدافھا االخرى.  تحدید و إعطاء األولویة للمشاركة النسائیة و الشبابیة كقضیّة
.سیاسة شاملة من شأنھ أن یُتیح التنسیق للمتطلّبات في عدید القطاعات لتحسین الوصول و الخدمات الصحیة للنساء و الشباب و جمیع المواطنین


