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  األفريقي االحتاد
 اإلنسان حقوق من األمهات صحة

 
انعقاد القمة العادية اخلامسة عشر لرؤساء ورؤساء حكومات االحتاد األفريقي،  على أبوابلية تدعو منظمة العفو الدو 

القادة األفارقة إىل وضع حقوق اإلنسان  تدعو -"ع واألطفال والتنمية يف أفريقياصحة األمهات والرض  اليت سرتكز على "
 .يف قلب مداوالهتم بشأن صحة األمهات

ن جزءاً أساسياً من النقاشات اليت سيعقدها االحتاد األفريقي بشأن صحة األمهات. فحقوق اإلنسان ينبغي أن تكو 
ألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ا االغاايت اليت حددهت قأن ال تتحق يفومع اقرتاب املواعيد النهائية، مثة خطر حقيقي 
العاملية للجميع. ومن شأن االعرتاف الرعاية الصحية اإلجنابية  وتوفريذلك هدف ختفيض معدالت وفيات األمهات 

أن يكفل ليس فحسب التصدي أهداف األلفية إجناز مببادئ ومعايري حقوق اإلنسان وإدماجها يف اجلهود الرامية إىل 
ص ترافق اجلهود املبرولة لزايدة فر  اليت تدمي . ويتعني أنسباب  اجلررية أل أيضاً  راثر املرتتبة على الفقر أو أعراضها، وإمنالآل

ني اجلنسني وتعزيز الطيف االنتفاع ابخلدمات الصحية من جانب النساء والفتيات كرلك جهود لضمان املساواة ب
 حقوق املرأة، مبا يف ذلك حقوقها اجلنسية واإلجنابية. الكامل من 

 
واجملتمعات  بعض أشد الناس فقراً  د  سنوات لتع   10لقد ظهرت األهداف اإلمنائية لأللفية على املسرح العاملي قبل 

بفجر جديد أللفية جديدة. ومنر ذلك الوقت، حتقق بعض التقدم، إال أن  غدا من الواضح اآلن على  يف العامل املهمشة
حنو مؤمل أن هرا التقدم مل يكن متوازانً. ودون برل جهود إضافية، فإن ما يتحقق من تقدم لن يرقى إىل مستوى الغاايت 

 . 2015اليت حددت لسنة 
 

ىت أحناء العامل، تواج  النساء العنف والتمييز والفقر وعدم املساواة، ومجيعها تقوض قدرهتن على املطالبة حبقوقهن ففي ش
هدف تقليص معدالت فعال ملقاربة  جا أن يتضمن أي منهوتسهم يف وفيات األمهات اليت ميكن احليلولة دوهنا. ويتعني 

نية للنساء والفتيات، وابملساواة بني اجلنسني. وكجزء من التزامها وفيات األمهات التزاماً واضحاً ابحلقوق اإلنسا
بتخفيض معدالت وفيات األمهات واعتالهلن، يتعني على الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي املصادقة على "بروتوكول 

 كامل. حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب" وضمان إنفاذه ابل
 
بغرض التصدي لوفيات  "مفوضية االحتاد األفريقي"ابلدور القيادي الري تكفلت ب  ترحب منظمة العفو الدولية  إن

فقد ألزمت الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي نفسها مبوجب األمهات والنضال من أجل الصحة اجلنسية واإلجنابية. 



عادة موضعة تنظيم األسرة ليغدو جزءاً أساسياً من جهود حتقيق التقدم خطة عمل مابوتو ملفوضية االحتاد األفريقي إب
حنو حتسني صحة األمهات، والتصدي الحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية لدى اجليل الشاب، وتقليص معدالت 

وتوفري  )مبا يف ذلك عن طريق توفري خدمات اإلجهاض اآلمن إىل أقصى حد يسمح ب  القانون(، غري اآلمن اإلجهاض
 خدمات عالية اجلودة ويسرية التكاليف لتعزيز األمومة اآلمنة. 

