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 التنفيذيمخص الم

لى التقدـ الذي أحرزتو الدوؿ الثالث عشرة األعضاء في االتحاد إيستند ىذا التقرير  .1
تنفيذ اإلعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف  عف 2014لعاـ  األفريقي التي قدمت تقاريرىا

التي تحديات ال، وكذلؾ محرزىو تقديـ لمحة عامة عف التقدـ ال وقيا. والغرض منفي أفري
 التنفيذ حتى اآلف. مختمؼ مراحؿاعترضت 

   
أوسع صالحيات لمديرية المرأة ومسائؿ الجنسيف والتنمية لمفوضية االتحاد األفريقي  .2
اواة بيف الجنسيف في تعمؽ بتعزيز احتراـ المساواة بيف الجنسيف وحماية وتطوير وتحقيؽ المست

رصد تنفيذ االتفاقيات والعيود والمواثيؽ الدولية واإلقميمية تشتمؿ ىذه الصالحيات أيضا و أفريقيا. 
منيا، ضمف و انضمت إلييا وصدقت عمييا. و  التي وقعتيا الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي

 مف 189و تفية الذي اعتمدإعالف األلالمنبثقة عف   األىداؼ اإلنمائية لأللفيةأمور أخرى، 
 في األمـ المتحدة. ادولة عضو  192 أصؿ

 
د اإلعالف فيروس نقص المناعة البشرية والسمـ واألمف والتنمية، بما في ذلؾ البيئة، حد   .3

تحديات التنمية العالمية الرئيسية. أعرب اإلعالف، مف بيف أمور أنيا وحقوؽ اإلنساف والحكـ، ب
وسيمة فعالة لمكافحة كز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة ـ عمى تعزييأخرى، عف التصم

 الفقر والجوع والمرض، وتحفيز التنمية المستدامة.
 

أىداؼ  مجموعة األىداؼ في أجندة عالمية في شكؿ ثمانيةتوحيد اإلعالف تـ في إطار  .4
 إنمائية لأللفية:
 والجوع القضاء عمى الفقر المدقع 
 ائيتحقيؽ تعميـ التعميـ االبتد 
 الجنسيف وتمكيف المرأة تعزيز المساواة بيف 
  األطفاؿ معدؿ وفياتالحد مف 
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  األمياتتحسيف صحة 
 غيرىا مف األمراضوالمالريا و  واإليدز فيروس نقص المناعة البشرية مكافحة 
 التنمية المستدامة ضماف 
 عالمية مف أجؿ التنمية عالقات إقامة. 
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 2014 لعامدولة عضوا  13تقارير  حصيمة
 ن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقياع

  : مقدمة -أوال 

 تنفيذ عف 2014باإلشارة إلى التقارير السابقة، يأتي ممخص التقارير القطرية لعاـ  .5
عمنيا حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا  وفاء بأحد االلتزامات التي أ اإلعالف الرسمي

دوؿ وحكومات رؤساء . وقد اعتمد 2004ات عند اعتماد الوثيقة في رؤساء الدوؿ والحكوم
إلى اإلعالف . وينقسـ 2004يوليو في  المنعقدة اإلعالف الرسمي خالؿ قمتيـاالتحاد االفريقي 

تمكيف و  التعميـ ،حقوؽ اإلنساف ،الحكـ ،األمف ،ستة مجاالت مواضيعية تشمؿ الصحة: السمـ
مف  4المساواة بيف الجنسيف عمى النحو المنصوص عميو في المادة  التزاميـ بمبدأ واأكدو المرأة. 

 القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي.
المساواة بيف  أف بدأ رفع التقارير عف وثائؽمنذ مف نوعو التاسع  2014تقرير يمثؿ  .6

جؿ األطر اإلدارية والقانونية مف أ حوؿالتقرير  ويتمحور. 2006التحاد االفريقي في لالجنسيف 
السياسات  كذلؾ، و 2014قدمت تقريرىا لعاـ عضو تعزيز المساواة بيف الجنسيف في كؿ دولة 

 .اإلعالف الرسميلضماف تنفيذ مواد  صيغتوالبرامج التي 
مالي، موريشيوس،  ،ليبيريا ،امبياج ،إثيوبيا ،جزر القمرتقارير  2014 يضـ ممخص .7

 .......و وزمبابوي.توج ،سيراليوف ،السنغاؿجميورية العربية الصحراوية، الالنيجر، نيجيريا، 
 ىابعد ست دوؿ بتقديـ تقارير  تقـلـ  بينمادولة عضوا تقاريرىا القطرية،  48، قد أرسمت إجماال

 دورية األولية لمتحميؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ أدناه:ال

 ىاالبمداف التي لـ تقدـ تقارير  حتى اآلف ىاالبمداف التي قدمت تقارير 

، فاسو بوركينا، بوتسوانا، بنيف، أنجوال، الجزائر
، الكونغو، تشاد، جزر القمر، الكاميروف، بوروندي

، إرتريا، االستوائية غينيا، مصر، جيبوتي، ديفوار كوت
، ليسوتو، كينيا، غينيا، غانا، امبيا، جالجابوف، إثيوبيا

أفريقيا  األخضر، جميورية الرأس
جميورية الكونغو ، الوسطى

، سيبنبر ساوتومي و ، الديمقراطية
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، موريتانيا، مالوي، مالي، مدغشقر، ليبيا، ليبيريا
، رواندا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، موزمبيؽ، موريشيوس

، سيراليوف، سيشيؿ، السنغاؿ، الصحراوية جميوريةال
، سوازيالند، أفريقيا السوداف، جنوب جنوب، السوداف
 زيمبابويو  زامبيا، أوغندا، تونس، توجو، تنزانيا

 بيساوغينيا الصوماؿ و 

48 6 
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تقديـ التقرير  تقديـ التقارير األولية السنة 
 الثاني

قرير تتقديـ ال
 الثالث

قرير تتقديـ ال
 الرابع

قرير تتقديـ ال
 الخامس

تقديـ التقرير 
 السادس الثالث

2006 
 (2007)قمة 

 بمدان( 9)

ثيوبيا، الجزائر ، وبوروندي، وا 
 اناميبي، موريشيوس، ليسوتو

 تونسو  أفريقيا والسنغاؿ وجنوب
 بمداف( 9)

     

2007 
 (2008)قمة 

 بمدان( 7)

 كوت، الكاميروف، بوركينا فاسو
نيجيريا  غانا، مالي، ديفوار،

 روانداو 
 بمداف( 7)

     

2008 
 (2009)قمة 

 بمدان( 3)

 السنغاؿ مداف(ب   2النيجر، زيمبابوي )
 )بمد واحد(

    

2009 
 (2010)قمة 

 (بمدا 23)

، جيبوتي، الكونغو، تشاد، بنيف
، ليبيريا، الجابوف، امبيا، ز مصر
 توجو، سوازيالند، سيشيؿ، ليبيا

 أوغنداو 

، الجزائر
، بوركينا فاسو

، اثيوبيا، تشاد
، ليسوتو، غانا

، فاسو بوركينا
، تشاد

 موريشيوس
 السنغاؿو 
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 بمدا( 13)
 

، موريشيوس
، النيجر، ناميبيا

توجو و  نيجيريا
 بمدا( 11)

2010 
 (2011)قمة 

 بمدان( 3)

 زامبيا
 )بمد واحد(

جنوب أفريقيا 
 2ورواندا )

 مداف(ب  

    

2011 
 (2012)قمة 

 بمدان( 8)

 جميورية، الاالستوائية غينيا
 العربية الصحراوية تنزانيا

 بمداف( 3)

، الكونغو
 سيشيؿو ، زامبيا
 بمداف( 3)

 

 ناميبيا
 )بمد واحد(

 السنغاؿ
 )بمد واحد(

  

2012 
 (2013 )قمة
 بمدا( 14)

(، تقريراف)غينيا و بوتسوانا،
سيراليوف، موريتانيا، مدغشقر، 

 السوداف
 بمداف( 6)

