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 مقدمة
 

المسائلة الدولية بشأن اإليدز ومفوضية االتحاد اإلفريقي بالحاجة لتمثيل أكبر لمنظمات المجتمع المدني اعترفت، 2012في عام 
 .اإلفريقية في المؤتمر الدولي بشأن عملية التنمية السكانية

 
وتشمل وجهات النظر  وضع ورقة تحديد للموقف العام من المؤتمر الدولي بشأن التنمية السكانية لكي تعكسنتيجة لذلك وقد تقرر

 . والتوصيات والخبرات من أصحاب الشأن في إفريقيا
 

يتضمن الموقف اإلفريقي العام من المؤتمر الدولي بشأن التنمية السكانية مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومات الوطنية لكي 
/ في شهر أيلولالمقرر ي حول السكان والتنمية وسوف تشكل هذه الورقة جزءاً من المؤتمر اإلقليم.تعالج قضايا السكان والتنمية

القاري حول المؤتمر اإلفريقي بشأن التنمية السكانية  ايا السكان التقريرسبتمبر في أديس أبابا، حيث سيتبنى الوزراء المكلفون بقض
 .     قي الممكلفين بقضايا السكانموقف إفريقي عام حالما يتم تقييمه من قبل مفوضية االتحاد اإلفريقي ووزراء االتحاد اإلفري 20في 

 
في  2014، سوف تؤخذ النسخة النهائية لورقة تحديد الموقف العام  إلى الجمعية العمومية في عام على هذه المواقفوعند التصديق 

ر الدولي بشأن ماستعراض المؤتمر الدولي بشأن التنمية السكانية على أنها الوثيقة الرئيسية التي تعكس الموقف اإلفريقي من المؤت
 .التنمية اإلفريقية

 
 .يدعم هذا المشروع مؤسسة فورد في جنوب إفريقيا

 

 أسلوب ولغة الوثيقة 

 
 خبراءمجموعة إعداد من 

جاءت هذه الوثيقة نتيجة مشاورات إلكترونية واسعة تم خاللها استخراج ودمج عمليات تقييم في الوثيقة من خبراء في جميع أنحاء 
كما عقدت منظمة المسائلة الدولية بشأن اإليدز ومفوضية االتحاد اإلفريقي لقاءات تشاورية مجتمعية وجها لوجه في أواخر . إفريقيا

 .  في جوهانسبيرغ في جنوب إفريقيا وفي دكار في السنغال للحصول على عمليات تقييم 2012عام 
 

 إطار العمل

 : نسان، لذا فإنها تستخدم إطار العمل التاليإلا مستمدة من مشاهدات عينية لحقوقورقة تحديد الموقف 
 

 . الهدف الرئيسي من جميع السياسات والبرامج التنموية وتطبيقها هو تحقيق حقوق اإلنسان
 

في جميع أجزاء الوثيقة كوسيلة لتحديد احتياجات وحقوق أصحاب الحقوق والتزامات  معرفونأصحاب الحقوق وحاملو الواجبات 
تمكين أصحاب الحقوق من تحميل  علىكما تتحدث الوثيقة عن المواضع التي تنعدم فيها القدرة . حاملي الواجبات على نحو أفضل

 .  المسئولية لحاملي الواجبات
 

 االلتزامات

دة وخطة عمل وبروتوكول تعالج الفجوات في الحقوق ورفاه األطفال، وحقوق المرأة وحقوق إعالن ومعاه 20يوجد أكثر من 
، والحقوق المدنية والسياسية، واألمراض المعدية، والتمييز ضد المرأة، والسكان والتنمية، والنوع الصحة واإلنجابية، وحقوق اإلنسان

 1يمكن العثور على القائمة في ملحق )إلخ ... ومعدل وفيات األمهات  االجتماعي والتنمية، والتعميم الجنساني، والسلم واألمن،
 . هذه الوثيقة على دراية بهذه االلتزامات، لكنها تخاطب بشكل أساسي خطة عمل المؤتمر اإلفريقي بشأن التنمية السكانية(. المرفق

 

 
 توصيات للدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي

 وتنسيق رد حقوق الصحة الجنسية واإلنجابيةالقيادة والملكية الوطنية  .1

إعادة هيكلة االلتزام ببرنامج عمل المؤتمر الوطني بشأن التنمية السكانية على كافة المستويات وتعزيز آليات التنسيق  .3.3

 . أو مراجعة أهداف حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية/ والالمركزية والرقابة وإعداد التقارير من خالل إعداد و
خلق أجواء ة الجنسية واإلنجابية بأدوات التنمية الوطنية وتزام بالقيادة الشاملة والمسئولة التي تكفل دمج حقوق الصحاالل .3.3

 .من المشاركة الوطنية في النقاش بشأن األولويات واالستثمارات اإلستراتيجية والحماية االجتماعية واإلجراءات القانونية
 .وحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية( األيدز )البشريةلمناعة تسريع تساوق ودمج سياسات مرض ضعف ا .3.1
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 . الجنسية واإلنجابية يل للصحة، وعلى األخص حقوق الصحةزيادة التمو .3.4
 .من الميزانية الوطنية المخصصة لاللتزام الصحي القائم في أبوجا% 15من خالل تطبيق  .3.4.3
سلع تنظيم األسرة في الدارة الجنسية عند من الميزانية الوطنية المخصصة لاللتزام ب% 15من خالل تطبيق  .3.4.3

 .الذكور
 .من خالل تحديد موارد التمويل البديل .3.4.1
 .من خالل التعاون مع الشركاء الدوليين أينما يعتبر ذلك ممارسة جيدة .3.4.4
 .  من خالل الرقابة والتقييم والضوابط المالية المحسنة للميزانيات والمصروفات القائمة .3.4.5

القدرات من أجل تعزيز األنظمة الصحية والوصول إلى أهداف حقوق الصحة الجنسية  تخصيص ميزانية لتطبيق بناء .3.5

 .واإلنجابية
المجتمعية وموظفي وزارة الصحة بشكل فعال لعرض الردود المدعمة  والهيئاتدعم وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية  .3.6

 . بالدالئل والمستندة للحقوق، باإلضافة إلى تعزيز التعاون من الجنوب إلى الجنوب واستخدام الدعم الفني المصدر إقليميا
يدز في جميع أنحاء بحوث لمعالجة تنامي وباء اإل مستمدة منتمويل وبرمجة وتطبيق ردود مالئمة بشكل فعال تكون  .3.7

 . ومتعاطي المخدرات والشباب والنساء المثليينالقارة، مع األخذ بعين االعتبار  قضايا 
خلق ممارسات حوكمة جيدة واالمتثال لها في كافة جوانب تعزيز األنظمة الصحية، وتحديداً ما يتعلق بتخصيص  .3.8

 .بة والتقييم لمتابعة التطوير والتأثيرالميزانيات والبرمجة والتطبيق وإعداد التقارير وأنظمة الرقا
 

 الشفافية والمسئولية  .2

لتنمية السكانية وخطة عمل لمؤتمر الدولي بشأن اتفعيالحول التطور المنجز اتجاه  لحظية ودقيقة وشفافةإعداد تقارير  .3.3

