
املساواة بين الجنسين
وتمكين املرأة وفيروس نقص

املناعة البشرية في أفريقيا:
أثر القضايا املتداخلة واألولويات

القارية الرئيسية



املرأة تتحمل وطأة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في أفريقي

 تتحمل النساء والفتيات األفريقيات عبئا غير متناسب من األمراض العاملية لوباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وتشكل
 فما

ً
 النساء أكثر من نصف املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية )%63( و%60 من اإلصابات الجديدة بين البالغين )15 عاما

 فوق( في أفريقيا. إن الشابات مثقالت بأعباء تفوق طاقتهن حيث يشكلن أكثر من ضعف عدد املصابين بفيروس نقص املناعة
 البشرية )1.9 مليون مقابل 0.85 مليون( وأكثر من %70 من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص املناعة البشرية في فئتهن العمرية
4600 إصابة جديدة بفيروس نقص املناعة البشرية أسبوعيا بين املراهقات والشابات في أفريقيا. ويزيد  مما يعني ب أكثر من 
 احتمال حصول املراهقات والشابات على فيروس نقص املناعة البشرية عن ضعف احتمال إصابة أقرانهن من الذكور، في هذا

الصدد  ال تزال األمراض املتصلة باإليدز أحد األسباب الرئيسية لوفاة النساء في سن اإلنجاب )من 15 إلى 44 سنة

وباء فيروس نقص املناعة البشرية في إفريقيا: اإلحصائيات الرئيسية
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Stigma and discrimination remain a major barrier to ending HIV/AIDS.

Widespread poverty and illiteracy, as well as political instability pose obstacles to 
sustain the gains made.

The laws, policies and frameworks fail to enable rights, services, or equitable access 
in practice because of poor and fragmented implementation.

Limited women and girls’ empowerment coupled with harmful practices hinder the 
achievement of global, continental, and national commitments. 

There is a dearth of information from AU member states in the North which hampers 
the efforts of the continent to address gender inequalities and HIV in this region. 

There is a lack of intersectional and multi-sectoral strategic approaches to fighting 
HIV/AIDS.

There is limited political commitment to and engagement in the implementation of 
national programmes.

Inadequate domestic financing for health and high donor dependency.

 يجب النظر في الحواجز
 الثقافية التي تعوق

 التنفيذ الفعال لتغيير
 السلوك وكذلك في
 الدول األعضاء في

 االتحاد األفريقي... إنه
 وقت استراتيجي للتعبير

 عن املسائل الثقافية
 التي يجب أن تتصدى

 لها أفريقيا إلنهاء اإليدز
 بحلول سنة 2030

 سعادة السيدة/ أميرة الفاضل
 محمد، مفوض الصحة والشؤون

اإلنسانية والتنمية االجتماعية

  

 يدعم انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بين الفتيات والنساء األفريقيات  أوجه عدم املساواة املتعددة بين الجنسين التي
 تتقاطع على املستويات الفردية واالجتماعية - الثقافية واالقتصادية والنظامية. وتؤدي هذه التفاوتات بين الجنسين ، بما في
 ذلك العنف القائم على نوع الجنس وعنف الشريك الحميم ، إلى تفاقم الضعف الفسيولوجي للنساء والفتيات إزاء فيروس
 نقص املناعة البشرية وإلى عرقلة حصولهن على الخدمات ذات الصلة بهذا الفيروس بجانب الفحص والعالج والرعاية. وحيث
 ان فيروس نقص املناعة البشرية تحركه عدم املساواة بين الجنسين ، فإنه يرسخ أيضا عدم املساواة بين الجنسين ، مما يجعل
 اختالل توازن القوى بين الرجال والنساء في العديد من املجتمعات األفريقية يعني بأن العديد من

ّ
 املرأة أكثر عرضة لتأثيره.ان

 الشابات غير قادرات على اتخاذ قرارات بشأن صحتهن. ويبدو هذا  التفاوت  أشد حدة بالنسبة للنساء األكثر تهميشا ، بمن فيهن
 املهاجرات وذات االحتياجات الخاصة  بسبب تزايد خطر التمييز والعنف لديهن. كما  ان  هناك بعض التفاوتات بين الجنسين

 التي تدفع بوباء فيروس نقص املناعة البشرية ، وهي

 العنف القائم على نوع الجنس ، بما في ذلك زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ، وعدم املساواة في السلطة وصنع
القرار ات، وعدم تمكين املرأة اقتصاديا ، وعدم حصول الفتيات على التعليم ، والعوامل القانونية والسياسية مثل التمييز