 

، الكاميروف
الجميورية 
العربية 
، الصحراوية 

 زامبيا، أوغندا
 بمداف( 4)

 الجزائر
ورواندا، 

 نيجيريا،و 
 بمداف( 3)

 

 السنغاؿ 
 )بمد واحد(
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2013 
 (2014)قمة 

 بمدا( 15)

، إرتريار القمر، جز ، أنجوال)
 موزامبيؽ،مالوي، كينيا، 

 السوداف جنوبو 
 بمداف( 7)

 بوركينا، بنيف
 كوت، فاسو

 ديفوار
 جيبوتي.و 
 بمداف( 4)

 الجزائر
والكاميروف 

ناميبيا و 
 وسيشؿ

 بمداف( 4)

   

2014 
 (2015)قمة 

 بمدا( 13)

، جزر القمر 
 سيراليوف

 وليبيريا وغامبيا
ومالي 

 زيمبابويو 
 بمداف( 6)

، يجرالن
، إثيوبيا

الجميورية 
العربية 

الصحراوية 
 توجوو 
 بمداف( 4)

 نيجيريا
 موريشيوسو 

 (بمداف)

 السنغاؿ 
 )بمد واحد(
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قسميف  إلى ىذه الوثيقة تنقسـ في التقارير، أفضؿ الممارسات وكذلؾ المحتوى إلبراز .8
 :رئيسييف

بيف أداء  ارنةمقمع ال ،دولة عضوا 13مادة، ممخص تقارير فاألوؿ، مادة  قسـالتضمف ي .9
 ةدول مف قبؿ كؿ التقرير المقدـ ممخص الثاني قسمال يتضمف بينما ،مادةكؿ منيا حسب كؿ 

 التفاصيؿ.يحتوي عمى و  عضو
 
 :األول قسمال

 لمتقرير الموجز التحميل المكثف -ثانيا 
 ذات الصمة المعدية األمراض وغيره من اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية -1 المادة
 اإلعالف الرسمي حوؿ عف تنفيذ 2014لعاـ  عضوا تقاريرىا ثالث عشرة دولة  قدمت .10

، مالي، ليبيريا، جامبيا، إثيوبيا: جزر القمر، وىذه البمداف ىي أفريقيا. المساواة بيف الجنسيف في
، سيراليوف، السنغاؿ، العربية الصحراوية الديمقراطية، الجميورية نيجيريا، النيجر، موريشيوس
 أو أنيا قد استقرت  إما فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز انتشار عدالتوم. يمبابويتوجو وز 
 التي رفعت تقاريرىا.البمداف  في جميع انخفضت

 السمم واألمن -2المادة 
قدمت كؿ مف الدوؿ األعضاء الثالث عشرة تقريرا عف االلتزاـ بالسمـ واألمف. وقد  .11

، وبدعـ مف 1325ار مجمس األمف لألمـ المتحدة رقـ اتخذت ىذه الدوؿ إجراءات تمشيا مع قر 
صندوؽ بناء السالـ لمنظومة األمـ المتحدة. تـ اآلف دمج المرأة القمرية في إدارة الصراعات مف 

في موالي،  85لمسالـ " لتعمؿ كؿ واحدة منيف في منطقتيا ) ة"وسيط 501خالؿ: تدريب 
نشاء  215في أندزواني و  201  8أندزواني و  5موالي،  3لجنة لمسالـ ) 16في نجازيجيا(، وا 

 نجازيجيا( إلضفاء الطابع المؤسسي عمى إشراؾ المرأة في المصالحة المجتمعية.
 ألطفال ا تجنيد 3المادة  

جزر القمر، إثيوبيا، موريشيوس قدـ تقريرا عف ىذه المادة، وىي: تلـ أربعة بمداف ثمة  .12
ىذا البمد  عمى األطفاؿالجنود بشأف  3االلتزاـ ؽ ال ينطب ،. ومع ذلؾ، في سيراليوفوالسنغاؿ
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يبمغوا عمى أنو يجب أف ينص تجنيد األشخاص في القوات المسمحة وجياز الشرطة حيث إف 
نيجيريا  ،مالي، ليبيريا ،امبيا، اتخذت البمداف التالية: جسنة. في ىذه األثناء 18 مف العمر

. بنود تشريعية مختمفةاىية الطفؿ مف خالؿ ممموسة لتعزيز وحماية حقوؽ ورف إجراءات ،ووتوج
العتداء او حممة مف أجؿ حظر منيجي لتجنيد األطفاؿ ، بإطالؽ 2015، خالؿ النيجر ستقـو
 جنس. ورقيؽزوجات مف خالؿ اتخاذىف  الفتيات عمى

  العنف القائم عمى نوع الجنس - 4المادة  
وضع حد اتخاذىا ل يجري األنشطة التي عف تقريرا ثالثة عشرمف البمداف ال قدـ كؿ .13

الممارسات و  مسألة تشويو األعضاء التناسمية لممرأة تصنيؼتـ . القائـ عمى نوع الجنسلمعنؼ 
 .العنؼ الجنسي جرائـفي فئة  امبياوج ماليفي األخرى  المضرةالتقميدية 

  ينالجنسمبدأ تكافؤ  -5 المادة
 إطارا يشمؿ إثيوبيا وضعت .ىذه المادة أبمغت عف قدمت تقاريرالبمداف التي  جميع إف .14

 التمييز عمى حظري كما ،عمؿ المتساوياألجر المتساوي لم الدولية التي تكفؿ االتفاقيات اعتماد
يقدـ أي يجوز أف ال  نص عمى أنوي جديد قانوف ، ُسف  ليبيريا في. في سوؽ العمؿ أساس الجنس
أو  %30مف أقؿ مف مسؤوليف منتخبيف، أو مرشحيف لمنصب رسمي، تتضقائمة حزب سياسي 

 % مف جنس واحد.70أكثر مف 
 حقوق اإلنسان لممرأة -6 المادة
لتعزيز عرضا موجزا عف اإلجراءات المتخذة البمدات التي رفعت تقارير جميع قدمت  .15

 اإلنساف لممرأة. حقوؽ
 الميراثاألرض والممكية وحقوق -7لمادة ا

الصعوبات التي إلى  اريرالتي قدمت تق جميع البمدافأشارت موريشيوس،   باستثناء .16
األرض لمرأة في ا حقوؽ في قبوؿ العرفيةالقوانيف و  القوانيف الوضعية بيففي التنازع  واجيتيا

 .الميراثوالممكية و 
 .ومحو أمية النساء تعميم البنات -8 المادة 
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 التي تـ اإلجراءاتمختمؼ  أنو عمى الرغـ مف قدمت تقارير البمداف التي  جميع الحظت .17
االجتماعية  القيـ بسبب أقؿ حظاالفتيات  ال تزاؿ، في النظاـ المدرسي التكافؤ لضماف اتخاذىا

بما في ، حدة الفقر هدييز  ارئيسي عامال التسرب المدرسيويشكؿ  .فتعميمي ضد الراسخةالثقافية و 
 .تأنيث الفقر ذلؾ
 حقوق ولحوالشعوب  اإلنسان األفريقي لحقوق الميثاقالممحق ب بروتوكولال  -9 المادة 

 .المرأة في أفريقيا
ثيوبيا وموريشيوس والسنغاؿ تقريرا عف بروتوكوؿ مابوتو.  .18 لـ تقدـ أي مف جزر القمر وا 

في النيجر، لـ يتحقؽ حتى اآلف أي تقدـ فيما يتعمؽ بالتصديؽ عمى البروتوكوؿ الممحؽ 
 المرأة في أفريقيا. وؽبالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب، حوؿ حق

 
 الجزء الثانى  

 الشامل لمدول األعضاء بشأن تنفيذ اإلعالن الرسمي حسب البمدان التجميعيالتقرير  -ثالثا
 اتحاد جزر القمر -ألف  

 : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وغيره من األمراض المعدية ذات الصمة1لمادة ا
 