 .وغيرها من االلتزامات ذات الصلة مابوتو
 :ر اآلتيةتحسين جودة إعداد التقارير حول سير التقدم في األمو .3.3

 . استخدام عملية تعاونية وتشاورية مع خبراء المجتمع المدني إلكمال أدوات االستبيان .3.3.3
 .تحسين كمية وجودة الردود .3.3.3
 . تحديث جودة البيانات بشكل متواصل من وجهة نظر منهجية .3.3.1
 .إكمال وإرسال أدوات تقييم عن سير التقدم في موعدها .3.3.4
مجزئة بشكل مالئم تشمل تجزئة الجنس والسن إلظهار إمكانية معادلة  ضمان تضمين آليات إعداد التقارير بيانات .3.3.5

 .  اإلنجازات وسير التقدم المنجز
منهج منظم ومستدام لحقوق اإلنسان، وتقديم معالجات وإصالحات فعالة كضمان وجوب تبني آليات الرقابة والمسئولية  .3.1

 . لتطوير المستمر للبرامج والسياسات القائمةألصحاب الحقوق عندما تنتهك حقوق الصحة واإلنجابية، وقيادة ا
على جدول أعمال  الخاصة بالمواطنيناإلستراتيجية  مراقبةتحسين قدرات الخبراء المستقلين والوطنيين والقاريين من أجل  .3.4

ضافة إلى وأهداف المؤتمر الدولي بشأن التنمية السكانية والقضايا األخرى الخاصة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية، باإل

 .  آليات مراجعة النظراء
زيادة الشفافية من خالل الحوار المفتوح بين الحكومات والمجتمع المدني والقائمين على السياسات، وذلك من خالل تفعيل  .3.5

لصحة إلى االمزيد من المناقشات حول الوضع الحالي، والردود والتحديات الوطنية المحيطة بالحصول على وصول 

 .للجميع واإلنجابية والخدمات الصحية في القارةالجنسية 
المصادقة على االلتزامات القائمة وتطبيقها بشأن التطوير المنجز في قضايا حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية والتطوير  .3.6

 . الصحي على المستوي العالمي والقاري والمحلي
إلقليمية وشبه اإلقليمية ألفضل الممارسات والدروس تعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، وتعلم ومشاركة اآلليات ا .3.7

 .المستفادة
عمال الوطني الذي يستهدف تحقيق أهداف حقوق الصحة الجنسية إظهار مسئولية متزايدة من خالل االمتثال لجدول األ .3.8

 . واإلنجابية
 

 النمو السكاني والهيكلة .3

 اإلخصاب والوفيات والنمو السكاني .1.3
طار حقوق اإلنسان ومن خالل إال الخاصة بالتوزيع السكاني ضمن والهيكلية واألعم ضمان معالجة النمو السكاني .1.3.3

 .مشاهدات جنسانية سريعة االستجابة
تحديد، الخيارات  الضمان معالجة السياسات لإلخصاب والنمو السكاني المتسارع، والتركيز على توسيع،  .1.3.3

 .والفرص الفردية
للسياسات لضمات تطبيق حقوق اإلنسان والمشاهدات  ضمان تطوير ومشاركة وتطبيق إرشادات واضحة .1.3.1

 . الجنسانية سريعة االستجابة على المستوى السريري وأن يكون التفسير الخاطئ لإليذاء الجسدي مستحيالً 
وتطبيق السياسات المستهدفة والمستندة إلى الدالئل، ومن ثم  يانات وتحليل الجودة لضمان تطويرتحسين جمع الب .1.3.4

 .التعديالت الضرورية عن كثب مراقبة وتقييم
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 الحصص الديمغرافية .1.3
سيتم الحصول عليها من تزايد أعداد الشباب  ذيال المردودالمحتملااللتزام بإجراء البحوث والفهم واالستثمار في   .1.3.3

 .المنتظر
من خالل ضمان  الديمغرافي المردودبات الكامنة في ى المساهمة واالستفادة من المكتسضمان قدرة السكان عل .1.3.3

 :تلبية المعايير التالية
لتعليم الجيد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، اإللمام بالحصول علىايتمتعون  جميعهم الشباب .1.3.3.3

بالقراءة والكتابة والحساب، والتعليم الثانوي والتعليم العالي، والتثقيف الجنسي الشامل والتثقيف الخاص 

ب أن يقدم كل ذلك للجميع بالتساوي، وبدون تمييز قائم على النوع االجتماعي أو يج.باالنتماء وحقوق اإلنسان

 . الجغرافي أو الديني أو أي تمييز آخر
الشباب يتمتعون بالوصول إلى برامج تزودهم بتدريب على مشاريع ريادية وأنشطة مولدة للدخل وتقدم  .1.3.3.3

 . لهم دعماً تنظيمياً لتطبيق أفكار تجارية
بإمكانيات التخاذ قرارات حسنة اإلطالع والتثقيف حول صحتهم، بما في ذلك حقوق  الشباب يتمتعون .1.3.3.1

 .الصحة الجنسية واإلنجابية، والقدرة على الوصول إلى خدمات الصحة والمعلومات الجيدة
تعزيز السياسات العالمية والخاصة بكل دولة على حده بنتائج مبرهنة لتشجيع خلق فرص العمل والنمو  .1.3.1

 .ي المستقبلاالقتصادي ف
 .على إدارة التغيير الديمغرافي يةقدرة القيادة المسئولة والشفاف ضمان .1.3.4
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 حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية .4

 عام .4.3
وضع برامج وأنظمة تعزيز حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية على سلم األولويات لتصبح الخدمات المتكاملة  .4.3.3

كافة الناس، وعلى األخص النساء والشباب وغيرهم من وعالية الجودة متاحة وقابلة للوصول ومقبولة لدى 

 .المجموعات المهمشة كما هو مبين أدناه، وتحديداً أولئك المحرومين إلى حد كبير
حماية حقوق اإلنسان في برامج الصحة الجنسية واإلنجابية من خالل ضمان تصميم هذه الخدمات كي تستجيب  .4.3.3

اجز التي تواجهها المجموعات المهمشة، باإلضافة لتزويد الخدمات لالحتياجات الصحية للفرد وتتغلب على الحو

الخالية من العالمات المميزة واإلكراه والتمييز والعنف، استناداً إلى الموافقة التامة وحسنة اإلطالع، التي تؤكد 

 . على الحق في التمتع
مستقلة القدرة على عمل خيارات يجب أن تضمن البرامج احترام خصوصية وسرية األفراد في تقييم الخدمات، و .4.3.1

خوخة في كافة المجاالت المتنوعة، يبخصوص حياتهم الجنسية واإلنجابية من الطفولة وحتى الشومستنيرة 

 .واالهتمام الخاص بالمجموعات المهمشة
الجنسية والخاصة بمنع  والمستلزماتالمعلومات الشاملة حول الخدمات : تشمل هذه الخدمات وال تقتصر على .4.3.4

 اتباإلضافة إلى منع الحمل في الحاالت الطارئة، والوقاية من المرض بعد التعرض، والواقي)الحمل 