 العوامل  الدافعة لوباء فيروس     
نقص املناعة البشرية
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 العنف القائم على نوع من العنف
 الجن�سي والعنف القائم على نوع من

 العنف: ثلث النساء )%30( في أفريقيا
 الالتي كن على عالقة يبلغن عن

 تعرضهن لشكل من أشكال العنف من
 ِقَبل شريكهن. والنساء الالئي يتعرضن
 للعنف الجن�سي و/أو البدني  واملرتكب

 من قبل  شريك حميم أكثر عرضة
 لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية

بمقدار 1.5 مرة

 ضعف القواعد القانونية وانعدام
 الحقوق القانونية.  تؤثر القواعد

 القانونية تأثيرا مباشرا على خطر إصابة
 املرأة بفيروس نقص املناعة البشرية.

 ففي العديد من البلدان األفريقية التي
  تتعرض فيها املرأة لخطر كبير ،  حيث
 تكون قوانين حماية املرأة ضعيفة  ،

 بجانب  االفتقار إلى الحقوق القانونية و
وضع تبعية املرأة

 الزواج املبكر: يتزوج ما يقرب من 1 فتاة
 في 3 قبل 18 ،  وبشكل  عام هي سن

  حيث من املرجح  ان تعاني فيها الفتاة
 من انعدام  الوكالة ، والعنف القائم

 على نوع الجنس ، والفقر ، وانخفاض
الدخل

 الوصم والتمييز بشأن فيروس نقص
 املناعة البشرية، التزال تمثل  قضية
  رئيسية في جميع أنحاء أفريقيا.  حيث
 تقوم  امرأة واحدة من بين  ثالث نساء

 مصابات بفيروس نقص املناعة البشرية
 بالتبليغ  عن تعرضهن لشكل واحد على
 األقل من أشكال التمييز في إطار الرعاية

الصحية

  عدم حصول الفتيات على التعليم.
 توجد في كامل  أنحاء أفريقيا كبيرة بين
 الجنسين في الحصول على التعليم ،

 والتحصيل العلمي ، ومواصلة التعليم
 في العديد من البيئات ، وعلى حساب
 الفتيات في معظم األحيان. وفي دراسة

 تحليلية بشان أصعب البلدان في
 الحصول على التعليم ، توجد في أفريقيا
 تسع من أصعب 10 دول على البنات في

الحصول على التعليم

 عمل املرأة بدون أجر :تشير التقديرات
 إلى أن املرأة تق�سي  حوالي 4.5 ساعات
 يوميا في العمل بدون أجر ، مقارنة بما

 يزيد قليال على ساعتين للرجال. ونتيجة
 لذلك ، يقل وقت املرأة في العمل بأجر ،
 مما يؤثر في نهاية املطاف على استقاللها

االقتصادي وأمنها وسيطرتها

  نقص تمثيل املرأة في القيادة بشكل دائم
 ال يتم  ادراج  النساء املصابات بفيروس

  نقص املناعة البشرية ومنظماتهن في
 القرارات التي توجه السياسات والبرامج
املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية

 جائحة كوفيد 19- : العنف الجن�سي
 والعنف القائم على نوع الجنس  ،

  وخاصة عنف الشريك الحميم ، حيث
 ارتفع بشكل كبير خالل جائحة

كوفيد19-

 يشكل التصدي لألثر غير املتناسب لفيروس نقص املناعة البشرية على النساء والفتيات أولوية ملحة.  وفي ذات الشان يشكل
 عدم املساواة بين الجنسين ومستويات العنف القائم على نوع الجنس محددات اجتماعية وهيكلية رئيسية تؤثر بشكل غير
انيات واملؤسسات وأطر اتيجيات والسياسات وامليز  متناسب على النساء والفتيات.  لهذا فإن تمكين املرأة من خالل االستر

املساءلة ذات أهمية قصوى

 أوجه عدم املساواة في التعليم والعمل
  والحصول على املوارد ، فقد  أدى  ذلك

 الى انخفاض املركز االجتماعي واالقتصادي
 للمرأة ، إلى اختالل توازن القوى بين

 الجنسين  والحد من سلطة املرأة في صنع
ً القرارات ، حيث أن أقل من نصف النساء

 الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما
 يتخذن قراراتهن املستنيرة بشأن الرعاية
 الصحية الخاصة بهن )في البلدان ذات