ية / اإليدز، الذي ىو عمى الرغـ مف انخفاض معدؿ انتشار فيروس نقص المناعة البشر  .19
٪، أدرج اتحاد جزر القمر مكافحة األمراض المنقولة جنسيا / فيروس نقص المناعة 0.025

البشرية / اإليدز بيف اىتمامات الحكومة القمرية. وىي أحد المجاالت االستراتيجية الرئيسية 
تي تقدـ رؤية الحكومة ال ،لمنمو المعجؿ واستراتيجية التنمية 35الػاألولوية السبع والبرامج ذات 

. تمتـز الحكومة القمرية أيضا باإلسياـ في 2019 - 2015القمرية في تنمية البمد لمفترة 
الموارد  مف خالؿمكافحة األمراض المنقولة جنسيا / فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز 

ف الفقيرة المثقمة رة البمداتخفيض الديوف في إطار مباد تمؾ المتأتية مفالوطنية، بما في ذلؾ 
 بما في ذلؾ مكافحة اإليدز. ،برامج الصحة ذات األولويةوف لتنفيذ يبالد
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 : السمم واألمن2المادة 
العاـ لألمـ  األميف ي أنشأهالذ ما بعد الصراع، مف صندوؽ جزر القمر اتحاد استفاد .20

برنامج ، تـ وضع اوىكذ. العودة إلى العنؼتجنب و  األزمة البمداف الخارجة مف لمساعدة المتحدة
عادة اإلدماجوالتسريح و  نزع السالحومشاريع ل بناء السالـصندوؽ و بناء السالـ ل آخر وبرنامج  ،ا 

برنامج  وقد تـ وضع. جزر القمر في وبناء السالـ المصالحة الوطنية دور المرأة في حوؿ
 السالـ. لجنة وتبع ذلؾ إنشاء، وسيطاتك لمنساء تدريبي

المرأة  يتـ دمج، المتحدة في منظومة األمـ بناء السالـ صندوؽ بدعـ مفو  ،2011منذ  .21
 :الصراعات مف خالؿ في إدارة اآلف القمرية
 201في موالي،  85" لتعمؿ كؿ واحدة منيف في منطقتيا )مسالـوسيطة ل 501تدريب " -

 في نجازيجيا(، 215في أندزواني و 
يا( إلضفاء الطابع المؤسسي نجازيج 8أندزواني و  5موالي،  3لجنة لمسالـ ) 16إنشاء  -

 عمى إشراؾ المرأة في المصالحة المجتمعية.
 

 الجنود األطفال: 3المادة 
 لـ يتـ اإلبالغ عف ىذه المادة   .22

 الجنس القائم عمى  العنف: 4المادة 
مف كؿ ثالث  ةواحدتقع : جزر القمر العنؼ القائـ عمى نوع الجنس حقيقة واقعة فييمثؿ  .23
في  عمى الصعيد الوطني نوعية أجريت وفقا لدراسة، أزواجيف مف ديلمعنؼ الجس ضحية نساء

نتيجة  ، والمالي لالعتداء البدني المرأةتتعرض  القائـ عمى نوع الجنس. العنؼ حوؿ 2006
 ،األعماـ ،اآلباء ،األزواج) أسرىـ( مف وسوء المعاممةاإلىانة )اإليذاء البدني والنفسي و طالقيا، ل

 و لممرأة وصمة عار أو االنفصاؿ الطالؽ عتبري األصيار، حيثأو  (الخطيبيفاإلخوة، 
لمحة عامة  اإلحصائية البيانات قميؿ مف وفري. مرأةلا تقريبا إلى دائما مسؤوليةال عزىتو ، عائمتيا

 .الوضع عف
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وزارة الصحة وتعزيز  المصدر:   (2013-2006النسبة المئوية لحاالت اإلساءة لمنساء المبمغ عنيا في جزر القمر ) :1الشكل 

 (2014مسائؿ الجنسيف )

أف النسبة المئوية لحاالت اإلساءة لمنساء المبمغ عنيا فيما يتعمؽ بالتخمي  1يبي ف الشكؿ  .24
 (. 2009 عاـ%5 إلى 2008% عاـ 14% )مف 9عف األسر، قد شيدت انخفاضات بنسبة 

غذاء وسوء المعاممة وُتعزى حاالت اإلساءة لمنساء في جزر القمر أساسا إلى: تأميف ال .25
% بالنسبة لسوء المعاممة خالؿ الفترة 65% بالنسبة لتأميف الغذاء و16بنسبة مئوية تترواح بيف 

2006-2013. 

 : مبدأ التكافؤ بين الجنسين5المادة 

حسب الممارسات التقميدية، يتـ استبعاد المرأة في جزر القمر عف دائرة صنع القرارات  .26
في التغير بفضؿ تعبئة منظمات المجتمع المدني، واألعماؿ  العامة غير أف  الوضع آخذ

المتمخضة عف المشروع المشترؾ لمسائؿ الجنسيف الذي قدـ الدعـ الفني لمنساء المرشحات 
والقيادة وتنظيـ الحمالت االنتخابية.  ؿخالؿ االنتخابات الماضية ودر بيف عمى ميارات االتصا

حسب التقارير الوطنية عف التنمية حيث بمغ  2003عاـ  0.303يقدر مؤشر تمكيف الجنس بػ 
% بالنسبة لمرجاؿ. ولـ يتغير ىذا المعدؿ 98% فقط مقابؿ 2معدؿ تمثيؿ النساء في البرلماف 

بعد االنتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا. فقد تـ انتخاب امرأة واحدة فقط مستشارة في جزيرة 
خص اإلدارة، تمثؿ النساء في السمطة التنفيذية موىيمي لشغؿ منصب في البرلماف.  وفيما ي
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% بالنسبة لمرجاؿ. وبالمثؿ، تمثؿ النساء المواتي يشغمف 72% فقط مقابؿ 28واإلدارة العميا 
 % بالنسبة لمرجاؿ.71% فقط مقابؿ 29مناصب إدارة متوسطة النساء الفنيات 

الرغـ مف تمثيميا  وتشارؾ المرأة تدريجيا في الييئات التنفيذية التحاد الجزر عمى .27
% إلى 7.4المحدود؛ وشيدت نسب النساء في المناصب العميا في المؤسسات زيادة مف 

، كانت ىناؾ امرأتاف وزيرتاف مقابؿ امرأة واحدة 2011. ومنذ 2010و 2000% بيف 21.2
؛ وعمى مستوى المحافظات، 2011و 2008في حيف لـ تكف ىناؾ أية امرأة بيف  2007عاـ 

في اندزواني مقابؿ  3في انجازيدجا و  دةامرأة واح بع نساء محافظات بما في ذلؾكاف ىناؾ أر 
. وتـ تسجيؿ تعيينات مشجعة في الشركات الحكومية والمناصب 2014و 2011امرأتيف في 

 الفنية.
 

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 
ضحايا اإلساءة  يعتبر األطفاؿ، الفتياف والفتيات مف جميع الفئات االجتماعية واألعمار .28

حالة عنؼ عمى القصر في  700الجسدية والجنسية والنفسية. فقد تـ اإلبالغ عف أكثر مف 
. ومف ضمف أعماؿ العنؼ األكثر 2004خمية األزمات في الجزر الثالث منذ افتتاحيا عاـ 

، إثارة لمقمؽ التي تـ تحديدىا العنؼ الجنسي المنتشر في البيئة األسرية والمدارس )العامة
الخاصة أو القرآنية( وفي مؤسسات االحتجاز، والمجتمعات المحمية وأماكف العمؿ. وتجدر 
اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف ىذه االنتياكات، ال تحظى النساء بالحماية. والفتيات أكثر تأثرا 

كاء بيذه الظاىرة مف الفتياف. ويبدو أف  الضحايا أنفسيـ وأسرىـ والسمطات في جزر القمر والشر 
 اإلنمائييف ومنظمات المجتمع المدني يحترموف "قانوف الصمت" و"المحظورات".

