
التزامات قمة نیروبي

 عمال بمخرجات قمة نیروبي،  فإن جمھوریة
الوس تتعھّد بسبعة إلتزامات

 نظرا لما تشھده جمھوریة الوس من تضخم في
 نسبة الشباب،  فإن االستثمار في ھؤوالء

 الشباب سیكون أمرا حاسما لجني فوائد العائد
الدیمغرافي

 إطارعمل "نوي" لجمھوریة الوس یسلّط
 الضوء على أھمیة االستثمار في الشباب في

المرحلة المقبلة للتنمیة في البالد

 توشك جمھوریة الوس ان تشھد "تضخم في الشباب" و ھو وقت فرید من نوعھ في منحنى النمو السكاني حیث سیتمكن عدد كبیر من الشباب في سن العمل من تقدیم مساھمات
اقتصادیة و اجتماعیة ممیزة لتنمیة البالد

 سیكون االستثمار في تعلیم الشباب و رفاھیتھم و توظیفھم في ھذا الوقت الحرج من تطور البالد أمراً بالغ االھمیة بالنسبة لجمھوریة الوس لتحقیق أقصى استفادة من العائد
الدیمغرافي.  ستعتمد جمھوریة الوس على قوانین و سیاسات جدیدة للشباب لدعم التزاماتھا لالستثمار فیھم

االستثمار في الشباب

 أفادت التقاریر بأن قرابة 40% من الفتیات في جمھوریة الوس متزوجات قبل بلوغ سن 18 عاما و بمعدل خصوبة یصل الى خمسة و ستون على كل الف والدة ناجحة.  علما
و ان كال المعدلین ھو االعلى في دول جنوب شرق آسیا

 كل ھذه المعطیات تعكس حجم التحدیات التي تواجھھا الفتیات المراھقات في جمھوریة الوس و كذلك تبین االسباب الحقیقیة لتطّور إطار عمل "نوي" الذي یعتبر إطار إنمائي و
شامل یرّكز على أھمیة صحة المراھقات و رفاھیتھن لتطویر مجتمع بأسره

أھمیة المراھقات

لتربیة الجنسیة الشاملة من شأنھا ان تضمن للشباب فھم معّمق ألجسامھم و حقوقھم و كذلك إكتساب الخبرة و المعرفة للحفاظ على صّحتھم و رفاھیتھم

 على الرغم من أن العدید من القوانین و السیاسات في جمھوریة الوس تدعم تطبیق التربیة الجنسیة الشاملة المتماشیة مع العمر في المناھج المدرسیة،  إال أن افتقار التكوین
 الكافي للمعلمین و كذلك النقص في المناھج أعاق نجاح ھذا البرنامج. یبیّن إلتزام جمھوریة الوس للتنفیذ الكلّي للتربیة الجنسیة الشاملة تجدیدا في االلتزام السیاسي لھذا الجانب من

صحة المراھقین و رفاھیتھم

التربیة الجنسیة الشاملة

ما ال یقل عن نصف نساء جمھوریة الوس تعّرضن للعنف،  و العدید منھن یؤمن بأن للرجال الحق في ضرب زوجاتھم

  نظام "نوي" االیكولوجي یصنّف القضاء على العنف ضد المرأة و الممارسات المضرة كمجال ذو اولویة،  مسلطا الضوء على أھمیة اعتماد حزمة من الخدمات االساسیة
للقضاء على ھذا العنف بتشریك الرجال و الفتیان و بتوفیر المساحات اآلمنة للنساء و الفتیات

إنھاء العنف المبني على النوع االجتماعي والممارسات الضارة

جمھوریة الوس الدیمقراطیة الشعبیة

التنظیم العائلي للمراھقین
 تتمیز جمھوریة الوس بأعلى معدالت الخصوبة لدى الشباب في منطقة جنوب شرق آسیا،  حیث نجد 26% فقط من الفتیات المتزوجات یستعملن موانع الحمل (في حین تصل

النسبة الى 54% من مجموع النساء في المطلق) و

 إطار عمل "نوي" یدعم زیادة وصول المراھقین الى موارد التنظیم العائلي و معرفتھم بھا،  خاصة من خالل تطویر الخدمات الصحیة الصدیقة للمراھقین و الفھم الجیّد للتربیة
الجنسیة
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 على الرغم من تراجع عدد وفیات االمھات عند الوالدة في جمھوریة الوس،  فإن من اھم االسباب إلستمرارھا ھي؛  نزیف ما بعد الوالدة،  و تسمم الحمل،  و تعفن الدم و كذلك اإلجھاض
الغیر آمن

 و لمعالجة ھذه االسباب المؤدیة لمواصلة وفاة االمھات عند الوالدة، تعھدت جمھوریة الوس بتشجیع الوالدات بحضور قابالت ذوات خبرة،  و زیادة الرعایة لفترة ما قبل الوالدة و
استعمال موانع الحمل،  و كذلك الزیادة في معدالت التحصین و المناعة. ان إصالح قطاع الصحة و زیادة جودة الرعایة و فرص الحصول علیھا سیسھّل بلوغ ھذه التغییرات المطلوبة

القضاء على أسباب وفاة األمھات عند الوالدة بحلول سنة 2030

تقدیما لوضع و إعتماد الخطة الوطنیة التاسعة للتنمیة االجتماعیة و االقتصادیة،  اطلقت جمھوریة الوس "مسح الوس 2030" و

