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  (25+ )بيجني ابملرأة املعين األفريقي اإلقليمي املؤمتر
 أاباب أديس

 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ١ - األول/أكتوبر تشرين ٢٨ 
 

 بيجني عمل ومنهاج إعالن تنفيذ بشأن األولوية ذات واإلجراءات الرئيسية والرسائل السياسي اإلعالن

 السياسي اإلعالن

 املتخصصة الفنية األفريقي االحتاد للجنة الرابعة الدورة يف اجملتمعني ،األفريقية احلكومات وممثلي األفريقيني الوزراء حنن،
 احتفاالا  ،‘‘متكافئ مستقبل أجل من املرأة حقوق إعمال ’’ وضوع،امل إطار يف عقدت اليت ،املرأة ومتكني اجلنسني بني ساواةللم

 األول/أكتوبر تشرين ٢٨ من الفرتة يف أاباب، أديس يف بيجني، عمل ومنهاج إعالن لتنفيذ والعشرين اخلامسة السنوية ابلذكرى
 ،٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ١ إىل

 لعام األفريقي االحتاد وخطة ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ يف األعضاء األفريقية الدول التزام أتكيد نعيد إذ
 بني املساواة وإعمال تعزيز إىل الرامية والوطنية واإلقليمية العاملية الصكوك من ذلك وغري ،‘‘إليها نصبو اليت أفريقيا’’ :٢٠٦٣
 املرأة؛ ومتكني اجلنسني

 اليت ابإلجنازات نسّلم وإذ القارة، أحناء مجيع يف بيجني عمل ومنهاج إعالن تنفيذ يف احملرز اهلائل التقدم وحنيّي نقر إذ
 ها،تومحاي والفتيات النساء حقوق تعزيز جمال يف حتققت

 :يلي ما مبوجبه نعلن

 البطالة مستوايت الرتفاع للتصدي الضرورية املسبقة الشروط من ومناسبني جيدين وتدريب تعليم وجود أن نالحظ
 واهلندسة والتكنولوجيا العلم وتعزيز الفتيات تعليم مواصلة تكتسي الغاية، هلذه وحتقيقا أفريقيا. أحناء مجيع يف الرمسي غري القطاعو 

 ؛ابلغة أمهية والرايضيات
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 للتعجيل األولوية، ذات اإلجراءات مجيع يف اإلعاقة ذوات والفتيات للنساء واالقتصادي االجتماعي اجابإلدم نلتزم
 والفتيات النساء أبن فيه نسلِّّم الذي الذي الوقت يف اإلعاقة، من املختلفة ابألنواع ونُقر بيجني. عمل ومنهاج إعالن بتنفيذ
 الفقر؛ خط حتت العيش من اننيتع ما كثرياا   اإلعاقة ذوات

 اجلديدة اإلصاابت معدالت واخنفاض القارة، أحناء مجيع يف األمهات وفيات معدالت يف خنفاضابال علماا  حنيطو 
 أحناء مجيع يف املرأة ضد العنف على لقضاءل الدعوة مستوايت وزايدة ،هعن النامجة والوفيات اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس
 قائمة؛ تزال ال التحدايت أن رغم القارة،

 مستوايت يف متناسب اخنفاض إىل يؤدِّ  مل منتظم، غري هلكن ،قوته رغم أفريقيا يف االقتصادي األداء أن القلق مع ونالحظ
    للفقر؛ تعرضهن من يزيد والفتيات النساء تواجهها اليت الفرص يف التفاوت وأن الفقر،

 متناسب غري حنو على يواجهن النساء إن حيث منخفضة، تزال ال العاملة القوى يف املرأة مشاركة معدالت أن ونالحظ
 األحيان. من كثري  يف الفقراء العمال فئة من جزءاا  يشكلو  البطالة، معدالت وارتفاع األجر املدفوعة غري الرعاية أعمال عبء