ورعاية النساء بعد وأثناء الحمل، وخدمات اإلشراف الماهرة على الوالدة، )، ورعاية الحوامل (ةواألنثويةالذكري

 والوقايةلطوارئ، والوصول إلى التقنيات المساعدة على اإلنجاب، وأنظمة اإلحالة، وخدمات القبالة في حاالت ا

 . والعالج ورعاية المصابين من االتصال الجنسي واإليدز ورعاية مرضى السرطان
 

 اإلجهاض اآلمن والقانوني .4.3
صول إلى التي تقر بالتكلفة والفوائد المنوطة بتزويد النساء بالو،وإجراء تغييرات في السياسات تستند إلى البراهين .4.3.3

 . عمليات اإلجهاض اآلمنة والقانونية عند الطلب
أو تقيد الوصول إلى خدمات اإلجهاض على الفور، وفي الوقت نفسه / إبطال كافة القوانين التي تجرم وتعاقب و .4.3.3

 . صياغة قوانين وسياسات جديدة كوسيلة إلتاحة الوصول بطريقة أفضل
النساء الشابات إلى خدمات اإلجهاض اآلمن بذريعة المطالبة  وبوجه خاص، إبطال القوانين التي تحد من وصول .4.3.1

 .  سن التأهل، أو فترات العدةبلوغ بموافقة أبوية أو زوجية، أو 
ويشمل ذلك الحبس أو  ضمان عدم تعرض النساء اللواتي يسعين للرعاية بسبب اإلجهاض للمحاكمة أو االضطهاد، .4.3.4

 .ن قبل السلطات والمؤسسات الحكوميةاإلذالل في األنظمة الصحية أو م المضايقة أو
تطبيق القوانين المستندة إلى الحقوق والسياسات العامة التي تضمن وتدعم وصول المرأة لخدمات اإلجهاض اآلمن  .4.3.5

 .بدون قيد
ي يحصلن على وصول لخدمات تة من السياسات أمام النساء اللواإزالة كافة الحواجز غير القانونية وغير المستمد .4.3.6

 .من عند الطلباإلجهاض اآل
وتوفير المعرفة الضرورية واألجهزة  وتنقيحهضمان تدريب عمال الرعاية الصحية وإعداد النظام الصحيح  .4.3.7

 . والموارد لتقديم خدمات اإلجهاض اآلمن، بما في ذلك خدمات ما قبل وما بعد اإلجهاض
 

 التحرر من التعقيم القسري .4.1
السياسات بخصوص التعقيم الذي يحمي حقوق المرأة والرجل، تطوير وتعزيز وتطبيق سياسات وإرشادات حول  .4.1.3

.   والخيار المستقل المستنيرةنسان وضمان الموافقة إلطار عمل حقوق ابما في ذلك المثليات والمثليين، استناداً إلى إ

 :وهنا يجب
 ماً بخصوص التعقيإلنجابية، وتحديدمراقبة االنتهاكات الحكومية وغير الحكومية بشأن حقوق الصحة الجنسية وا .4.1.3

 .القسري
الطبي غير المتفق واالختبار قوانين وسياسات تستند إلى الحق الصحي، بما في ذلك التحرر من العالج  تطوير .4.1.1

 .عليه، وتطوير قوانين وسياسات تحمي المرضى من العالج الطبي غير المتفق عليه
ع واإلنسان، وعلى األخص في موضتزويد مزودي الرعاية الصحية بالتدريب المتواصل على قضايا حقوق  .4.1.4

 .المعالجة الطبية القسرية
إنشاء نظام محاسبة للمراقبة وضمان امتثال عمال الرعاية لقوانين حقوق اإلنسان بشأن التعقيم القسري واالختبار  .4.1.5

 .والعالج الطبي غير المتفق عليه وغير المعلوم
 

 .لمقبولة وميسورة التكلفة والمتميزة بالجودةول واصالجنسية واإلنجابية القابلة للو خدمات حقوق الصحة .4.4
خدمات وسلع حقوق للجميع إلىول صتي تضمن الوضمات تطوير وتطبيق السياسة وإرشادات السياسة الواضحة ال .4.4.3

 .الصحة الجنسية واإلنجابية، مع الرعاية المجانية للمحتاجين والمهمشين
 .من ميزانية الصحة الحكومية في الدولةتضمين وتخصيص ميزانية لسلع الصحة الجنسية واإلنجابية ض .4.4.3
االلتزام وإجراء الرقابة وإستراجيات توثيق التطبيقات الفعالة لتقليص التباينات المحتملة إلى الحد األدنى وضمان  .4.4.1
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 .الوصول العالمي
 .صلةدعم وتعزيز وتهيئة األجواء التي تسمح بالتشاور والمشاركة الهادفة والتطوير في مختلف القطاعات ذات ال .4.4.4
مداد والتوزيع اللحظي لسلع الصحة الجنسية واإلنجابية لضمان عدم إلإعداد أنظمة وتنظيمات لإلدارة واااللتزام ب .4.4.5

 .  وجود سلع قديمة أو منتهية الصالحية
 .االلتزام بتدريب وتمويل ونشر وتثبيت عمال الصحة .4.4.6
ليمية وشبه اإلقليمية ألفضل الممارسات تعزيز التعاون بين القطاعات المتعددة، وتعلم ومشاركة اآلليات اإلق .4.4.7

 .والدروس المستفادة حول إدارة سلع الصحة الجنسية واإلنجابية
حول خياراتهم  مستنيرةتثقيف وتعريف المواطنين بحقوقهم ومسئولياتهم ليتمكنوا بشكل أفضل من اتخاذ قرارات  .4.4.8

نجابية القابلة للوصول والمقبولة إلدمات وسلع حقوق الصحة الجنسية واالصحية وطلب الوصول األفضل للخ

 .وميسورة التكلفة والمتميزة بالجودة
واألمراض المنقولة جنسياً وحاالت الحمل غير  كوسيلة أساسية وحيدة لمنع اإليدزنثوي االعتراف بدور الواقي األ .4.4.9

ك االلتزام بتمويل المنظمة، وضمان الوصول للواقي األنثوي المتميز بالجودة وميسور التكلفة لكافة النساء، وكذل

 .وتدريب ودعم برمجة الواقي األنثوي
كوسيلة  -الشرجية والمهبلية - استخدام المواد اللزجة الجنسية ف بضرورة تعزيز البحوث حول دوررااالعت .4.4.31

مراض المنقولة جنسياً وحاالت الحمل غير المنظمة، وكذلك سالمة هذه المواد للمستخدمين لمنع اإليدز واأل

االلتزام بالوصول إلى المواد اللزجة المتميزة بالجودة .مكونات وأنواع وسائل الواقي األنثوي األخرىواالمتثال لل

وميسورة التكلفة كحقيقة واقعية لكافة األفراد، وكذلك االلتزام بتمويل التدريب والدعم الستخدام الواقي المتوافق 

 . مع استخدام المادة اللزجة
الشراء ومكتب الوزارة الرئيسي على سلع حقوق الصحة الجنسية  تدريب كافة عمال الصحة وموظفي .4.4.33