 : األرض، الممكية والميراث7المادة 

 لـ يقدـ أي عرض فيما يخص ىذه المادة. .29
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 : تعميم الفتيات ومحو أمية النساء8المادة 

 لـ يقدـ أي عرض فيما يخص ىذه المادة. .30

لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق بحقوق  قياق األفريبروتوكول المرفق بالميث: ال9المادة 
 المرأة

 لـ يقدـ أي عرض فيما يخص ىذه المادة..31

 جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية -ألف

أبدت جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية التزاما مستمرا بمعالجة مسألة عدـ المساواة بيف .32
دارية وبيئة الجنسيف التي تعيؽ التغييرا ت المستدامة والتنمية مف خالؿ توفير بيئة قانونية وا 

سياسة عامة مالئمة في البمد. وقد تـ توفير بيئة سياسة عامة وبيئة قانونية مالئمة لمفتيات 
 والنساء اإلثيوبيات.

مات تعتبر االتفاقيات الدولية واإلقميمية المصدقة والبروتوكوالت الموقعة واالتفاقات وااللتزا.33
دستور جميورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية؛ والمواد  المتعيد بيا جزًء ال يتجزأ مف

مف الدستور، مف جممة مواد أخرى، تؤكد المساواة في جميع المجاالت  89/7و 25،34،35
مف الدستور تمنح المرأة نفس الحقوؽ التي  35وتحمي الحقوؽ األساسية لممرأة.  فالمادة 

في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ويمنحيما صالحية  تمنحيا لمرجؿ
 اتخاذ إجراءات عمؿ إيجابية لتصحيح التراث التاريخي لعدـ المساواة الذي تعاني منو المرأة.

 : فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز واألمراض المعدية ذات الصمة1المادة 

نقص المناعة البشرية واألمراض المعدية المنقولة عف  ىناؾ انخفاض عاـ في فيروس.34
طريؽ االتصاؿ الجنسي مع زيادة في استخداـ الخدمات وفي مستويات التوعية واإلجراءات 
المتخذة بيف السكاف. وقد ازداد عدد االشخاص المستفيديف مف خدمات االستشارة والفحص 

. 2012/2013و 1998شخص بيف  11،965،533شخصا إلى  564،321الطوعية مف 
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وبمغ عدد النساء الحوامؿ الحامالت لفيروس نقص المناعة البشرية اإليجابي المواتي حصمف 
عمى العالج بمضادات الفيورسات الرجعية الفعالة أو إجراءات الوقاية مف انتقاؿ المرض مف 

لأللفية  %. وحققت إثيوبيا اليدؼ المحدد في األىداؼ اإلنمائية 42.9األـ إلى الطفؿ نسبة 
% بينما قامت 2.5لخفض معدؿ االنتشار. فقد تـ تحديد غاية األىداؼ اإلنمائية لأللفية بنسبة 

. وفيما يخص متابعة مرض 2011% عاـ 1.5إثيوبيا بخفض معدؿ االنتشار بالفعؿ بنسبة 
. وتـ 2012/2013% في 91.4% وبمغ نجاح العالج 58.9السؿ، بمغ معدؿ الكشؼ نسبة 

% في 70.3مف التحسينات فيما يخص معدؿ عالج السؿ الذي بمغ  تسجيؿ المزيد
2012/2013. 

 : السمم واألمن2المادة 

اتخذت الحكومة أيضا خطوات لتعزيز دور المرأة في منع وتسوية النزاعات مف خالؿ .35
تصميـ وتنفيذ كتيب تدريبي يستجيب لممسائؿ الجنسانية وتوفير التدريب المستمر لمنساء قائدات 

جمعيات والنساء العامالت. وييدؼ ذلؾ إلى إشراكيف في ىيكؿ حفظ السالـ. وبناًء عمى ال
ذلؾ، ازدادت مشاركة المرأة في لجاف حفظ السالـ التي تـ إنشاؤىا عمى الصعيد المحمي. ويتـ 
بذؿ جيود استخداـ التوسع الحالي لممجموعات المعنية بتنمية المرأة لموصوؿ إلى النساء مف 

لشعبية مف أجؿ تعزيز مشاركتيف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية بما القاعدة ا
 في ذلؾ بناء السالـ.

فيما يخص حفظ السالـ، تأتي إثيوبيا في المرتبة األولى مف حيث مشاركة المرأة في حفظ .36
ديفوار.  السالـ وتساىـ إثيوبيا في القوة المكونة حصريا مف النساء حافظات السالـ في كوت

وىناؾ زيادة في مشاركة المرأة في قوات األمف والدفاع في ىيكؿ الحكومة. ويعد ىذا نتيجة 
لمختمؼ التدخالت في مجاؿ بناء القدرات فيما يخص التدريب القصير األمد والمنح الدراسية. 
وأصبحت المرأة أيضا مشاركة نشطة في ضع السياسات المجتمعية عمى كافة المستويات 

 ة المنازعات في أماكف العمؿ.وتسوي
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 : تجنيد األطفال3المادة 

 لـ يقدـ أي عرض فيما يخص ىذه المادة..37

 : العنف القائم عمى نوع الجنس4المادة 

اعتمدت إثيوبيا وصدقت وراجعت مختمؼ الوثائؽ التشريعية ووثائؽ السياسة العامة التي .38
ىذه الوثائؽ: القانوف الجنائي المنقح  تعالج عمى وجو الخصوص العنؼ ضد المرأة. ومف أىـ

(، الخطة االستراتيجية الخاصة باالستجابة المتكاممة 2000(، قانوف األسرة المنقح )2005)
( مع التركيز عمى 2009والمتعددة القطاعات لمعنؼ ضد المرأة وقضاء األطفاؿ في إثيوبيا )

حوؿ الممارسات التقميدية الضارة التي تـ  ستجابة واالستراتيجية الوطنيةآلية الوقاية والحماية واال
 (.2013اعتمادىا مؤخرا )

تجر ـ األطر القانونية وأطر السياسة العامة كافة أعماؿ العنؼ ضد المرأة بما في ذلؾ .39
كافة أشكاؿ الممارسات التقميدية الضارة وتفرض عقوبات عمى مرتكبييا. وقد تـ إنشاء ىياكؿ 

قانوف معنية بالتصدي لمعنؼ ضد المرأة وأىميا: حماية متخصصة داخؿ ىيئات إنفاذ ال
 األطفاؿ والنساء في مراكز الشرطة. 

 : مبدأ التكافؤ بين الجنسين5المادة 

شيد تمثيؿ المرأة في سوؽ العمؿ زيادة تدريجية عمى مر السنيف. وتظير نسبة عمالة .40
. وبمغت 2012في  42.6إلى  2009عاـ  37.5اإلناث إلى السكاف اتجاىا متصاعدا مف 

% مف اليد العاممة 69عمالة اإلناث في قطاعي االقتصاد الرسمي وغير الرسمي نسبة 
% مف عمالة الخدمة المدنية. وتبيف البيانات 41األنثوية. وتمثؿ موظفات الخدمة المدنية 

 %.64.2المتوفرة في القطاع الرسمي أف النساء العامالت يشكمف 
%. وعمى الرغـ مف أف نسبة النساء في 51تشكؿ النساء  وفي القطاع غير الرسمي،.41

القطاع الرسمي مرتفعة، فإف المناصب التي تشغميا النساء ذات مستوى ضعيؼ: تشغؿ النساء 
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% مف الوظائؼ في السجوف واألعماؿ اليدوية 51% مف الوظائؼ الكتابية والضريبية و71
 عممية.بينما حصتيف أقؿ في الوظائؼ اإلدارية/ المينية وال

وضع البمد أطرا قانونية مناسبة بما في ذلؾ، اعتماد االتفاقيات الدولية لضماف األجر .42
المتساوي عف العمؿ المتساوي إلى جانب حظر التمييز عمى أساس نوع الجنس في سوؽ 

 العمؿ.