 الالئق؛ العمل إىل تفتقرن ما غالبا حيث الرمسي، غري القطاع يف أفريقيا يف مالتالعا النساء غالبية ترتكز ذلك، إىل وابإلضافة

 يتعلق عندما اليقني عدم يشوهبا مسائل هبا املتصلة احلقوقو  ملكيتهاو  األراضي حيازة أتمني أن القلق مع ونالحظ
 كاف؛ال تمويلوال تنفيذابل مصحوبة متينة سياسات اتباع ضرورة هناك الصدد، هذا ويف .ابلنساء األمر

 لكن ،القارة أحناء مجيع يف اجلنسني بني للمساواة املؤسسية اآلليات تعزيز يف تقدم إحراز على أدلة هناك أن وندرك
  ملموسة؛ آاثر تحقيقب الكفيلة القدرات ونقص التمويل كفاية  عدمب دائماا  مشوب التقدم ذلك

 املناسب، الوقت يف وإدارهتا واستخدامها اجلنس نوع حسب مصنفة   بياانت انتاج يف ثغرات وجود استمرار ونالحظ
  السياسات؛ أداءو  لتنميةا أداء تقييم الصعب من جيعل ما

 ونسلم والفتيات، النساء ذلك يف مبا لجميع،ل ابلنسبة للتجزئة قابليتها وعدم وترابطها اإلنسان حقوق عاملية على ونؤكد
 اخلاص والقطاع املدين اجملتمع ومنظمات والشباب، والدينية، والثقافية التقليدية القيادات مع ابالبتكار تتسم اليت الشراكات أبن

  وشاملة؛ كلية  بطريقة احلقوق هذه عمالإل ابلغة أمهية ذو أمر األكادميية، واألوساط

 والفتيات النساء حقوق كفالة  إىل الرامية والربامج والسياسات التشريع جمال يف أحرزت اليت املتقدمة اجلهود إىل ونشري
 اإلرث؛ يف والقانوين الدستوري واحلق اجلنس، نوع على القائم العنف وجترمي والوقاية االجتماعية احلماية على واحلصول التعليم يف

 الدول تبذهلا اليت الكبرية ابجلهود ونقر املستدامة التنمية لتحقيق األمهية ابلغ مسبق شرط السالم أن على ونشدد
 املرأة منح فإن وابلتايل، النظامية. القوات يف املرأة وإدماج ،تسويتهاو  النزاعات نشوب ومنع السالم، توطيد سبيل يف األعضاء
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 جملس قرار كامأح مع متشيا اإلنسان، حقوق وإدارة وتسويتها، النزاعات نشوب ومنع السالم، صنع يف للمشاركة رمسية ُقدرة
 الدوليني؛ واألمن السالم يف للمرأة الفعالة املشاركة لتحقيق عنه غىن ال أمر ،(٢٠٠٠) ١٣٢٥ األمن

   القرار؛ صنع مواقع يف ومتثيلها رأةامل مشاركة مستوى من لرفعل األعضاء الدول تبذهلا اليت اجلهود على ونثين

 املرأة متثيل خيص فيما هانتظام وعدم القارة أحناء مجيع يف احملرز التقدم بطء إزاء قلقنا عن نعرب أن نود أننا بيد
 اخلاص، والقطاع السالم، وبناء النزاعات وحل اإلدارة جمال يف ذلك يف مبا املستوايت، مجيع على القرار صنع يف تهاومشارك
 واحلوكمة؛ املناخ وسياسات اإلعالم، ووسائط

 مبسائل مسبوق غري اهتماماا  يتطلب لذيا األمر الشباب، أعداد ارتفاع مع ،األمهية ابلغة مبرحلة متر أفريقيا أن على ونتفق
 واإليدز، البشرية املناعة نقص وفريوس ،هبا صلةاملت احلقوقو  واالجنابية اجلنسية الصحةو  ابلبشر، واالجتار واهلجرة، الشباب، بطالة