فهم  ،واإلنجابية الجديدة والمتطورة فيما يتعلق بتقنيات عالج ومنع مرض اإليدز، وهذا يشمل وال يقتصر على

مجاالت المبيدات الحيوية الدقيقة والوقاية ما قبل التعرض للمرض بوجه عام وتداعيات هذه األمور البرمجية 

 . لخاصة على النساء والفتياتا
 
 
 

 معدل انتشار األمراض والوفيات  .5

 صحة المرأة واألمومة السليمة .5.3
مالية عند األمهات كحاجة ملحة وتخصيص موارد  األمراضنتشار د االلتزام بخفض معدل الوفيات واتجدي .5.3.3

لتنظيم إلى خدمات االوصول للجميع وإرشادات السياسة الواضحة التي تكفل  اتلضمان تطوير وتطبيق السياس

 .األسري وخدمات منع الحمل، مع الرعاية المجانية أو المدعمة للمحتاجين والمهمشين
فهم وإظهار حقيقة أن األمومة هي بمثابة حق إنساني وتحتاج لوضعها في دائرة االهتمام الرئيسي في الحوار  .5.3.3

الحقوق القوية على كافة المستويات الصحية في الوطني بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية وتتطلب إتباع منهج 

 .الوزارة
وإرشادات السياسة التي تضمن الوصول العالمي لحزمة الخدمات المتكاملة،  ياساتضمان تطوير وتطبيق الس  .5.3.1

على سبيل المثال ال الحصر، الرعاية الصحية العقلية، وتزويد خدمات وسلع الصحة الجنسية  ،التي تشمل

 . ن الرعاية قبل الوالدة، واالستجابة لحاالت القبالة الطارئة ورعايتهاواإلنجابية وتحسي
دمج البروتوكوالت السريرية المبنية على األدلة التي تعمل على تحسين نظام اإلحالة، وتعزيز شبكات النقل  .5.3.4

ة، وتحسين واالتصاالت، وتعزيز تعبئة المجتمع، وبناء الجسور بين مقدمي الرعاية الصحية والشبكات االجتماعي

المهارات السريرية ومهارات التواصل بين مقدمي الخدمات على مستوى الرعاية الصحية، وتحسين الوصول إلى 

مقدمي الخدمات الصحية المهرة، وزيادة فرص الحصول على خدمات اإلحالة، والوقاية من الحمل غير المرغوب 

 .فيه ورعاية مضاعفات ما بعد اإلجهاض
توفير الرعاية الصحية للحصول على الرعاية قبل الوالدة في  حولوالرجال من الحاضرين  تثقيف وتمكين النساء .5.3.5

 .مرحلة مبكرة من الحمل وبطريقة أكثر انتظاماً، وكذلك االلتزام بالمشورة الطبية لضمان الحمل الصحي
تمييز أو توفير رعاية ومشورة ذات جودة فورية ما بعد اإلجهاض، دون خوف من المالحقة والتجريم وال .5.3.6

أو غير القانونية واللواتي / التخويف، للنساء اللواتي خضعن لعمليات اإلجهاض غير المرخصة وغير مكتملة و 

 .يحتجن لرعاية طبية
إزالة جميع العقبات، بما في ذلك دفع الرسوم، أمام النساء اللواتي يلتمسن العناية الطبية أثناء الحمل وضمان  .5.3.7

 .والمهمشين، وعلى األخص المرأة الريفية الرعاية المجانية للمحتاجين
إجراء البحوث وتعزيز الفهم األفضل لدور ومعرفة القابالت التقليديات والطب التقليدي أو البلدي، وضمان إمكانية  .5.3.8

 . زيادة الفوائد وتقليل المخاطر كلما أتيحت الفرصة لذلك
 

 بقاء وصحة الطفل .5.3
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 .طفال التي يمكن منعها على وجه السرعةاستنهاض القيادة السياسية إلنهاء وفيات األ .5.3.3
التي تعمل على شحذ خطط الحكومة، ومتابعة ومواصلة التقدم مقابل ،وتنفيذ الخطط المستندة إلى األدلة في الدولة .5.3.3

 .سنوات ومواءمة دعم التنمية مع االستراتيجيات الوطنية 5المعالم اإلرشادية لمدة 
التقدم المحرز وتصنيف ونشر التقارير المرحلية السنوية، وتعزيز االعتماد على آليات للرصد واإلبالغ عن  .5.3.1

 .الشفافية والمساءلة من خالل المحافل اإلقليمية والعالمية
 .ضمان توافر وسهولة الحصول على خدمات التحصين لجميع األطفال .5.3.4
ذلك على سبيل بناء قدرات اآلباء ومقدمي الرعاية الصحية حول القضايا الصحية لألطفال والرضع، بما في  .5.3.5

المثال ال الحصر، عند التماس العناية الطبية، وطلب المشورة حول األطعمة األكثر فائدة، واحتياجات األسر 

المصابة باإليدز المتنافر، ونقاط القوة والضعف في الرضاعة من الثدي والزجاجة، والحصول على مياه غير 

معدية مثل المالريا وااللتهاب الرئوي بشبكات اللقاحات ملوثة وصالحة للشرب، وحماية األطفال من األمراض ال

 .السريرية والمضادات الحيوية
إجراء البحوث والفهم األفضل لدور ومعرفة الطب التقليدي أو األصيل في بقاء وصحة الطفل، وضمان إمكانية  .5.3.6

 . زيادة الفوائد وتقليل المخاطر كلما أتيحت الفرصة لذلك
لوصول وميسورة التكلفة، بما في ذلك وقابلةلات وخدمات دعم ذات جودة ومقبولة توفير خدمات صحية واستعالم .5.3.7

خدمات الصحة النفسية لألمهات واآلباء بفيروس نقص المناعة البشرية قبل وأثناء وبعد عملية الوالدة لضمان منع 

 .انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل
وتطبيقات عاجلة لضمان منع انتقال العدوى من األم إلى الطفل، وخاصة من خالل وضع استراتيجيات وبرامج  .5.3.8

تصميم وتنفيذ برامج منع انتقال مرض نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل الموجهة إلى المجتمع المحلي من 

 . حيث قابلية التطبيق واللغة والمفاهيم المحلية الخاطئة
تشجع النساء الحوامل على الخضوع الختبار فيروس نقص المناعة البشرية،  خلق بيئة قانونية من شأنها أن .5.3.9

وتوفير الرعاية والعالج والدعم، وضمان توافر العالج المضاد للفيروسات لجميع النساء الحوامل بفيروس نقص 

 .المناعة البشرية، ال سيما في المناطق الريفية
 

 األمراض غير المعدية .5.1
المتعلقة باألمراض غير المعدية، وتطوير السياسات والبرامج الحديثة، والتي سوف تحسين المعلومات والبحوث  .5.1.3

 .تتصدى للتحديات التي تشكلها األمراض غير المعدية
زيادة الوعي العام والتعليم حول األمراض غير المعدية، بما في ذلك نمط الحياة، واألمراض غير المعدية ذات  .5.1.3