 تعتمد القوانین و السیاسات السكانیة المتغیرة على بیانات مفصلة و عالیة الجودة. تمثل الخطة الوطنیة للتنمیة االجتماعیة و االقتصادیة الوثیقة الرئیسیة للسیاسات العامة التي تقود التنمیة في
 جمیع القطاعات. التزام جمھوریة الوس بجمع و استخدام البیانات في تطویر الخطة الوطنیة الجدیدة للتنمیة االجتماعیة و االقتصادیة سیضمن انتظام السیاسات و فاعلیّتھا في جمیع

القطاعات

بیانات للتنمیة السكانیة و التخطیط

أفضل الممارسات والتوصیات

 لقد استغرقت جمھوریة الوس عّدة سنوات لتطویر قانون و سیاسة الشباب من خالل عملیة تشاركیة على مستوى الدولة. و قد اظھر ھذا التمشي ان جمھوریة الوس تدرك أھمیة
  تحدیث قانون و سیاسة الشباب و تطویرھا من خالل مشاركتھم و ما یمكن ان تلعبھ من دور مھم في تحدید توجھ كل السیاسات و التدخالت المتعلقة بالشباب و من ثمة جني فوائد العائد

الدیمغرافي

جعل الشباب موضوع سیاسة شاملة

 أعطت جمھوریة الوس االولویة للشباب في إلتزاماتھا المقررة بموجب قمة نیروبي في ھذا الوقت الحرج للتنمیة في البالد،  كما أثبتت االلتزامات بأن الفتیات البالغات یواجھن تحّدیات
 فریدة من نوعھا،  تتطلب التحرك السریع من خالل سن القوانین و تغییر السیاسات. تبنّي مشروع عمل "نوي" لالستثمار في الشباب و الفتیات البالغات كبدیل،  یمكن ان یقود

السیاسات و التنمیة في العدید من القطاعات

قوانین و سیاسات الشباب تحدد األولویات لنضجھم و رفاھیتھم

التربیة الجنسیة الشاملة، الخدمات الصحیة المالئمة للمراھقین و التنظیم العائلي لصحة المراھقین

  أظھرت التزامات جمھوریة الوس أن البالد تؤمن بالتربیة الجنسیة الشاملة و الخدمات الصحیة المالئمة للمراھقین و كذلك امكانیة وصول الشباب لوسائل منع الحمل. و من جدید،
 یؤكد مشروع عمل "نوي" على ضرورة ھذه التدخالت و المناھج ألّي مجھود یھدف الى تحسین و رفاھیة الشباب. بینما األدلة التي تدعم ھذه المناھج و السیاسات متغیرة،  فإن االرادة

السیاسیة القویة ضروریة لتنفیذ العدید من السیاسات و البرامج المتعلقة بالصحة الجنسیة و االنجابیة للمراھقین

معرفة تأثیر الممارسات الضارة على الفتیات المراھقات

 دركت جمھوریة الوس ان العدید من الفتیات الزلن یواجھن تھدیدات بالعنف من خالل الممارسات الضارة مثل العنف المبني على نوع الجنس و كذلك الزواج المبكر. و رّدا على
  ذلك، وقع االلتزام بمعالجة مشكل الزواج المبكر و بعض الممارسات الضارة االخرى، في خطة العمل الوطني الجدیدة لضمان القضاء و تفادي العنف ضد المرأة. و من ناحیة اخرى،

ھناك من یرى أھمیة توفیر میزانیة لمكافحة العنف ضد المرأة و الممارسات الضارة على المستویات الجھویة،  حیث یكون تطبیق و تنفیذ ھذه السیاسات اكثر نجاعة

تعزیز النُّظم الصحیة و معالجة أسباب وفاة االمھات عند الوالدة

 باالضافة الى االھداف المحددة مثل تعزیز نظام مراجعة وفاة االمھات عند الوالدة و زیادة أمل الحیاة في ظل وجود قابالت ذوات خبرة في مراكز الصحة،  و تقلیص ما لم یتم تحقیقھ
 في مجال التنظیم العائلي،  أقّرت جمھوریة الوس بأھمیة تعزیز النظام الصحي الشامل لوضع حد لوفاة االمھات عند الوالدة الذي یمكن تفادیھ. إن تحسین جودة الرعایة و طرق
 الوصول الیھا و تطویر مھارات القوى العاملة في المجال الصحي،  و كذلك تحسین ادارتھ و نُظم المعلومات فیھ،  ستكون جمیعھا جزءاً من نھج البالد لتفادي وفاة االمھات عند

الوالدة

إعطاء األولویة للبیانات عالیة الجودة في تطویر السیاسات السكانیة 

 تستند القوانین و السیاسات الفعالة الى بیانات دقیقة مفصلة و عالیة الجودة.  بالتطلع الى خطتھا الوطنیة التاسعة للتنمیة االجتماعیة و االقتصادیة فإن جمھوریة الوس قد التزمت بجمع
 و تحلیل و إستخدام بیانات سكانیة عالیة الجودة. و الن ھذه الخطة ھي احدى الوثائق السیاسیة التأسیسیة للبالد،  فإن مواءمتھا مع بیانات دقیقة و عالیة الجودة سیضمن ایضاً مالئمة

السیاسات و االستراتیجیات و الخطط الوطنیة االخرى مع البیانات و یمكن ان تكون أكثر فعالیة في تحقیق أھداف التنمیة الطموحة لجمھوریة الوس