 ؛ابلعنف صحوبامل التطرف وتصاعد

 البلدان بعض يف السائدة السلبية االجتماعية والقواعد ،تجذرةامل السلبية والثقافية التقليدية املمارسات أبن ونسلم
 النمطية القوالب على للقضاء كبرية  أمهية نويل فإننا ولذلك، .ضعف مواقف إىل والفتيات النساء تُعرض تزال ال األفريقية،
 متشياا  أفريقيا، يف والفتيات النساء حلقوق الفعلي اإلعمال أجل من التمييزية، القوانني وإلغاء اجلنسانية األعراف تغيريلو  اجلنسانية

 املستدامة التنمية وخطة مابوتو، وبروتوكول بيجني، عمل ومنهاج وإعالن املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية مع
 ؛‘‘إليها نصبو اليت أفريقيا’’ ،٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠ لعام

 اإلنسانية واألزمات النزاع انتهاء بعد وما النزاع حاالت تشمل اليت األعضاء، األفريقية لدولا سياقات بتنوع ونقرّ 
 النساء تواجهها اليت املخاطر تفاقم إىل تؤدي أن ميكن وأهنا احلقائق هبذه دراية على وحنن املناخ. تغري وآاثر الطبيعية والكوارث
 والفتيات؛

 هذا جوانب مجيع يف االعتبار بعني اخلاصة شواغلهم تؤخذ حبيث اإلعاقة، ذوي لألشخاص خاصا اهتماما ونويل
 اإلعالن؛

 مبناسبة العتمادل يُطرح أن يتوقع الذي السياسي اإلعالن يف أفريقيا موقف لتوجيه التالية الرئيسية الرسائل على ونتفق
 ابلذكرى احتفاال ،٢٠٢٠ آذار/مارس ٢٠ إىل ٩ من الفرتة يف نيويورك يف عقدها املقرر املرأة، وضع للجنة والستني الرابعة الدورة

 بيجني. عمل ومنهاج إلعالن والعشرين اخلامسة السنوية

 الرئيسية والتوصيات الرسائل
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 إعمال’’ عنوان حتت املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتخصصة الفنية اإلفريقى االحتاد للجنة الرابعة الدورة ُعقدت
 بتنفيذ لتعجيلل التالية الرئيسية الرسائل على الدورة وافقت املوضوع، يف النظر وبعد ‘‘.متكافئ مستقبل أجل من املرأة حقوق
 أفريقيا. يف بيجني عمل ومنهاج إعالن

 اتالثقاف على بنيةامل االجتماعية والقواعد السلبية النمطية والقوالب واملمارسات التمييزية القوانني مجيع إلغاء -1
 اإلنسان: حقوق جمال يف والدستورية الدولية االلتزامات مع املتسقة وغري

 املرأة. ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق سبيل يف وإبداعها املرأة قدرة تعزيز )أ(

 للمواقف اإلجيابية األشكال على للتأثري الرجال من الرأي وقادة والدينيني والتقليديني السياسيني القادة إشراك )ب(
 السلبية؛ اجلنسانية والتنميطات العقليات وتغيري املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة دعم بغية وتشجيعها الذكورية والسلوكيات

 املؤسسات قادة بني الوعي بنشر التغيري ودعم والدينية الثقافية السلبية ملؤسسيةا املمارسات تغيري يف الشروع )ج(
 حبقوقهن؛ والنهوض والفتيات النساء ضد التمييزية املمارسات على للقضاء

 من ذلك يف مبا خمتلفة، بطرق العمل ساعات بعد اهل أمناا  أكثر فضاءات وتوفري العاملة املرأة حقوق محاية )د(
 والثقافية؛ املؤسسية املمارسات حتسني خالل

 وصنع السياسية احلياة يف املرأة مشاركة زايدة أجل من اإلجيابية واالجراءات ٥٠/٥٠ بنسبة املساواة مبدأ حتقيق )هـ(
 القرار؛

 اعتبارها السيما ،تهاآدمي من االنتقاص على والقضاء اإلعالم وسائط يف للمرأة إجيابية أكثر لصورة الرتويج )و(
 .كسلعة