 : حقوق اإلنسان لممرأة6المادة 

مقة بحقوؽ اإلنساف وقامت صدقت إثيوبيا عمى أىـ الصكوؾ الدولية واإلقميمية المتع.43
بإدراجيا في تشريعاتيا الوطنية: الصكوؾ العامة والصكوؾ المتعمقة بالمرأة عمى وجو 
الخصوص. وتشمؿ الصكوؾ المتعمقة بالمرأة عمى وجو الخصوص اتفاقية القضاء عمى جميع 

 أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي تـ اعتمادىا مف دوف إبداء أية تحفظات. 

 األرض، الممكية والميراث: 7المادة 

مف بيف أىـ اإلنجازات التي تـ تسجيميا في المجاؿ االقتصادي تعزيز التمكيف االقتصادي .44
تحسيف الوصوؿ إلى الموارد المدرة لإلنتاج مثؿ األراضي إلى السيطرة عمييا مف مف لممرأة 

مدرة لإلنتاج  والسيطرة خالؿ االعتماد والحؽ في الممكية. تساىـ زيادة الوصوؿ إلى الموارد ال
عمييا بشكؿ كبير في تحسيف التمكيف االقتصادي لممرأة. ولتحقيؽ ىذه اإلنجازات، اعتمدت 
الحكومة مزيج السياسات العامة واإلصالحات القانونية لضماف المساواة بيف النساء والرجاؿ في 

 الوصوؿ إلى الموارد المدرة لإلنتاج مثؿ األراضي والممكية.
 

 المرأة محو أمية  : تعميم الفتيات و8المادة 
قامت الحكومة، مف خالؿ سمسمة مف السياسات والتشريعات، باتخاذ تدابير لضماف .45

المساواة بيف الفتيات والفتياف والنساء والرجاؿ في الوصوؿ إلى التعميـ في كافة مستوياتو. تنص 
برامج لتطوير قطاع التعميـ عمى ة لمتعميـ والتدريب القائمة عمى أساس أربعة يالسياسة القطر 
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يالء عناية خاصة لمشاركة المرأة في  الحاجة إلى دمج مسائؿ الجنسيف في المناىج الدراسية، وا 
توظيؼ وتدريب وتكميؼ المعمميف ومعالجة توزيع الموارد  المستجيبة لمسائؿ الجنسيف داخؿ 

(، شيد التسجيؿ 8-5)الدرجات القطاع ولصالحو. وخالؿ الدورة الثانية مف التعميـ االبتدائي 
%. وعمى المستوى الثانوي )المرحمة األولى: 49.2% إلى 46.9الصافي لمفتيات زيادة مف 

 (، شيد التسجيؿ اإلجمالي زيادة خالؿ فترة الخمس سنوات.10-9الدرجات مف 

 : البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق بحقوق9المادة 
 المرأة

 لـ يقدـ أي عرض فيما يخص ىذه المادة. .46
 

 جمهورية جامبيا -جيم

 : فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز واألمراض المعدية ذات الصمة1المادة 

أولت حكومة جامبيا أىمية كبيرة لتنفيذ التدابير الرامية عمى المعالجة الفعالة لممسائؿ . 47
المناعة البشرية والسؿ واألمراض المعدية األخرى ذات  المتعمقة بالمالريا وفيروس نقص

الصمة. وتمت صياغة واعتماد السياسات الرامية إلى تحقيؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية 
مع مراعاة نمو السكاف إلى جانب االحتياجات الديموغرافية لمسكاف. ومثمما ىو الحاؿ في 

مالريا وفيروس نقص المناعة البشرية مف أىـ البمداف األفريقية جنوب الصحراء، تعتبر ال
 المشاكؿ الصحية التي تؤثر سمبا عمى تنمية جامبيا. 

ويسعى . االجتماعية واالقتصادية التكافمية يعكس إطار السياسة الوطنية لمصحة العالقة -48
كاليؼ القدرة عمى تحمؿ تو  الوصوؿ فياإلقميمية( )الجنسانية و تعزيز المساواة " ىذا اإلطار إلى

 إصالحات النظاـ الصحي، وتعزيز والمعايير األخالؽ، والحفاظ عمى الخدمات الصحية الجيدة
رضاء االحتفاظ بالموظفيف و  وتحسيف التي  الصحي سياسات األخرى لمقطاعال وتشمؿ العميؿ.ا 

وس نقص المناعة ، السياسة الوطنية لفير الوطنية لمصحة السياسة يجري تنفيذىا حاليا
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يذه خطة العمؿ. وللألمة و السياسات السكانية و السياسة الوطنية لمتغذية يدز، و البشرية/اإل
 وفعالية ممستشفيات الحكوميةل الزيادة اليائمة واضح في تأثير كبير والبرامج الصحية السياسات

فيروس نقص  انتشارخدمات الصحة اإلنجابية واتاحتيا بأسعار معقولة، وانخفاض معدؿ 
 معدؿ وفيات الرضع. انخفاضضال عف ، فالمناعة البشرية

 : السمم واألمن 2المادة 
% مف 50المتمثؿ في تمثيؿ  العاـ لألمـ المتحدة األميف ىدؼ نحو تحقيؽ وجيت الجيود -49

 المؤسسات األمنية. وتضـ عمميات دعـ السالـفي  وصنع القرار عمى صعيدي اإلدارةالنساء 
 برتبة مفتش أو ما  فوقيا.. ديد مف النساء في صفوفياالع جامبيا قوة الشرطة في في البالد مثؿ

 السجوف قطاع ىكبار في حيف يتباى ضابطات ال يقؿ عف ثالثةما  وكاف يوجد في إدارة اليجرة
 تدرجت إلى رتبة مفوض شرطة. ضابطة بما في ذلؾبوجود ضابطتيف كبيرتيف ،  أيضا
 صب القيادة العميا أيضا.أبدى جيش جامبيا الوطني مراعاة لنوع الجنس في منا -50

 : الجنود األطفال3المادة 
قامت الدولة ، لدى وفائيا بالتزاماتيا، بسف صكوؾ قانونية وصياغة سياسات لحماية  -51

. وقد صدر ىذا القانوف لضماف 2005األطفاؿ في جامبيا، بما في ذلؾ قانوف الطفؿ لعاـ 
في  الطفؿ ورفاىيتو مف خالؿ إدماج أحكاميا لمجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ  التنفيذ الفعاؿ

القوانيف الوطنية بحيث يمكف أف تخمؽ التزامات قابمة لمتنفيذ مف الناحية القانونية يمكف أف تتـ 
بشأنيا مساءلة الحكومة. ويعد القانوف العنصر األكثر شموال في تشريعات حقوؽ الطفؿ التي 

ية ورعاية األطفاؿ في جامبيا. وينسؽ بيف تتضمف جميع القوانيف ذات الصمة بحقوؽ ورفاى
جميع القوانيف التي كانت قائمة سابقا في البالد فيما يتصؿ باألطفاؿ. كما يمأل الفجوة في 

 دستور جميورية جامبيا الذي يفتقر إلى أحكاـ تفصيمية بشأف الطفؿ وقضية األطفاؿ.
 : العنف القائم عمى أساس نوع الجنس4المادة 

. ويعد ىذا القانوف عنصرا شامال مف 2007قانوف االتجار باألشخاص لعاـ  يجري إنفاذ -52
ويتمثؿ ىدفو الرئيسي  التشريع الذي يعالج، مف بيف أمور أخرى، تيديد االتجار بالنساء واألطفاؿ

عادة دمج ضحايا االتجار.  في منع وكبح وا 
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  المساواة بين الجنسين : مبدأ5المادة 
إجراء  عمى في وقت سابؽ، عمى النحو المبيف 15إطار المادة  في لمرأة،ا ينص قانوف  -53

 أو ىيئة،  أو مؤسسة كؿ جياز، التزاما عمى ىذا القسـ. ويفرض اعتمادهينبغي  خاص مؤقت
. بيف الرجؿ والمرأة إلى التعجيؿ بالمساواة الفعمية ترمي مؤسسة خاصة أو سمطة أو عامة،