ن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، وتنفيذ حمالت الستخدام م 2الصلة بالبيئة والمهن، مثل نوع 

 .أساليب الوقاية قدر اإلمكان
ضمان تحسين الفرز واإلدارة السليمة والسيطرة على األمراض غير المعدية من خالل توفير الوقت المناسب  .5.1.1

 .وتشخيص الشريان األورطي البطني وتقديم العالج والمعلومات
رعاية الصحية وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية على تقديم الخدمات عند وجود تجهيز مراكز ال .5.1.4

 .مضاعفات ناجمة عن األمراض غير المعدية
 .تخصيص الموارد المناسبة من أجل التصدي للتحديات التي تشكلها األمراض غير المعدية .5.1.5
 .نشر الوعي بين الناس، وخاصة المجتمعات الريفية، حول نظافة البيئة .5.1.6

 

 المجموعات السكانية الرئيسية .6

 :المسائل الرئيسية التي تؤثر على المساواة بين الجنسين واإلنصاف والتمكين من أجل الجميع يتناول هذا القسم
 .النساء .3
 .األشخاض ذوو اإلعاقة .3
 .الشباب .1
 .المثليون والمثليات والمتحولون والمزدوجون .4
 (.اإليدز)األشخاص المصابون بمرض نقص المناعة البشرية  .5

 .المسنون .6
 .األيتام .7
 .المهاجرون .8

 
  المساواة بين الجنسين واإلنصاف وتمكين جميع النساء .6.3

ضمان النهج القائم على أساس حقوق اإلنسان وأنه يتم مراعاة وجهات النظر وحقوق النساء والفتيات في كافة  .6.3.3

يتم إزالة كافة الحواجز القانونية السياسات والقوانين الوطنية الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وأنه 

 .والمؤسسية لتحقيق المساواة الكاملة للنساء واإلنصاف والتمكين على سبيل االستعجال
الدعوة إلى العمل اإليجابي المجتمعي الشامل الذي يعزز المساواة بين الجنسين والمساواة في جميع مجاالت  .6.3.3
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يشمل تناول جميع السياسات التي ال تحبذ قدرة المرأة على وهذا .الحياة، بما في ذلك المساواة في سوق العمل

االنخراط بنجاح في األنشطة االجتماعية واالقتصادية، فضال عن االلتزام وتمويل التمكين االقتصادي والسياسي 

واالجتماعي للنساء والفتيات من خالل برامج وطنية مدروسة، والتي تشمل أيضا وصول النساء المتزايد إلى 

 .يالت الرأسمالية والعقارية واالئتمانيةالتسه
االستمرار في وضع وتنفيذ آليات فعالة للرصد والتقييم بهدف تقييم التقدم المحرز نحو البرامج الوطنية بين  .6.3.1

 .الجنسين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحسين جودة جمع وتحليل البيانات
والمؤسسي الذي يحمي حقوق المرأة والفتيات من الممارسات التقليدية ضمان وجود إعداد وتنفيذ اإلطار القانوني  .6.3.4

 (.الختان)المؤذية، مثل عدم القدرة على الوراثة وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
عريفات المختلفة تستبعد الياليا على ثنائي الذكور واإلناث وااللتزام بمعالجة تعريف الجنس الذي يقتصر ح .6.3.5

يجب أن يكون هناك تشجيع  إليجاد تعريف شامل وجامع من أجل دعم المساواة بين جميع النساء لذلك، .  األخرى

 .االجتماعي بغض النظر عن الميول الجنسية أو هوية النوع
الشاملة والتشاورية والمستمرة لجميع أصحاب الشأن، بما في ذلك منظمات المجتمع ات إنشاء منابر لبناء القدر .6.3.6

 .جتماعي ودوره في الصحة الجنسية واإلنجابيةالمدني حول النوع اال
توفير التعليم الجيد، بما في ذلك النشاط الجنسي الشامل وتعليم المهارات الحياتية في وقت مبكر لجميع مستويات  .6.3.7

على حد سواء كوسيلة لتعزيز المساواة واإلنصاف والتمكين  الشباب والشاباتالطفولة، وذلك لتعزيز تمكين 

 .والرجال أيضا دورا في تحقيق المساواة للمرأة الشباب وضمان أن يلعب
توسيع فرص صنع القرار للمرأة من خالل ضمان مشاركتها الهادفة في جميع مراحل تصميم ورصد وتنفيذ  .6.3.8

 .السياسات والبرامج الخاصة بالحقوق الجنسية واإلنجابية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
 

 اإلعاقةاألشخاض ذوو  .6.3
ضمان وضع وتنفيذ وتمويل السياسات واالستراتيجيات التي تعمل على استئصال كافة ممارسات التمييز ضد  .6.3.3

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المشاركة الهادفة من األشخاص ذوي اإلعاقة في السياسات ومستوى التنفيذ من أجل تطوير برامج شاملة وغير  .6.3.3

 .على التمييز بحيث تشمل احتياجاتهم الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية قائمة
إنشاء سياسة هادفة وخطط تنفيذ تعالج احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة وضمان  .6.3.1

حصول الجميع على خدمات ومعلومات وسلع مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة تتعلق بالصحة الجنسية 

نجابية، مع ضمان احترام األشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة والسرية في الحصول على الخدمات، وقدرتهم واإل

على اتخاذ خيارات مستقلة ومستنيرة في مختلف الجوانب بشأن حياتهم الجنسية واإلنجابية من الطفولة إلى 

 .الشيخوخة
قدم المحرز نحو البرامج الوطنية بين الجنسين، استمرار وضع وتنفيذ آليات فعالة للرصد والتقييم بهدف تقييم الت .6.3.4

 .بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحسين جودة جمع وتحليل البيانات
الشروع في إعداد برامج توعية لتبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول االحتياجات الجنسية واإلنجابية  .6.3.5

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة التمتع بحياة جنسية صحية بحيث تكفل هذه البرامج أيضا، لألشخاص ذوي اإلعاقة
وتوفير . ضمان تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل خلق فرص للتنمية االقتصادية واالعتماد على الذات .6.3.6

 . المزيد من اإلمكانيات والتسهيالت المالية والعقارية واالئتمانية
 .ذوات اإلعاقة ضد عنف الشريك الحميم والعنف الجنسيإعداد االستراتيجيات التي تكفل حماية النساء والفتيات  .6.3.7
 .االلتزام التام بمشاركة القطاعات الخاصة والعامةلضمان تنفيذ القوانين بشأنحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .6.3.8
بما في ذلك تقديم الخدمات التي تخلو تدريب العاملين في الرعاية الصحية على الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة، .6.3.9

 . واإلكراه والتمييز والعنف، وبناء على الموافقة التامة والمستنيرة التي تؤكد على الحق في المتعة عاروصمة المن 
 

 (والشباب قبل سن البلوغ)الشباب  .6.1
ضمان االعتراف بجميع جوانب اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، بما في ذلك الحماية من زواج األطفال وغيرها من  .6.1.3

كذلك تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج التي تقضي على الممارسات أشكال الممارسات المؤذية، و