 احلصول يف فرصهن تكافؤ لتعزيز والفتيات النساء لصاحل والتكنولوجيا والعلم والتدريب التعليم يف االستثمار -2
 املهين: التمييز على والقضاء الوظائف على

 لعام املستدامة التنمية وخطة الوطنية، اإلمنائية السياسات تنفيذ يف واالبتكار الرقمية للتكنولوجيا األولوية منح )أ(
 العمالة؛ على خاصة بصفة الرتكيز مع ،‘‘إليها نصبو اليت أفريقيا’: ’٢٠٦٣ لعام األفريقي االحتاد وخطة ٠٣٠٢

 االبتدائي التعليم مراحل يف للفتيات ابلنسبة والرايضيات، واهلندسة والتكنولوجيا العلوم دراسة على التشجيع )ب(
 ابملدرسة؛ يلتحقن مل الالئي والفتيات للنساء ابلنسبة هينامل والتدريب التقين التعليم وعلى والعايل، والثانوي
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 االقتصادية، السياسة جمال يف املشاركة من املرأة لتمكني والقانونية واحلاسوبية املالية اجملاالت يف األمية حمو تعزيز )ج(
 احلرة؛ األعمال ومباشرة واالبتكار والتجارة،

 القيمة ذي العمل عن األجر يف املساواة على املؤسسي الطابع وإضفاء األجور، يف الفوارق على القضاء )د(
 املتساوية؛

 مراحل خمتلف بني وانتقاهلن املدرسة يف واستبقائهن للدراسة والفتيات النساء إكمال تعوق اليت احلواجز إزالة )هـ(
 اإلعاقة. ذوات والنساء الشاابت، واألمهات احلوامل الفتيات ذلك يف مبن التعليم،

 بتزويدها بيجني عمل ومنهاج إعالن لتنفيذ رئيسية وسائل ابعتبارها تنظيمها وإعادة اجلنسانية اآلليات تعزيز -3
 والايهتا: لتنفيذ الالزمة واملوارد ابلقدرات

 اآلليات لصاحل واملالية البشرية واملوارد املؤسسية، واآلليات التقنية، املهارات من الكايف القدر توفري على احلرص )أ(
 اجلنسانية؛

 واألنشطة الربامج تنفيذ خالل من التغيري حفز أجل من الرئيسية الوزارات وخمتلف املؤسسات، يف االستثمار )ب(
 اجلنساين؛ للمنظور املراعية

 ومتكني اجلنسني بني ابملساواة النهوض يف تساهمل هاوتعزيز  اخلاص والقطاع العام القطاع بني الشراكات تسخري )ج(
  املرأة؛

 ورصدها واخلاصة العامة املؤسسات مجيع عمل تنسيق أجل من أفريقيا يف اجلنسانية اآلليات توالاي مواءمة د()
 .اجلنسانية ابملساواة الصلة ذات املستدامة التنمية أهداف وحتقيق املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة إعمال هبدف ومساءلتها،

 األساسية واهلياكل العامة، اخلدمات من االستفادة فرص وكذلك هبا والنهوض االجتماعية احلماية ظمن   تعزيز -4
 والفتيات: النساء ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق ألغراض املستدامة

 اإلنسانية واألزمات الطبيعية الكوارث عن النامجة الصدمات ذلك يف مبا الصدمات، مواجهة على املرأة قدرة بناء )أ(
 املناخ؛ غريوت املسلحة والنزاعات

 والصرف النقية املياه مثل املستدامة األساسية اهلياكل خدمات على والفتيات النساء حصول نطاق توسيع )ب(
 ذلك؛ حتقيق على صواحلر  واألسواق والتكنولوجيا دة،املتجد والطاقة والطاقة، الصحية، والنظافة الصحي
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 ينشطن الالئي للنساء ابلنسبة سيما ال والفتيات، النساء لصاحل هبا واالرتقاء االجتماعية احلماية برامج توفري )ج(
  اإلعاقة؛ وذوات واملسنات الرمسي، غري القطاع يف