 البيانات املتاحة ، في مختلف أنحاء
(أفريقيا
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 الجدير باإلشادة بأن االتحاد األفريقي أظهر قيادة استثنائية في توحيد الدول األعضاء لالستفادة من قوة السياسات وااللتزامات
 البناءة واملساءلة بوصفها أدوات فعالة ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في القارة. ويشكل اإلطار املحفز إلنهاء اإليدز
 والسل واملالريا بحلول سنة  2030 الذي تم اعتماده سنة  2016 املخطط القاري والسياسة األكثر شموال في مجال فيروس نقص

 املناعة البشرية/اإليدز
بتنفيذ تدابير اقتصادية واجتماعية وقانونية بالتعجيل  في االتحاد األفريقي  التزمت الدول األعضاء   ،  وعلى الصعيد القاري 
 جنسانية محددة ترمي إلى مكافحة وباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز باعتماد مختلف األطر السياسية والقانونية بما في
 ذلك إعالني أبوجا ومابوتو بشأن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا واألمراض املعدية األخرى ذات الصلة
 وكذلك بروتوكول مابوتو ، واستراتيجية االتحاد األفريقي الجنسانية للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة ، ضمن أمور أخرى.
 ومع ذلك ، ال يزال فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز يمثل قضية هامة في مجال الصحة العامة بالنسبة للدول األعضاء. و

الجدير بالذكر أيضا أن تمويل فيروس نقص املناعة البشرية في جميع أنحاء أفريقيا يفقد زخمه

ال يزال الوصم والتمييز يشكالن عائقا رئيسيا أمام إنهاء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

 عدم كفاية التمويل املحلي للصحة واالعتماد الكبير على املانحين. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تمويل فيروس نقص املناعة 
البشرية في جميع أنحاء أفريقيا يفقد الزخم

يشكل انتشار الفقر واألمية ، فضال عن عدم االستقرار السيا�سي ، عقبات أمام استمرار املكاسب التي تحققت 

 ال تسمح القوانين والسياسات واألطر بالحصول على الحقوق أو الخدمات أو اإلنصاف في املمارسة العملية بسبب سوء 
التنفيذ وتجزئته

يعوق  تمكين النساء والفتيات املحدود املقترن باملمارسات الضارة من  تحقيق االلتزامات العاملية والقارية والوطنية 

 ثمة ندرة في املعلومات الواردة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من شمال القارة مما يعوق الجهود التي تبذلها 
افريقيا ملعالجة أوجه عدم املساواة بين الجنسين وفيروس نقص املناعة البشرية في هذه املنطقة

هناك التزام سيا�سي ومشاركة محدودتين في تنفيذ البرامج الوطنية 

ثمة  نقص في النهج اإلستراتيجية املتعددة القطاعات واملتعددة القطاعات ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

التقدم املحرز     

 أحرزت أفريقيا تقدما هائال في تقليل عدد اإلصابات الجديدة والوفيات املتصلة بفيروس نقص املناعة البشرية في العقد املا�سي.

ولكن ذلك التقدم لم يتحقق باستمرار في جميع املناطق والبلدان في القارة. وتشمل القضايا البارزة ما يلي

  القضايا املعلقة 
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للمطالبة بحقوقهم، والحصول على النساء والفتيات...  والتمثيل   تمكين 
 تعليم جيد، والتمتع بحياة صحية واتخاذ تدابير لحماية أنفسهم من فيروس
 نقص املناعة البشرية، يعد ذلك عنصرا أساسيا في الجمع بين الوقاية من
الطبيعة يعكس  هيكلي  تغيير  وكذلك   - البشرية  املناعة  نقص   فيروس 

املترابطة ألهداف التنمية املستدامة

فومزيل مالمبو - نغكوكا، املديرة التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة

فذت عدة مبادرات على نطاق الدول األعضاء في االتحاد األفريقي    
ُ
 ن

وأسفرت عن نتائج ملحوظة

 يقدم قرار لجنة وضع املرأة 60/2 بشأن املرأة والطفلة وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز إطارا للتصدي للجوانب الجنسانية
 للوباء ، بما في ذلك املعايير واملمارسات الجنسانية الضارة ، فضال عن الجوانب املتعلقة بالصحة اإلنجابية وإعادة التأهيل في
 إطار االستجابة لفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز. أبدت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التزامها بإتخاذ تدابير سياساتية
 وقانونية ومؤسسية وغيرها من التدابير على املستويات الوطنية في أفريقيا.  دعمت منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

بشكل خاص تنفيذ القرار من خالل تبني برنامج عمل لتنفيذ القرار من خالل مجموعة محددة من االستراتيجيات