حيثما  المستويات، القرار عمى جميعصنع لسياسية و ا الساحة أكثر أىمية في القسـويصبح ىذا 
 ولكنيا قد ال المساواة مع الرجؿ عمى قدـ المشاركة الفعالة المرأة ممنوعة قانونا مف ال تكوف

دور المرأة. ل النمطي، والتصور لصالح الرجؿتحيز الثقافي بذلؾ نظرا لم تكوف قادرة عمى القياـ
(، بيد أف 2003)نتائج المسح المتكامؿ لإلسكاف  خبيفالنا% مف 58 امبياالنساء في ج تشكؿو 

يتـ  2مف بينيف  نساء 5 يناؾ. فمف النساء في الجمعية الوطنية التمثيؿ % فقط مف10
ينخفض بكثير  البرلمانيات .ومف ثـ، فإف عدد النساء الرئيس يعينيما مف قبؿيتـ  2و  انتخابيما

  %.30 عف ىدؼ اؿ
 رأة : حقوق اإلنسان لمم6المادة 

اإلنساف  حقوؽاإلقميمية الرئيسية التي تعالج و  جميع المواثيؽ الدوليةعمى  جامبيا صدقت -54
مجنسيف السياسة الوطنية لو  2009إلى  1999مف لممرأة  السياسة الوطنيةقد استندت لممرأة. و 

المجنة المعنية اتفاقية  في المبادئ المنصوص عمييا إلى  2020-2010 وتمكيف المرأة
المرأة  والبروتوكوؿ األفريقي لحقوؽمنياج عمؿ بيجيف و  ،ضاء عمى التمييز ضد المرأة بالق

عالنو.  وا 
 : األرض والممكية واإلرث7المادة 

عمى  العرفي والقانوف لمسيحييف،عمى ا القانوف الوضعي، و المسمميف عمى الشريعةتنطبؽ   -55
عض االستثناءات الممزمة القميمة ب ، بغض النظر عف وىذا يعني. ألشخاص المتمسكيف بالعرؼا

، أف قانوف 2005قانوف الطفؿ ، و 2010، المرأة قانوف مثؿ قوانيفال في المنصوص عمييا
 الشخصي لممرء. قانوفال يعتمد عمى جامبيا شعب ينطبؽ عمىاألسرة الذي 

 : تعميم الفتيات ومحو أمية النساء 8المادة 
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أحكاما لمتعميـ غير التمييزي والواعي  2015 -2004توفر سياسة التربية الوطنية  -56
لممساواة بيف الجنسيف. وتركز السياسة التعميمية أيضا تركيزا خاصا عمى نوع الجنس وزيادة 
فرص الوصوؿ العادؿ إلى التعميـ األساسي والثانوي والجامعي والعالي. كما تركز عمى تعزيز 

حو األمية مع التركيز تحديدا عمى فرص الوصوؿ إلى مراكز تنمية األطفاؿ الصغار وبرامج م
 الفتيات في المناطؽ التي تفتقر إلى الخدمات والفئات المحرومة األخرى مف السكاف.  

 معاالحتياجات المجتمعية و مدارس عمى العدالة في التوزيع الجغرافي لم كذلؾ يتـ التشديد -57
اىتمامات  الحكومة تعمـ  ويقتضي ذلؾ أف. التفاوتات بيف الجنسيف القضاء عمى التركيز عمى

 المساواة بيف الجنسيف تحقيؽ أىداؼ باتجاه العممية التعميمية كؿ مرحمة مف مراحؿ في الجنسيف
 خالؿ فترة السياسة. واإلنصاؼ

: بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق المرأة في 9المادة 
 أفريقيا 

التوالي. عمى  2006و 2003وؿ المرأة في صدقت عمى بروتوكوقعت جميورية جامبيا و  -58 
.  ويعد اعتماد ىذا القانوف 2010ومضت جامبيا أيضا في إدماج البروتوكوؿ في قانوف المرأة لعاـ 

تاريخيا وجديرا بالثناء لجامبيا كأمة. ويعد بمثابة مصدر لألمؿ والسمـ والرخاء لكؿ مف الرجاؿ 
ويضفي أثرا قانونيا وقوة عمى االلتزامات والتعيدات القانونية الدولية التي  والنساء في جامبيا ألنو يقر

 أخذتيا جامبيا عمى عاتقيا لفرض احتراـ الوضع القانوني لممرأة. 

 جمهورية ليبيريا  -ج

اثنتيف  أجرت. و ما بعد النزاع تعافييا في مرحمة إعادة اإلعمار مكاسب كبيرة لدى ليبيرياحققت  -59
. واألمف السالـ عقد مفبنحو  البالدتمتعت و  ناجحةال متعددة األحزابال بات الديمقراطيةمف االنتخا

والسياسات  جميع اإلصالحاتجري وضع وت تقريبا انيار الذي كاف قد االقتصاد تنشيط يجريو 
 سيادة استعادة فضال عفاإلنتاجية، األساسية و  البنية التحتية إعادة إعمار. وتمضي عمميات الالزمة

قدما عمى الطريؽ المقيميف األجانب لجميع المواطنيف و  الحقوؽ الثابتة حماية لقانوف، وال سيماا
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االحتياجات المحددة  لتمبية وبرامج معينة الحكومة سياسات، وضعت سعيا ليذه الغاية. و الصحيح
 لمتأكد مف عدـ تعرضيـ لمتمييز بعد اآلف. واألطفاؿ لمنساء

 ذات صمة المعديةاألمراض اإليدز و  / البشرية فيروس نقص المناعة: 1المادة 

وضعت الحكومة خطة عشرية لمصحة الوطنية وسياسة الرعاية االجتماعية تغطي الفترة مف  -60
. وتتمثؿ رؤية السياسة في ضماف صحة جيدة لمسكاف مع توفير الحماية 2021إلى   2011

يف الحالة الصحية والرعاية االجتماعية لمجميع، في حيف يتمثؿ ىدؼ ىذه السياسة في تحس
 ريا عمى أساس عادؿ.ياالجتماعية لجميع األشخاص في ليب

تتضمف السياسة استراتيجيات محددة لموقاية مف فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  -61
والمالريا والسؿ واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة وعالجيا ورعايتيا. وفي استجابة لمحاجة 

خاص المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في االستراتيجية الوطنية إلشراؾ األش
لالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، أنشأت المجنة الوطنية لمكافحة اإليدز بالتعاوف 
مع برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة اإليدز شبكة ليبيريا لألشخاص المصابيف بفيروس نقص 

 عة البشرية .المنا

( مجموعة دعـ في جميع مقاطعات 30تعمؿ الشبكة بشكؿ وثيؽ مع أربع جمعيات وثالثيف ) -62
ليبيريا الخمس عشرة. وتواصؿ الحكومة تطوير االستراتيجيات الرامية إلى تحسيف الوقاية مف فيروس 

اعة البشرية نقص المناعة البشرية والسيطرة عميو. وتـ تشكيؿ مراكز تنسيؽ لفيروس نقص المن
واإليدز وتعزيزىا في كؿ وزارة ووكالة إلدراج فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في مشاريع 

  وبرامج تمؾ الوزارات والوكاالت.

 : السمم واألمن 2المادة 
وضػػػعت ليبيريػػػا سياسػػػة لألمػػػف القػػػومي وتقػػػـو بتنفيػػػذىا. وتسػػػعى ىػػػذه السياسػػػة إلػػػى زيػػػادة ثقػػػة  -63

ألمػػػف مػػػف خػػػالؿ تعيػػػيف أفػػػراد أمػػػف مػػػؤىميف عػػػف طريػػػؽ عمميػػػات تػػػدقيؽ شػػػفافة الجميػػػور فػػػي قػػػوات ا
ومنصػػفة. والمقصػػود بػػذلؾ ىػػو أف يعكػػس التنػػوع العرقػػي ونػػوع الجػػنس والتمثيػػؿ الػػديني فػػي ليبيريػػا بمػػا 
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يتماشػػى مػػع المعػػايير الدوليػػة، وتعزيػػز المسػػاءلة، والسػػموؾ األخالقػػي والمينػػي فػػي ظػػؿ الرقابػػة المدنيػػة 
 الديمقراطية.