 
إن احرتام احلقوق اجلنسية واإلجنابية وتعزيزها أمر حاسم إلنقاذ أرواح النساء وضمان متكني املرأة من ممارسة حقوقها يف 

يما يف بوركينا فاسو وسرياليون، أن تقرير شؤون محلها وتوقيت األمحال. وقد أظهرت أحباث منظمة العفو الدولية، وال س
ا من اختاذ القرارات املهمة بشأن صحتها. كما تفتقر اهناألسري غالباً ما مينع رمالتمييز ضد املرأة ووضعها املتدين يف اهل

إىل تضطر أحياانً إىل االستقاللية االقتصادية اليت تتيح هلا اختاذ القرارات بشأن توقيت تلقيها الرعاية الصحية، حيث 
 مثلالسري مسافات طويلة على األقدام أو بواسطة الدراجة اهلوائية للوصول إىل أقرب مركز صحي. وميكن لعوامل 

أن  ،العنف اجلنسي والزواج املبكر القسري وختان اإلانث )تشوي  األعضاء اجلنسية األنثوية(اإلنسانية، كقوق احلانتهاك 
يف االحتاد األفريقي  تالهلن أثناء احلمل والوالدة. وينبغي على الدول األعضاءتفاقم من خماطر وفيات النساء والفتيات واع

 خبدمات تنظيم األسرة على حنو آمن وفعال وطوعي يكفل هلن حقهن يف اخلصوصية والسرية.  ضمان متتع هؤالء
 

ميكن  تتعلق ابلوالدةب إن االحتاد األفريقي قد قطع خطوات واسعة رئيسية حنو ضمان عدم وفاة الفتيات والنساء ألسبا
وحنثكم اآلن على مواصلة ذاك التقدم وضمان أن تتجسد االلتزامات املعلنة لالحتاد األفريقي يف واقع  –احليلولة دوهنا 

 ملموس على األرض. 
 

 وتدعو منظمة العفو الدولية االحتاد األفريقي إىل ما يلي: 
 

 املتعلقة دماتاخللك التمتع الشامل ابلصحة اإلجنابية واجلنسية و تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة، مبا يف ذ
 ألمومة. اب
 

  األعضاء. ويف سياق انعكاس إطار حقوق اإلنسان يف سياسات وبرامج االحتاد األفريقي، ويف السياسات الوطنية لدول
 ، ينبغي أن تتضمن هره اخلطوات تقدمي الدعم  من أجل: صحة األمهات

 

اجز اليت تعرتض سبيل التمتع خبدمات صحة األمهات، مبا يف ذلك العقبات املالية واجلغرافية، وكرلك إزالة مجيع احلو 
 اشرتاط موافقة طرف راثلث حلصوهلن على الرعاية ذات الصلة بصحتهن اجلنسية واإلجنابية؛

 

ألسري، وتلك اليت جتر  م لعنف اإصالح القوانني والسياسات اليت متي  ز ضد املرأة، كتلك اليت ال متنع زواج األطفال أو ا
 اإلجهاض.

 

سبتمرب/  22و 20دعوة االجتماع كامل النصاب رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة الري سينعقد ما بني 
 إىل ما يلي:  2010أيلول 

 



ملساواة بني اجلنسني وتعزيز ا" والنص على أن "2005التأكيد جمدداً على اللغة اليت أقرها يف "القمة العاملية للنتائج لسنة 
التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع ومحايت  أمران ال غىن عنهما لتحقيق األهداف اإلمنائية 

 ". لأللفية
التعهد ابختاذ تدابري حمددة لضمان التساوق مع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إدراج إشارات إىل ضرورة ضمان عدم 

 واملساواة بني اجلنسني واملشاركة واملساءلة.  التمييز
 

وتدعو منظمة العفو الدولية مجيع الدول األفريقية أيضاً إىل التصديق على "الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد الدويل 
. 2009سبتمرب/أيلول  24اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، الري فتحت أبواب التوقيع علي  يف 

جنحت يف دعاواها، أثناء التفاوض بشأن الربوتوكول قد وجدير ابإلشارة أن الدول األفريقية واملنظمات غري احلكومية 
الربوتوكول مع جمموعة القرارات اليت اخترهتا "اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب"،  من أجل تساوقاالختياري، 

توفر أمثلة جيدة على احلماية القانونية للحقوق االقتصادية ل األفريقية اليت للدو طيف عريض من قوانني الدعاوى  ومع
واالجتماعية والثقافية. ولرا، فإن الربوتوكول يؤكد جمدداً على التجارب األفريقية ويبين عليها، كما يقدم معياراً مماثاًل 

 للمراجعة على املستوى الدويل. 
 

انون ملساءلة احلكومة عن حقوقهم مسألة مهمة يف النضال ضد الفقر إن ضمان قدرة األشخاص على استخدام الق
فإن  ،اجلهود الوطنية والدولية غرضها يف إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية. وبتصديقها على الربوتوكولأن حتقق ومن أجل 

ت وطأة الفقر وإامال يش من يعيشون حتالدول األفريقية ستبعث إبشارة واضحة أبننا لن نتساهل بعد اليوم بشأن هتم
 . معاانهتم

 
 
 
 