 بدأت حملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج األطفال في سنة  2014 لتعزيز حقوق النساء والفتيات في أفريقيا وحمايتها والدعوة إليها.
 ومنذ إطالقها ، فقد  بدأت 21 دولة حملة في هذا الشان بهدف التعجيل إلنهاء زواج األطفال في أفريقيا عن خالل  زيادة الوعي

القاري بآثار هذه املمارسة

 اعتمدت في إثيوبيا أطر قانونية وسياسية  لتعزيز آليات التنسيق للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وإدماج اولويات 
 املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة  في خطة استراتيجية متعددة القطاعات للتصدي لفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
 كم أنشأت أوغندا أيضا هيئة مركزية تضم مؤشرات تستجيب للمنظور الجنساني لتتبع التقدم املحرز في األولويات الرئيسية

للمساواة بين الجنسين في تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية واإليدز

املمارسات الواعدة     
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 بعض التوصيات الرئيسية     
اإلتحاد األفريقي وأجهزته

 تعزيز قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنية وتعزيز آليات  جمع البيانات املتناسقة، فضال عن منهجيات تعزيز جمع وتحليل ونشر 
البيانات الوطنية والقارية املصنفة حسب نوع الجنس حول املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة وفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز بصورة روتينية بهدف توجيه السياسات واإلستراتيجيات واملبادئ التوجيهية والتدخالت على جميع املستويات في أفريقيا

 وضع وتطبيق  السياسات الوطنية واإلقليمية والقارية املتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة لضمان تلبية احتياجات الفتيات  
والنساء معالجة كاملة في تصميمها وتنفيذها

املرأة وكذلك  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  التحفيزية  املبادرات  لتنفيذ  املوارد  وتعبئة  اتيجية  بالدعوة االستر  اإلضطالع 
املبادرات املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية على الصعد القاري واإلقليمي والوطني

 الى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
 تعزيز التغطية الصحية الشاملة، كجزء من مجموعة شاملة من تدابير الحماية اإلجتماعية ومن خالل تعزيز الرعاية الصحية

 بان ال يؤدي استخدام هذه الخدمات إلى تعريض النساء والفتيات للمصاعب املالية
ً
األولية ، ضمانا

 تخصيص موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ االلتزامات الدولية والقارية والوطنية ، وال سيما من خالل تعزيز قدراتها
 الوطنية على التخطيط واملوازنة والبحوث وتخصيص املوارد املراعية للمنظور الجنساني فيما يتعلق بفيروس نقص املناعة
البشرية  واملساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في مجال الخبرة الجنسانية والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية

  إجراء تقييمات جنسانية وطنية تشمل العوامل املتداخلة للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة وفيروس نقص املناعة البشرية
 وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ، ووضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين ، حسب اإلقتضاء ، لإلسترشاد

بها في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها

ُهج الذكورة اإليجابية لتحويل املعايير غير املتكافئة بين الجنسين ملنع العنف ضد املرأة وفيروس نقص
ُ
 حملة هي فوهير ، وكذلك ن

 املناعة البشرية ، والحد من الوصم والتمييز القائمين على نوع الجنس ، وتعزيز إمكانية الحصول على فحص فيروس نقص
املناعة البشرية والتقيد بعالج فيروس نقص املناعة البشرية

 أجريت إصالحات قانونية في بلدان مثل الجزائر ، وكينيا ، والسنغال ، وزمبابوي ، وهي من بين ثالثة عشر بلدا تعالج التمييز بين
للتمكين من حماية  2018 لسنة   املنزلي  والعنف  الجنسية  ائم  للجر قانون وطني  ُسن   ، اتيني  في مملكة إسو اما   ،  الجنسين 

املراهقات والشابات من االعتداء

ائر وتونس سياسات مبتكرة وتدابير مؤسسية لتعزيز حصول النساء والفتيات على خدمات   اعتمدت دول مثل مصر والجز
 ومنتجات الصحة الجنسية واإلنجابية بما في ذلك سياسات وخدمات تنظيم األسرة. وحققت كينيا واملغرب وجنوب أفريقيا
 بشأن التوسع في توفير العالج الوقائي قبل التعرض للخطر للسكان الضعفاء بما في ذلك النساء والفتيات. واعتمدت

ً
 تقدما

الواقي الذكري وعالج فيروس نقص للمراهقات والشابات تركز على زيادة إمكانية الحصول على  اتيني برامج  إيسو  ليسوتو و
املناعة البشرية