 الالئي للنساء املتاحة واخلدمات األساسية واهلياكل اجلنساين، للمنظور املراعيةِّ  املستدامةِّ  التنمية يف االستثمار )د(
  الريفية. املناطق يف يعشن

 

 الصلة: ذات والقرارات (٢٠٠٠) ١٣٢٥ رقم األمن جملس وقرار واألمن، والسالم ابملرأة املتعلق الربانمج تنفيذ -5

 قبل املرأة محاية وكفالة وتسويتها، النزاعات نشوب منع اتعملي يف ومحايتها املرأة ومشاركة السالم ثقافة تعزيز )أ(
 وبعده؛ وأثناءه النزاع

 ؛وتنفذها متوهلا أنو  واألمن ابلسالم تتعلقُ  برامج   لدانالب تضع أن على احلرص )ب(

 بشأن (٢٠٠٠) ١٣٢٥ األمن جملس قرار إطار يف وطنية عمل خطط اعتماد على األعضاء الدول تشجيع )ج(
 واألمن؛ والسالم املرأة

 ابلعنف املصحوب التطرف ومنع والوساطة، التفاوض، وعمليات السالم، عمليات يف املرأة مشاركة زايدة )د(
  مكافحته؛و 

  الرشيد؛ احلكم ويف اتالنزاع انتهاء بعد اإلعمار إعادة يف املرأة مشاركة على احلرص )هـ(

 ككل؛  واجملتمع احمللية اجملتمعات داخل والوطين الرمسي التعليم يف السالم ثقافة غرس )و(

 القرار؛ صنع مواقع يفو  السالم، حفظ بعثات يف عددهن وزايدة النساء من السالم ظةف  ح   تدريب )ز(

 لالجئات أكرب محاية توفري أجل من اجلنس، نوع حسب للنزوح املختلفة اجلوانب فهم إىل الرامية اجلهود تعزيز )ح(
 ؛أفضل حنو على تهناستجاب تعزيزو  داخلياا  واملشردات

 الصحة ذلك يف مبا ،هعدب وما النزاع حاالت يف والفتيات النساء حاجات تليب اليت السرتاتيجياتاب االستعانة )ط(
 البشرية. املناعة نقص فريوس من الوقاية خدماتو  هبا املتصلة واحلقوق واالجنابية اجلنسية
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 بني املساواة لتحقيق مسبقا شرطا ذلك ابعتبار والفتيات النساء ضد والعنف التمييز أشكال مجيع على القضاء -6
 املرأة: ومتكني اجلنسني

 لنساءاب الضارة واملمارسات العنف على القضاء أجل من التقليديني الزعماء وإشراك املبذولة اجلهود تسريع )أ(
 لإلانث؛ التناسلية األعضاء وتشويه األطفال، زواج ذلك يف مبا والفتيات،

 والثقة األمانو  الكفاءة لضمان اجلنساين العنف من للناجيات املتكاملو  املعزز الدعم خدمات بتوفري التعجيل )ب(
 احلماية؛ آليات خالل من

 العدالة على الضحااي حصول إمكانية ذلك يف مبا والدعم، الرعاية خدمات وتقدمي املرأة، ضد العنف منع )ج(
 والقانونية؛ االجتماعية واخلدمات

 اإلعاقة واتذ النساء سيما ال والفتيات، النساء ضد والعنف واملتداخلة املتعددة التمييز ألشكال التصدي )د(
 ؛داخلياا  واملشردات والالجئات واملسنات

 هلذه والتصدي العقاب من اجلنس نوع على القائم العنف مرتكيب إفالت مع إطالقا التسامح عدم يف احلزم )هـ(
 ؛اتوالنزاع السالم حاالت يف الظاهرة

 العنف. ضحااي والفتيات النساء مايةحل وسنها التشريعات تعزيز على األعضاء الدول تشجيع )و(

