
  

 بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على ناسور الوالدة

من الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة 

 للسكان 

 

 3102أيار/مايو  32نيويورك، 

، وهو موضوع ‘‘ظروف العيشوتغيري  -تعقب الناسور ’’موضوع هذه السنة لليوم الدويل للقضاء على ناسور الوالدة هو 
يعكس خطوة هامة حنو القضاء على هذا الظرف الصحي املمكن جتنبه، والذي يصيب ما يقدر حبوايل مليوين امرأة وفتاة 

 يف البلدان النامية.

ر الفوارق على املستوى العاملي يف االستفادة من الرعاية الصحية والتمتع حبقوق اإلنسان ويربز ناسور الوالدة استمرا
ن خماض طويل وعسري، ال عثقب يف قناة الوالدة ينشأ عادة  األساسية. فمعظم النساء اللوايت يصنب بالناسور، وهو

لكن  ت اللوايت عاجلن الناسور جراحيا  يعاجلن طيلة حياهتن، وميكن أن تنشأ هذه احلالة بسهولة لدى النساء والفتيا
 متابعته الطبية كانت ضعيفة أو منعدمة مث أصبحن حوامل مرة أخرى. 

، يلزمنا أن نعرف املزيد عن عدد النساء والفتيات اللوايت حيتجن إىل الرعاية الطبيةمتابعة وملعاجلة الناسور ومتكني املرأة من 
احلاالت، تضطر النساء اللوايت يعانني من هذا الظرف إىل التواري عن األنظار في معظم ف. عيشهناخلدمات وعن أماكن 

التسجيل املنهجي لكل امرأة وفتاة عن أسرهن وجمتمعاهتن احمللية. وعن طريق  بسبب وصمة العار املقرتنة به وينعزلن
يادة حظوظ بقاء مواليدمها على مصابة بناسور الوالدة وتعقبهما، ميكننا أن خنطو خطوات جبارة حنو حتسني رفاههما وز 

 قيد احلياة يف حاالت محلهما الالحقة. 

خدمات  ناسور الوالدة النهوض بقدرات البلدان على توفري فرص االستفادة منلالصحية زمة األويتطلب القضاء على 
عاية الطارئة الشاملة يف حالة لصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة ورعاية األمومة، والسيما الر يف جمال اجيدة 

أن تتخذ البلدان خطوات  اإلصابة بناسور الوالدة. فتعقب ومعاجلة كل حاالت الناسور أمر حاسم، لكن من الالزم أيضا  
االقتصادية الدفينة، والقضاء على الفوارق اجلنسانية -اب الطبية واالجتماعيةبملنع الناسور عن طريق معاجلة األس

 واالقتصادية، ومنع محل الطفالت واإلجناب املبكر وتشجيع التعليم، السيما تعليم الفتيات.واالجتماعية 



  

مع ، من انتهاك للصحة وحقوق اإلنسان، أعلن صندوق األمم املتحدة للسكاناملهمل وللتصدي ملا ميثله ناسور الوالدة 
حرز تقدم كبري. وبدعم منذ عقد مضى. وقد أ   ،الدةعن احلملة العاملية للقضاء على ناسور الو  شركاء يف شىت أحناء العامل،

وفتاة لعمليات جراحية ملعاجلة الناسور. ووفرت املنظمات  امرأة 20111لسكان، خضعت ألمم املتحدة لمن صندوق ا
القيام  الشريكة العالج ألعداد إضافية من النساء والفتيات املصابات بالناسور. غري أنه ال يزال مثة الشيء الكثري مما يتعني

ل كل أرجاء العامل حيث تعيش النساء اللوايت مبه، ويلزم املزيد من الدعم والزخم لتمكني احلملة من توسيع نطاقها لتش
 .ة معاجلتهحىت بإمكانيعلى علم بتوفر العالج أو  ما ال يكن   يعانني من الناسور منعزالت وكثريا  

وف اليت تعمل على إدامته، مبا فيها الفقر، وانعدام فرص االستفادة ولقد آن األوان إلهناء ناسور الوالدة والتصدي للظر 
من الرعاية الصحية، وظاهرة زواج األطفال، واإلجناب املبكر. فنحن منلك املوارد والدراية. وال تنقصنا سوى اإلرادة 

وفتاة، حىت ال يقوض  ومحاية حقوق اإلنسان الواجبة لكل امرأة الفوارقالسياسية للنهوض مبركز املرأة والفتاة، وتصحيح 
 شخص ورفاهه وكرامته وقدرته على املشاركة يف جمتمعه احمللي واإلسهام فيه.الصحة  ا  الناسور أبد

 