 
صممت التطبيقات والبرامج لجذب المزيد مف النساء فػي قطػاع األمػف: عينػت الحكومػة إناثػا فػي -64

البعثات والسفارات االستراتيجية، مف بينيا لدى البعثة الدائمة لألمػـ المتحػدة، وكػذلؾ فػي السػفارة لػدى 
يريػػػة أيضػػػا مناصػػػب فػػػي ثيوبيػػػا وألمانيػػػا وجنػػػوب أفريقيػػػا، واليابػػػاف عمػػػى التػػػوالي. وتشػػػغؿ المػػػرأة الميبإ

 االتحاد األفريقي، واإليكواس والبنؾ الدولي، وغير ذلؾ.

 : الجنود األطفال 3المادة 

أنشأت الحكومة المنتدى التمثيمي ألطفاؿ ليبيريا لتعزيز مشاركة األطفاؿ في صنع القرارات التي -65
زات حقوؽ الطفؿ وتقديـ تؤثر عمى رفاىيتيـ. ويقـو المنتدى بالرصد والتحقيؽ في انتياكات وتجاو 

تقارير بشأنيا وكذلؾ تمثيؿ جميع األطفاؿ في ليبيريا في المؤتمرات الوطنية والدولية لألطفاؿ. ويتـ 
تمثيؿ جمعية األطفاؿ عمى مستوى المقاطعة والمنطقة مف خالؿ جمعيات األطفاؿ في المقاطعة 

ي المسائؿ التي تؤثر عمى رفاىية والمنطقة. وتدعو ىذه المجالس إلى االستماع ألصوات األطفاؿ ف
األطفاؿ، وكذلؾ الرصد والتحقيؽ في انتياكات حقوؽ الطفؿ عمى مستوى المقاطعة والمنطقة في 
برلماف األطفاؿ عمى المستوى الوطني. ومنذ اندالع وباء فيروس اإليبوال في ليبيريا، تـ إشراؾ  

في جميع أنحاء البالد بشأف الوقاية مف أعضاء مف برلماف األطفاؿ في خمؽ الوعي وتوعية األطفاؿ 
 الفيروس.

 : العنف القائم عمى نوع الجنس4المادة 

تـ وضع خطة وطنية لمعنؼ القائـ عمى أساس نوع الجنس لمنع واالستجابة لحاالت العنؼ  -66
القائـ عمى نوع الجنس في ليبيريا. وتقضي الخطة باتباع نيج شامؿ لمعالجة قضايا العنؼ الجنسي 

ليبيريا. وتنقسـ الخطة إلى خمس ركائز ىي: التنسيؽ والصحة والنفسية االجتماعية، والحماية في 
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نشاء  واألمف مف أجؿ ضماف التنسيؽ الفعاؿ ألنشطة العنؼ القائـ عمى نوع الجنس في البالد، وا 
 فريؽ عمؿ وطني لمعنؼ القائـ عمى نوع الجنس، تتولى رئاستو وزارة شؤوف الجنسيف والتنمية.

باإلضافة إلى ذلؾ، تـ أيضا إنشاء فرؽ عمؿ لمعنؼ القائـ عمى نوع الجنس عمى مستوى  -67
المحافظة، وتتكوف مف جميع المنظمات المشاركة في أنشطة العنؼ القائـ عمى نوع الجنس. وتجتمع 
عداد استراتيجيات بشأف معالجة قضايا العنؼ القائـ عمى نوع  الركائز مرة واحدة شيريا لمناقشة وا 
الجنس، في حيف يمتقي أيضا فريؽ العمؿ الوطني مرة واحدة شيريا لمناقشة القضايا الناشئة عف 
االجتماعات واتخاذ قرارات بشأف ما يتعيف القياـ بو لضماف تمقي الناجيف مف العنؼ القائـ عمى نوع 

 عمى نوع الجنس.الجنس الخدمات والرعاية المناسبة، وكذلؾ استخداـ استراتيجيات لمنع العنؼ القائـ 

 : مبدأ المساواة بين الجنسين 5المادة 

ريا، خطوات لزيادة مشاركة ياتخذت المرأة في ليبيريا، مف خالؿ المجموعة التشريعية لنساء ليب-68
المرأة في العممية السياسية. كما أف القانوف الجديد لتعديؿ قانوف االنتخابات الجديد في ليبيريا، القسـ 

تحت عنواف "تعييف المرشحيف فيما يتعمؽ بالمساواة بيف  6لى القسـ الفرعي يضاؼ ىناؾ إ 4.5
 الجنسيف في العممية السياسية"، قد تـ تعديمو وتمريره إلى قانوف مف قبؿ الييئة التشريعية الوطنية.

ينص القانوف الجديد  عمى أف أي قائمة لألحزاب السياسية لألعضاء والمرشحيف المنتخبيف   -69
% مف أي مف الجنسيف. وكانت 70% وأكثر مف 30العامة يجب أال تتضمف أقؿ مف  لممناصب

المجموعة التشريعية لممرأة عامال حاسما في ضماف تمرير القانوف. وفي الوقت نفسو، تدافع النساء 
 بقوة إلدراج مبدأ المساواة بيف الجنسيف في الدستور الذي تجري مراجعتو حاليا.

 
 ن لممرأة : حقوق اإلنسا6المادة 

 وخير دليؿ عمى ذلؾ. بالقمؽ  إزاء مساواة حقوؽ المرأة مع الرجؿ ليبيريا حكومةتشعر  -70
 سف القوانيف، وكذلؾ المرأة  لحقوؽالدولية اإلقميمية و  انضماميا إلى العديد مف الصكوؾاعتمادىا و 

 عدـ المساواة.معالجة ووضع التشريعات المناسبة ل
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المرأة  االتحاد األفريقي لحقوؽالدولية فيما يمي: بروتوكوؿ و  ةالصكوؾ اإلقميميتتمثؿ – 71
، 1325، وقرار مجمس األمف رقـ ضد المرأة التمييز عمى جميع أشكاؿ القضاء، واتفاقية والطفؿ

التشريعات  بينما تتمثؿ، عمؿ األطفاؿ أشكاؿ بشأف أسوأ 187 منظمة العمؿ الدوليةواتفاقية 
عادة و  العنؼ األسري قانوفانيف االغتصاب واإلرث، ومشروع ، وقو الطفؿ قانوف في الوطنية ا 

 في الوقت الحاضر. ال تزاؿ جارية والتيالنظر في الدستور 
 : األرض والممكية واإلرث7المادة 

وتـ . السمطة التشريعية الوطنية بموجب قانوف أصدرتو لجنة األراضي أنشأت الحكومة -72
قرار سياسة . ووضعت ىذه 2013 راضي مف قبؿ الحكومة فياأل وطنية لحقوؽ اعتماد وا 

 عمى الصعيديف المشاركة الفعالة لممرأة مع عمى النطاؽ الوطني مشاورات مف خالؿسياسة ال
، لجنة األراضي مع بالتعاوفالتنمية، المساواة بيف الجنسيف و  أنشأت وزارةو  الوطني والمحمي.