 سيما ال فعالة، كةمشار  اإلنتاجية القطاعات يف ياتوالفت النساء مشاركة على واحلرص املوارد يف االستثمار -7
 الفقر: من واحلد الثروة زايدةل الزراعية، القيمة وسالسل الزراعية التجارية األعمال

 فيها وحتكُّمها األرض على املرأة حصول دون حتول اليت والتشريعية العرفية القوانني على إصالحات إدخال )أ(
 االقتصادية؛ األنشطة يف الكاملة مشاركتها لتيسري األخرى اإلنتاجية واملوارد وملكيتها

 للنساء؛ اململوكة املؤسسات كذلكو  احلرة ابألعمال املشتغالت للنساء الفرص وإاتحة املالية اخلدمات تعزيز )ب(

 النساء على ابلفائدة األفريقية القارية احلرة التجارة ملنطقة املنشئ لالتفاق الفعال التنفيذ يعود أن على احلرص )ج(
 أحناء مجيع يف التاجرات حالة حتسني أجل من هادفة، مسامهة يسامهن حىت الفرص هلن يتيح وأن التجارية ابألعمال املشتغالت

 ؛القارة

 لزايدة واستخدامها التكنولوجيا على للحصول الريفية، املناطق يف يعشن الالئي سيماال النساء، قدرة تعزيز )د(
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  كبريا؛  جهدا تتطلب اليت القطاعات مجيع يف اإلنتاجية

 ءالنسا سيما ال الفقر، يف تعيش اليت السكانية للفئات األفضلية متنح اليت احلضري التوسع سياسات تعزيز )هـ(
 الئقة؛ عمل أماكن توفري على الرتكيز مع والفتيات،

 واحلضرية؛ الريفية املناطق يف يعشن الالئي والفتيات للنساء املالئمة والسياسات التكلفةِّ  امليسورِّ  اإلسكان تعزيز )و(

 على وليس رصالف على القائمة املشاريع تنظيم يف واملشاركة القيمة سلسلة يف االرتقاء من املرأة متكني تعزيز )ز(
 االقتصادية؛ الضرورة

 املوارد استخدام وسوء ،لرتبةا وتدهور املرأة، عمل استغالل على والقضاء اإلنسان حقوق مببادئ التمسك )ح(
 النطاق الواسع والتعدين الزراعة يف العاملة الوطنية الشركاتو  اجلنسيات متعددة لشركاتا عملل املالئم ابلتنظيم وذلك الطبيعية،
 التجارية؛ لألغراض األشجار وقطع الضخمة واملشاريع

 املراعية وامليزنة املشروعة، غري املالية التدفقات من واحلد احمللية، املوارد وتعبئة التصاعدية، الضرائب يف االستثمار )ط(
 الديون؛ ختفيض تنفيذ إىل إضافة الفساد، واجتثاث الشركات، ومساءلة اجلنساين، للمنظور

 وإدارة املناخ، لتغري الضارة اآلاثر لتخفيف وتنفيذها اجلنساين للمنظور املراعية والربامج السياسات داعتما )ي(
 مجيع يف التعاونية النهج خالل من ذلك يف مبا احمللية، واجملتمعات اإليكولوجية النظم وعلى البيئة، على واحملافظة الكوارث،

 القطاعات؛

 التجارية األعمال يف القيمة سالسل يف املشاركة على الريفية املناطق يف يعشن الالئي والفتيات النساء تشجيع )ك(
  العيش. كسب  فرص لتعزيز ذلك يف ودعمهن الزراعية

 عملية تكون حىت اجلنساين للمنظور واملراعية اجلنس نوع حسب املصنفة واإلحصائية التحليلية الفجوات ردم -8
 :٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠ عام خطة إطار يف اجلنساين للمنظور مراعية والرصد وامليزنة التخطيط

 إىل ابإلضافة هاواستخدام هاوحتليل واإلعاقة والسن اجلنس نوع حسب املصنفة البياانت مجع عمليات حتسني )أ(
 اجلنساين؛ للمنظور املراعية البياانت