المؤذية، مثل الزواج المبكر والقسري واالغتصاب والعنف القائم على أساس نوع الجنس والجنسانية، وختان 

 .اإلناث وجرائم الشرف، وجميع أشكال العنف األخرى ضد المراهقين والشباب
والتعليم والمهارات في  ، الوظائف(بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية)الصحة  أن تضمن االستثمارات في .6.1.3

 .الديمغرافي الوشيك المردودتنمية الشباب وضع أفريقيا في مكان يمكنها من خالله جني ثمار 
 زيادة األدلة التجريبية على كيفية معالجة قضايا الشباب والمراهقين عن طريق البحث في تعزيز المؤسسات .6.1.1

 .األكاديمية وزيادة إشراك الشباب في تصميم ورصد وتنفيذ السياسات والبرامج
أن الحواجز الثقافية والدينية، مثل موافقة الوالدين والزوج أو الزوجة، والزواج المبكر والقسري، ال  علىالتأكيد  .6.1.4

ي، وغيرها من خدمات ينبغي أبدا أن تحول دون الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة، واإلجهاض اآلمن والقانون

 .رغباتهمواالعتراف بأن الشباب لديهم سلطة ذاتية على أجسامهم ومتعتهم  -الصحة اإلنجابية 
توفير التعليم الجيد، بما في ذلك التثقيف الشامل في النشاط الجنسي وتعليم المهارات الحياتية في وقت مبكر لجميع  .6.1.5
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على حد سواء كوسيلة لتعزيز المساواة واإلنصاف والتمكين  الشباب والشاباتمستويات الطفولة، لتعزيز تمكين 

، فضال عن إزالة كافة الحواجز التي تحول دون للشاباتوضمان أن يلعب الشباب أيضاً دوراً في تحقيق المساواة 

الوصول إلى التعليم الجيد وضمان االعتراف واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز المراهقين 

 . بابوالش
إعداد ثقافة وشبكة معلومات جنسية شاملة وموضوعية ودقيقة  والتمسك بها بحيث يمكن الوصول إليها من قبل  .6.1.6

تعزيز الحقوق الجنسية  ،كافة األطفال والشباب في المدارس وخارجها، والتي تشمل ولكن ال تقتصر على

واإلنجابية والمساواة بين الجنسين، والتمكين الذاتي والتعرف على الجسم، وسالمة الجسد واالستقالل الذاتي، 

، وأن ووصمة العاررات بناء العالقات، وان تكون خالية من القوالب النمطية بين الجنسين والتمييز اوتنمية مه

 .لمتطورة لتمكنهم من اختيار شؤون حياتهم الجنسية واإلنجابيةطفال والمراهقين اتحترم قدرات األ
وضع القضايا الجنسية واإلنجابية وحقوق تعزيز النظم الصحية وبرامج التنمية المتكاملة والخدمات عالية الجودة  .6.1.7

.  حظاوميسورة التكلفة والقابلة للوصول والمقبولة لدى جميع الشباب على سلم األولويات، وخاصة أولئك األقل 

الجنسية والخاصة بمنع  والمستلزماتالمعلومات الشاملة حول الخدمات : تشمل هذه الخدمات وال تقتصر على

باإلضافة إلى منع الحمل في الحاالت الطارئة، والوقاية من المرض بعد التعرض، والواقي الذكري )الحمل 

حمل، وخدمات اإلشراف الماهرة على الوالدة، ورعاية النساء بعد وأثناء ال)، ورعاية الحوامل (للذكور واإلناث

 والوقايةوأنظمة اإلحالة، وخدمات القبالة في حاالت الطوارئ، والوصول إلى التقنيات المساعدة على اإلنجاب، 

 .والعالج ورعاية المصابين من االتصال الجنسي واإليدز ورعاية مرضى السرطان
 .راهقين والشباب، وعلى األخص المقيمين في مناطق النزاعاالعتراف بقدر أكبر بالحاجة للدعم النفسي للم .6.1.8
الحاجة المتزايدة لتوفير خدمات وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية في مناطق النزاع وما بعد النزاع، حيث االعترافب .6.1.9

لى نوع يجب أن يهدف التعليم من الحقوق الجنسية واإلنجابية في مناطق ما بعد النزاع إلى الحد من العنف القائم ع

 .الجنس
حماية حقوق اإلنسان في برامج الصحة الجنسية واإلنجابية من خالل ضمان تصميم هذه الخدمات كي تستجيب  .6.1.31

لالحتياجات الصحية للفرد وتتغلب على الحواجز التي تواجهها المجموعات المهمشة، باإلضافة لتزويد الخدمات 

، التي تؤكد على الحق والمستنيرةواإلكراه والتمييز والعنف، استناداً إلى الموافقة التامة  وصمات العارالخالية من 

 . في التمتع
الصغار في الحصول على الخدمات، وقدرتهم على والمراهقين لخصوصية وسرية البرامج احترام التأكيد على  .6.1.33

في ذلك األبوة من الطفولة وحتى الشيخوخة  اتخاذ خيارات مستقلةومستنيرة بشأن حياتهم الجنسية واإلنجابية، بما

على اختالفها وتنوعها، واالهتمام الخاص بالفئات المهمشة من المراهقين والشباب، بمن فيهم المعوقون، الذين 

، وجميع التوجهات الجنسية وهويات النوع الجنسي، وكذلك (اإليدز)ن من فيروس نقص المناعة البشرية يعانو

 .في مناطق الصراعالمجموعات المقيمة 
ضمان الرصد الروتيني للفروقات المحتملة في الوصول العالمي إلى كافة المعلومات والخدمات المتعلقة  .6.1.33

 .بالصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب من خالل الجمع والتحليل المنتظم للبيانات النوعية
تضمن للشابات الوصول إلى اإلجهاض اآلمن  عدم تجريم اإلجهاض، ووضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي .6.1.31

متطلبات فترات العدة، ، دون إلزامهن بانتظار للشابات د اإلجهاضوالقانوني، وخدمات الرعاية ما قبل وما بع

 .سن التأهل بلوغ أو / وإخطار اآلباء واألزواج و 
 

 المثليون والمثليات والمزدوجون  والمتحولون جنسياً  .6.4
المتحولين جنسياً المثليين والمثلياتوالمزدوجين وحقوق اإلنسان ومراعاة حقوق توجهات  ضمان النهج القائم على .6.4.3

الوطنية الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وإزالة كافة الحواجز القانونية في كافة السياسات والقوانين

 .والتمكين على وجه السرعةوالمؤسسية أمام المثليين والمثليات والمزدوجين لتحقيق المساواة التامة واإلنصاف 
ضمان إتاحة الحق في الصحة، خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية، لجميع الناس بغض النظر عن الميول الجنسية  .6.4.3

الكاتمين لألسرار والمدربين في مجال الرعاية أو هوية النوع، وأن ويتم توفير الخدمات من قبل طاقم من العاملين
لصحية الخالية من وصمة العار واإلكراه والتمييز والعنف، استنادا إلى الموافقة الذين يقدمون الرعاية االصحية، 