بذلت جهود ملحوظة في جنوب أفريقيا لحشد التمويل املحلي حيث ساهمت الدولة بمبلغ 2 بليون دوالر ،خالل الفترة من -2006
 2011 في السنة للتصدي لإليدز ، ويعد ثاني أكبر تمويل في العالم. اعتمدت غانا أيضا ابتكارا في التمويل لخدمات برامجية  وايجاد

مساهمة أقوى للقطاع العام في خطط التأمين الصحي الوطنية

 هناك برامج محددة ومبتكرة للمراهقات والشابات ، مثل برنامج مالوي للفتيات ، وبرنامج تنزانيا )هير( ، ومبادرة برنامج الرئيس 
 االمريكي لالغاثة من االيدز  ، وديمز ، ومشروع ساسا ، كما دعمت حملة “هير انكويرز” في جنوب أفريقيا برامج خدمات مجتمعية

مبتكرة

 اضطلع الزعماء الدينيون بدور بارز في دول مثل أوغندا وسوازيالند لرفع مستوى الوعي من خالل الحمالت التثقيفية وجلسات 
اإلرشاد لنشر الرسائل املتعلقة بالدين وااليمان  وفيروس نقص املناعة البشرية حول الوقاية

7 صفحة AU/WGYD  2021. املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة وفيروس نقص املناعة البشرية في أفريقيا:



 تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في جميع مجاالت الحياة ، مع التسليم بأن 
 التفاوتات الهيكلية بين الجنسين والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات والذكورة الضارة تقوض االستجابات الفعالة لفيروس

نقص املناعة البشرية وتمتع النساء والفتيات الكامل واملتكافئ بحقوق اإلنسان والحريات األساسية

  التصدي للوصم والتمييز املرتبطين بفيروس نقص املناعة البشرية على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات وفيما بينهن  
  لضمان كرامة النساء والفتيات املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز واملتأثرات بهما و كذلك حقوقهن وخصوصيتهن

بما في ذلك التعليم والتدريب والتعليم غير الرسمي وأماكن العمل

 اإلعتراف بمساهمة املرأة في االقتصاد ومشاركتها النشطة في رعاية املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز ، واالعتراف 
 بالرعاية غير املدفوعة األجر للمرأة وبالعمل املنزلي وإعادة توزيعهما وتقييمهما من خالل توفير الخدمات العامة ، والهياكل
النساء التي تستهدف  بالتساوي مع الرجال والفتيان ، وكذلك الحماية االجتماعية  ، وتعزيز تقاسم املسؤوليات   األساسية 

والفتيات املستضعفات

 الى الشركاء في التنمية
إلى تبادل   دعم التعاون مع املؤسسات البحثية واألكاديمية في إفريقيا لتوثيق ونشر املمارسات الوطنية الواعدة باإلضافة 
 الخبرات باعتباره جانب ذو  أهمية  لالستثمار في البحث القائم على األدلة بهدف  تعزيز املماثلة والتعلم فيما بين بلدان الجنوب

في القارة

 دعم االتحاد األفريقي لتكييف مبادرة التعليم اإلضافية العاملية ووضعها في سياقها التنفيذي عبر الدول األعضاء في االتحاد 
  األفريقي ، بما في ذلك املساعدة التقنية والقدرات ملركز االتحاد األفريقي بشأن التعليم للجميع  بهدف اإلسراع في  تحقيق

أجندة االتحاد األفريقي  لتعليم النساء والفتيات

 دعم الحكومات الوطنية وأجهزة االتحاد األفريقي بهدف أن تكون جميع استجابات كوفيد19- مراعية لالعتبارات الجنسانية 
وقابلة للتغيير ، مما يضمن تلبية احتياجات الفتيات والنساء بشكل فعال

 الى منظمات املجتمع املدني  واملناصرة من اجل املساواة بين 
 الجنسين وتمكين املرأة و فيروس نقص املناعة البشرية

 ضمان إدماج خدمات فيروس نقص املناعة البشرية )الوقاية والعالج والرعاية وخدمات الدعم( وتنفيذها بفعالية في جميع 
 مراحل االستجابة اإلنسانية )التقييم السريع والبرامج وما إلى ذلك( وال سيما لضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف

الجن�سي املتصل بالصراعات

 بناء قدرة املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة  واملناصرة  بشان املسائل املتعلقة  بفيروس نقص املناعة البشرية بهدف تعزيز 
مشاركة املرأة املجدية وقيادتها في السياسات ذات الصلة بفيروس نقص املناعة البشرية و  سياسات صنع القرارات
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