 ورصدها؛ ٢٠٣٠ عام خطة لقياس واستخدامها التكميلية البياانت مجع استغالل )ب(

 اجلنساين؛ للمنظور املراعية واإلبالغ والتقييم والربجمة التخطيط لعمليات اآلنية البياانت استخدام ()ج
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 البياانت مجع لتعزيز الصلة ذات التكنولوجيات من وغريها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف االستثمار )د(
 واستخدامها؛ وحتليلها

 منظومات من ونشرها ومعاجلتها اجلنساين للمنظور املراعية البياانت مجع أجل من الوطنية اإلحصائية النظم تعزيز )هـ(
 ومعزولة؛ جمزأة البياانت جمموعة تكون عندما سيما ال املنظومات، هذه نطاق وعلى للبياانت، خمتلفة

 املرأة تحاجا تقييم حتسني أجل من واستخدامها، ابلكوارث املتعلقة اجلنسانية اإلحصاءات مجع عملية تعزيز )و(
 األزمات؛ حاالت يف

 اجاتاحل لتحديد األثر تقييمِّ  حبوثِّ  على قائمةال األدلة إلجياد األكادميية واملؤسسات البحوث يف االستثمار )ز(
 والفتيات؛ ابلنساء الصلة ذات اجليدة واملمارسات

 ؛ءاتاإلحصا حتليلو  البياانت مجع بعمليات االضطالع على البلدان قدرة تعزيز أجل من شراكات إقامة )ح(

 يف ذلك يف مبا القانونية، اهلوية على واحلصول املواليد تسجيل لتيسري واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تسخري )ط(
  والنائية. الريفية املناطق

 وابلرفاهية، صحية عيش أبمناط اجلميع متتع ضمان بشأن املستدامة التنمية أهداف من ٣ اهلدف بتنفيذ التعجيل -9
 املرأة: على املتناسب غري الرعاية عبء من والتخفيف والفتيات، النساء بني األمراض انتشار من واحلد

 والفتيات؛ النساء بني املعدية وغري املعدية األمراض انتشار من للحد األولية الصحية الرعاية تعزيز )أ(

 البشرية املناعة نقص فريوس نم والعالج الفحص ذلك يف مبا جيدة، صحية رعاية على اجلميع حصول كفالة )ب(
 واإلجنابية؛ اجلنسية والصحة واإليدز،

 أجل من البشرية، املناعة نقص وفريوس والطفلة املرأة بشأن املرأة وضع جلنة عن الصادر ٦٠/٢ القرار تنفيذ )ج(
   ؛هبعد وما النزاع حاالت يف ذلك يف مبا البشرية، املناعة نقص فريوس وابء عبء حتمل يف التفاوت إهناء

 أعمارهم تقل الذين واألطفال الوالدة حديثي األطفال وفيات دون واحليلولة النفاسية الوفيات معدالت من احلد )د(
  سنوات؛ مخس عن

 بشأن السياسي إلعالنل وفقاا  العامة، الصحة يهدد خطرا ابعتباره اإليدز على لقضاءل الرامية اجلهود تسريع )هـ(
 اإليدز وابء على والقضاء البشرية املناعة نقص فريوس مبكافحة للتعجيل السريع املسار على واإليدز: البشرية املناعة نقص فريوس
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 .٢٠٣٠ عام حبلول

 فريوس ذلك يف مبا واألوبئة، املعدية األمراض ملكافحة الفعالة االستجابة أجل من الصحية الرعاية نظم تعزيز )و(
 املعدية. وغري املعدية األمراض ومكافحة والسل؛ واملالراي البشرية املناعة نقص وفريوس إيبوال،

 نقص فريوس مثل املزمنة، ابألمراض املصاابت والفتيات للنساء االجتماعية احلماية خدمات نطاق توسيع )ز(
 والسرطان. البشرية املناعة