 .التامة والمستنيرة، والتي تؤكد على الحق في المتعة والخصوصية
زيادة األدلة التجريبية على كيفية معالجة خصوصيات المثليين والمثليات والمزدوجين عن طريق البحث في  .6.4.1

وزيادة إشراك المثليين والمثليات والمزدوجين في تصميم ورصد وتنفيذ السياسات تعزيز المؤسسات األكاديمية 

 .والبرامج
إنشاء خطط التنفيذ التي تلبي احتياجات األقليات الجنسية باعتبارها عنصراً ضرورياً لضمان حصول الجميع على  .6.4.4

 .ول والمقبولةخدمات وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية النوعية ميسورة التكلفة والقابلة للوص
والتمييز ضد المثليين والمثليات والمزدوجين، ات وتشريعات للحد من وصمة العار ضمان وجود استراتيجي .6.4.5

 .وضمان تطبيق هذه القوانين عند الحصول على الخدمات والمعلومات
هدف إلى توفير التطوير المستمر وتنفيذ آليات رصد وتقييم فعالة بهدف تقييم التقدم المحرز نحو البرامج التي ت .6.4.6

حقوق اإلنسان القائمة على المساواة واإلنصاف وتمكين جميع الناس، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية أو هوية 

 .النوع الجنسي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحسين نوعية جمع وتحليل البيانات
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 (.اإليدز)األشخاص المصابون بمرض نقص المناعة البشرية  .6.5

لنهج القائم على حقوق اإلنسان ومراعاة حقوق توجهات األشخاص المصابين بمرض نقص المناعة ضمان ا .6.5.3

في كافة السياسات والقوانين  الوطنية الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وإزالة كافة الحواجز ( اإليدز)البشرية 

لتحقيق المساواة التامة ( اإليدز) القانونية والمؤسسية أمام األشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية

 .واإلنصاف والتمكين على وجه السرعة
ضمان إتاحة الحق في الصحة، خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية، لجميع الناس بغض النظر عن الميول الجنسية  .6.5.3

من ، وأن ويتم توفير الخدمات من قبل طاقم (اإليدز)أو هوية النوع، وخاصة المصابين بمرض نقص المناعة 

الذين يقدمون الرعاية الصحية الخالية من الكاتمين لألسرار والمدربين في مجال الرعاية الصحية، العاملين

وصمة العار واإلكراه والتمييز والعنف، استنادا إلى الموافقة التامة والمستنيرة، والتي تؤكد على الحق في المتعة 

 .والخصوصية
إلى كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة  الجميعوصول ي المحتملة ف للفروقالروتيني ضمان الرصد  .6.5.1

من خالل الجمع والتحليل المنتظم ( اإليدز)الجنسية واإلنجابية لألشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية 

 .للبيانات النوعية
خلق بيئة قانونية تمكينية من شأنها أن تشجع النساء الحوامل على الخضوع لفحوصات فيروس نقص المناعة  .6.5.4

، وتوفير العالج والرعاية والدعم وضمان توافر العالج المضاد للفيروسات لجميع النساء (اإليدز)البشرية 

 .يفية، وخاصة في المناطق الر(اإليدز)الحوامل بفيروس نقص المناعة البشرية 
 .األم إلى طفلها منتحديد سياسة  وإستراتيجيات برمجية وتنفيذية ملحة لضمان الوقاية من األمراض التي تنتقل  .6.5.5
من خالل التعليم وبرامج حمالت ( اإليدز)والتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية  معالجة وصمة العار .6.5.6

 .التوعية
في جميع المستشفيات العامة، )اإليدز( س نقص المناعة البشرية تعزيز المشورة والفحص الطوعي الخاص بفيرو .6.5.7

 .بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية األولية
 .شكل جزءاً من خدمات تنظيم األسرةتفيروس نقص المناعة البشرية  الوقاية منالتأكد من أن خدمات  .6.5.8
وعلى . الشباب، وال سيما الشاباتتخصيص أموال موجهة لفيروس نقص المناعة البشرية لتحقيق حماية وتمكين  .6.5.9

وجه الخصوص، ضمان التمويل لتوفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة التي تشمل التثقيف الجنسي 

الشامل، والوقاية، وتقديم المشورة، واالختبار الطوعي والعالج والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية، 

جنسيا وأمراض السرطان التناسلية، ووصول الجميع إلى الواقيات الذكرية  فضال عن األمراض األخرى المنقولة

 . واألنثوية، والمبيدات البيولوجية وتقنيات  ولقاحات الوقاية
 

واأليتام واألطفال والالجئون المعرضون للخطر، والباحثون عن  المسنونأشخاص آخرون عرضة للخطر، من بينهم  .6.6

 .والسكان المهاجرون اللجوء واألشخاص المشردون داخلياً 
الوطنية خطر في كافة السياسات والقوانين ضمان النهج القائم على حقوق اإلنسان ومراعاة حقوق المعرضون لل .6.6.3

الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وإزالة كافة الحواجز القانونية والمؤسسية أمام األشخاص األشخاص 

 .نصاف والتمكين على وجه السرعةالمعرضين للخطر لتحقيق المساواة التامة واإل
يتم يع األشخاص المعرضين للخطر، وأن ضمان إتاحة الحق في الصحة، خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية، لجم .6.6.3

الذين يقدمون الكاتمين لألسرار والمدربين في مجال الرعاية الصحية، توفير الخدمات من قبل طاقم من العاملين

العار واإلكراه والتمييز والعنف، استنادا إلى الموافقة التامة والمستنيرة، والتي  الرعاية الصحية الخالية من وصمة

 .تؤكد على الحق في المتعة والخصوصية والسرية
إلى كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة  الجميعوصول المحتملة في  للفروقالروتيني ضمان الرصد  .6.6.1

 .طر من خالل الجمع والتحليل المنتظم للبيانات النوعيةالجنسية واإلنجابية لألشخاص المعرضين للخ
الوعي الحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية للمسنين وتطوير السياسات والبرامج التي تراعي حالة من خلق  .6.6.4

وإشراكهم في عملية صنع القرار وكذلك تدريب مقدمي الرعاية  للمسنيناحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية 

 .المسنينالصحية لتوفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المناسبة والمقبولة الحتياجات 
مستحقات التقاعد وغيرها من المستحقات المالية للمسنين، ين وطنية تقيم وتعالج بشكل كاٍف أنظمة وقوانإنشاء .6.6.5

 .ص المعرضون لإلهمال من قبل أسرهم ومجتمعاتهم،وتنظيممستحقات التقاعدللمتقاعدينوعلى األخص األشخا
المتهمون )أو  ، وعلى األخص ضحايا التمييزللمسنينالمهمليندعم مساعدة البلدان اإلفريقيةالمهتمة فيتأسيسأنظمة .6.6.6

 .(بالشعوذة 
 خالل ضمان الخدمات والتعليم وغيرمن الضعفاءاأليتامواألطفال خلق ودعم أنظمة ونظم قائمة تهتم باألطفال .6.6.7

 .من اإلعانات النوعية التي تحقق احترام حقوق اإلنسان لهؤالء األشخاصذلك
يان األورطي البطني في رضمان توفير خدمات ومعلومات وسلع  الصحة الجنسية واإلنجابية وفحوصات الش .6.6.8

 . بما في ذلك عالج األمراض النفسية، والرعاية والدعم لجميع األيتام واألطفال الضعفاء ،الوقت المناسب
تسهيل إصدار وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في جميع البلدان لحماية األطفال والشباب، وال سيما األيتام، من جميع  .6.6.9

 .أشكال العنف والممارسات الضارة، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري
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توفير التثقيف الجنسي الشامل لأليتام، الذي يعزز الحقوق الجنسية واإلنجابية والمساواة بين الجنسين،  ضمان .6.6.31
والتمكين الذاتي، ومعرفة الجسم، والسالمة الجسدية واالستقالل الذاتي، وتنمية مهارات بناء العالقات، بحيث 

لعار، وتراعي قدرات األطفال المراهقين تكون خالية من القوالب النمطية للتمييز بين الجنسين، ووصمة ا
 .خاذ خيارتهم بأنفسهم حول حياتهم الجنسية واإلنجابيةتالمتطورة ال

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية الشاملة من خالل توفير التمويل  .6.6.33
لضرورية، وضمان النفاذ المنصف الكافي والمستدام لتحقيق التدريب، ونشر واستبقاء العاملين الصحيين ا

 .والخدمات النوعية
ضمان حصول الجميع على الجودة والتعليم المجاني الشامل على جميع المستويات في بيئة آمنة وتشاركية  .6.6.33

 (.  التخلص من كافة  أشكال الجبايات والرسوم المطبقة في جميع المستويات)
صحية واحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية لالجئين االلتزام بالبحوث وتحقيق فهم أفضل لالحتياجات ال .6.6.31

وطالبي اللجوء واألشخاص المشردين داخليا والسكان المهاجرين وضمان إدراجها في تطوير السياسات والبرامج 

 .والتطبيقات المخصصة للرعاية الصحية
ثليات والمزدوجين، والتمييز ضد المثليين والم يات وتشريعات للحد من وصمة العارضمان وجود استراتيج .6.6.34

 .وضمان تطبيق هذه القوانين عند الحصول على الخدمات والمعلومات
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 شركاء المشروع
 

 مفوضية االتحاد األوروبي

. يقيااللجنة األفريقية للسكان هيئة تابعة لمفوضية االتحاد األفريقي ومكلفة بتقديم الدعم والقيادة في جميع قضايا السكان والتنمية في أفر
أعمال هذه اللجنة، على سبيل المثال ال الحصر، تحديد السياسات وبيئة السياسات والتنسيق، وتعزيز التعاون، وتعبئة الموارد، من 

 .وتعزيز الوعي وااللتزام بقضايا السكان والتنمية
 

 :فيما يلي المهام األكثر ارتباطاً المكلفة بها اللجنة اإلفريقية للسكان
 

 لتزام بقضايا السكان والتنمية بين الدول األعضاء ومساعدتها على صياغة وتنفيذ السياسات تعزيز مستوى الوعي واال
 . والبرامج السكانية

  رصد وتقييم تنفيذ القرارات والبيانات المعتمدة بشكل جماعي من قبل البلدان األفريقية بغية رسم إستراتيجيات جديدة
 . ي أفريقياللتعامل مع القضايا السكانية الحالية والملحة ف

 تشجيع إقامة شراكة فعالة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ أنشطة في مسائل السكان والتنمية.
1

 
 

 المسئولية الدولية عن اإليدز

تعهدت بها الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني حول وباء  االلتزامات التيلمتابعة  2005تأسست اللجنة اإلفريقية للسكان عام 
تنفيذ حتى اليوم، هناك نقص واسع النطاق في أدوات الدعوة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية لمساءلة القادة عن البدء في و. اإليدز
وهذا يتحقق من خالل بحوثنا ، ادة على ما يجريينبغي إطالع الق هتعتقد اللجنة اإلفريقية للسكان أن. والبرامج، وتأثير األداء اتالسياس

 .ومناصرتنا التي تحمل القيادة المقصرة المسئولية وتثني على القيادة التي تحقق وعودها
 

 مفوضية االتحاد األوروبي

سبتمبر من عام / أيلول 9بتاريخدعا رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية إلى إنشاء االتحاد األفريقي في إعالن سرت  

المفوضية هي بمثابة الهيئة العضوية التي تلعب دوراً مركزياً في . المفوضية هي األمانة العامة لالتحاد المكلفة بالمهام التنفيذية. 1999

وتحدد تمثل االتحاد وتدافع عن مصالحه،  فهيأمور األخرى التي تؤديها المفوضية، المن بين و. اإلدارة اليومية لالتحاد اإلفريقي

المواقف العامة لالتحاد، وتعد  وتنظر في الخطط االستراتيجية والدراسات في المجلس التنفيذي، وتفصل وتعزز وتنسق وتوحد برامج 

وسياسات االتحاد مع مثيالتها في المجموعات االقتصادية اإلقليمية، وتتكفل بتعميم ومراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج 

 .وأنشطة االتحاد

 

 مؤسسة فورد

فيما يخص  ىوهي تواصل دعمها للقادة والمؤسسات أصحاب الرؤ 1936يناير عام / تأسست مؤسسة فورد في شهر كانون األول
ومنذ إنشائها، ظلت المؤسسة منظمة غير حكومية مستقلة وغير هادفة للربح بمجلس . خط المواجهة في التغير االجتماعي عالمياً 

األوسط  والشرق رو البرامج في الواليات المتحدة وأفريقياييبحث مد. ة تماما عن شركة فورد للسياراتإدارتها الخاص، وهي منفصل
عن الفرص المتاحة لتحقيق أهداف المؤسسة، وصياغة االستراتيجيات والتوصيات والمقترحات من أجل وآسيا وأمريكا الالتينية

على ألهداف هو تشجيع المبادرات من قبل أولئك الذين يعيشون ويعملون تعتقد مؤسسة فورد أن أفضل السبل لتحقيق هذه ا. التمويل
المشاكل، وتعزيز التعاون فيما بين القطاعات غير الربحية والحكومية ورجال األعمال، وضمان مشاركة الرجال  حدوثمن  مقربة

 .والنساء من مجتمعات متنوعة وعلى جميع مستويات المجتمع
 

 معلومات االتصال الرئيسية

                                                           
1

 . يوليو/ تموز1994منظمةالوحدةاألفريقية، والنظامالداخليللجنةاإلفريقيةللسكان، 

 أديلوماأوالجيد. د
 رئيسقسمالتغذيةوالصحةالسكانية

 مفوضيةاالتحاداألوروبي
 أديسأبابا، اثيوبيا

/ 251115517700:   +هاتفرقم
-OlajideA@africa: البريداإللكتروني307خارجي

union.org 
 
 

 فيلياتاكر
 المديرالتنفيذي

 مركزكيبتاونللتقييم
 كيبتاون، جنوبإفريقيا

 822251598(0)27: +هاتفرقم
 phillipa@aidsaccountability.org: البريداإللكتروني
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