 ممكية األرض. في حؽ المرأةضماف مراعاة لممرأة ل حقوؽ األرض فريؽ عمؿ
الذي يتألؼ  لممرأة حقوؽ األرض والتنمية رئاسة فريؽ عمؿ وزارة شؤوف الجنسيف تتولي -73
. الدولية والمحمية والمنظمات، المدني ومنظمات المجتمعذات الصمة ،  الوزارات والوكاالتمف 

. والتنمية وزارة شؤوف الجنسيف في لممرأة حقوؽ األرض مكتب تشكيؿ، تـ باإلضافة إلى ذلؾ
تعريفيف بحقوقيف المنصوص  وكذلؾ قضايا األرض المعمومات لممرأة في توفيرب وسيقـو المكتب

 ؾ األرض.تمم   قانوف عمييا في

 : تعميم الفتيات ومحو أمية المرأة 8المادة 

الذي ال يزاؿ يواصؿ البناء عمى ما  2011وضعت الحكومة قانوف إصالح التعميـ لعاـ  -74
وييدؼ إلى: التعميـ األساسي والثانوي المجاني  2006سياسة تعميـ البنات لعاـ  تـ تحقيقو في

واإللزامي لمطالب في جميع المدارس العامة، وتوظيؼ وتدريب عدد أكبر مف المعممات اإلناث، 
وتوفير اإلرشاد في مدارس البنات، وضماف وتفعيؿ العقوبات المناسبة ضد المعمميف الذكور 

عتداء الجنسي واالعتداء عمى الفتيات في المدارس، وتقديـ الميارات الحياتية الذيف يرتكبوف اال
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في المدرسة لرفع االعتداد بالنفس لدى الفتيات حتى يتمكف مف رفض االعتداء الجنسي وزيادة 
 فرص حصوؿ الفتيات عمى المنح الدراسية.

ذ في االعتبار ، لتأخ2006تعديؿ سياسة تعميـ البنات الموضوعة في  2013تـ في – 75
الحقائؽ الراىنة وتتواءـ مع القانوف الجديد إلصالح التعميـ الذي يحقؽ تقدـ في تعميـ الفتيات 
عمى الصعيديف اإلقميمي والوطني والمحمي مف خالؿ استراتيجيات وتدخالت قابمة لمتطبيؽ. 

حمية ستقوـ عف سياسة تعميـ البنات إلى أف الحكومة المركزية والسمطات الم 2ويشير الفصؿ 
بتنفيذ جميع األحكاـ المنصوص عمييا في "سياسة تعميـ البنات لمعالجة العوائؽ االجتماعية 

 والثقافية التي تعترض طريؽ تعميـ البنات كوسيمة لتمكيف الفتاة والمرأة.

: البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق بحقوق 9المادة 
 أفريقيا المرأة في

ريا عمى البروتوكوؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف يصدقت حكومة ليب  -76
. ومنذ تصديقيا، تواصؿ 2007ديسمبر  14والشعوب والمتعمؽ بحقوؽ المرأة  في أفريقيا في 

الحكومة مف خالؿ الوزارات والوكاالت وكذلؾ الشركاء بث الوعي وتثقيؼ الجميور حوؿ أحكاـ 
 توكوؿ.البرو 

وقد ُعقدت عدة جمسات توعية تشمؿ الزعماء والمسنيف والنساء والشباب، وكذلؾ القضاة  -77
وبعض الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف في أربع مقاطعات. وتجرى خطط  مراجعة وتنقيح  

 خطة العمؿ لتعجيؿ  التنفيذ . )انظر التصديؽ عمى البروتوكوؿ(

 جمهورية مالي -دال

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية األخرى: 1المادة 

%مف  88.5٪ بيف  2.2انتشر فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في مالي بنسبة  -78
. واستجابة النتشار فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في 2011النساء الحوامؿ في عاـ 
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بعد تقييـ الخطة االستراتيجية  2017-2012مفترة مالي، وضعت استراتيجية إطارية جديدة ل
. وتـ وضع  االستراتيجية اإلطارية الحالية لتوجيو االستجابة الوطنية 2010السابقة لعاـ 

لفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز. تـ إنشاء لجنة وطنية لإليدز و وضعت وزارة الصحة 
والحماية مف اإلصابة بفيروس نقص المناعة ىياكؿ قانونية وسياسية داعمة لمرعاية والوقاية 

البشرية / اإليدز. كما توجد مراكز لمفحص الطوعي والرعاية المنزلية في جميع أنحاء مالي 
 فضال عف تقديـ  الدعـ المؤسسي.

 : السالم واألمن2المادة 

ية، نظرا النعداـ األمف بشكؿ عاـ في الجزء الشمالي مف البالد بسبب األعماؿ اإلرىاب  -79
وكذلؾ األنشطة اإلجرامية التي نتجت مف عامميف اثنيف رئيسييف  ىما: انييار الحكومة الميبية 

(. MNLAوالعمميات االنفصالية التي تقودىا حركة التحرير الوطني أزواد ) 2012في عاـ 
 شرعت حكومة مالي في بناء القدرات لكؿ مف قوات األمف والجيش.

 : الجنود األطفال3المادة 

إف حكومة مالي ىي الموقعة عمى االتفاقيات اإلقميمية والدولية التي تحظر تجنيد  -80
واستخداـ الجنود األطفاؿ كما ىو مطموب بموجب قرار مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة رقـ 

. وقد وضعت مالي األطر القانونية والسياسات والبرامج ذات الصمة لضماف تصديؽ 1612
يات الدولية بشأف حماية األطفاؿ مف جميع أشكاؿ العنؼ واالستغالؿ وتنفيذ جميع االتفاق

 والتمييز واالتجار بيـ  وسوء استغالليـ.

 : العنف القائم عمى نوع الجنس4المادة 

ـ العنؼ المنزلي. تـ إنشاء المراصد بشأف تقوـ الحكومة بوضع وتنفيذ التشريعات التي تجر   -81
المستويات الوطنية والمركزية  واإلدارية. تقدـ أيضا،  العنؼ القائـ عمى نوع الجنس عمى

العيادات القانونية ومراكز المساعدة القانونية التي تديرىا المنظمات غير الحكومية خدمات 
 لضحايا اإلناث.
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 : مبدأ المساواة بين الجنسين5المادة 

صنع القرار في ع حكومة مالي عمى مواصمة تحسيف تمثيؿ المرأة في ىيئات يوقد تـ  تشج -82
الدولة. ليس ىناؾ تشريع بشأف الحصص المتعمقة  بالجنسيف في المشاركة السياسية لممرأة . 
ومع ذلؾ، ونتيجة لمدعوة التي توجييا المنظمات غير الحكومية بشأف ىذه المسألة، كاف ىناؾ 

 زيادة في مستوى مشاركة المرأة في الشؤوف العامة.

 ة: حقوق اإلنسان لممرأ6المادة 

ساء والفتيات.  قد يتـ تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية لمفئات الضعيفة، وال سيما الن -83
جميع االتفاقيات اإلقميمية والدولية المتعمقة بالمرأة وحقوؽ الطفؿ  صدقت مالي عمى

 والبروتوكوالت االختيارية الممحقة بيا.

 : األرض والممكية وحقوق الميراث7المادة 

التفاوت  في مالي مستمر  بيف المرأة والرجؿ، فيما يتعمؽ بممكية  األرض.  ال يزاؿ  - 84
٪ مف الرجاؿ. )التعداد الزراعي لعاـ 80%  فقط مف النساء يمتمكف األرض مقارنة بػ 20ويوجد 
2007.) 

 : تعميم البنات و محو األمية بين النساء 8المادة 

مختمؼ  البرامج االجتماعية والصحية  في يتـ إنشاء التعميـ االبتدائي المجاني وكذلؾ  -85
النظاـ المدرسي لزيادة مستويات االلتحاؽ بالمدارس وضماف تحقيؽ زيادة معدالت االنتظاـ في 
الدراسة واتماميا. في محاولة لتنشيط  قطاع المعمميف، بدأت الحكومة إجراءات ممموسة لضماف 

 تحقيؽ التعميـ االبتدائي لجميع األطفاؿ.
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: البروتوكول المرفق لمميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق  بحقوق 9 المادة
 المرأة في أفريقيا

وقعت حكومة مالي عمى البروتوكوؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب  -86
حاب والمتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا وصدقت عميو. تعمؿ الحكومة، بالتعاوف مع مختمؼ أص

 المصمحة  ، بشأف وضع طرائؽ إلضفاء الصبغة المحمية عمى البروتوكوؿ.

 هاء. جمهورية موريشيوس

قد التزمت حكومة جميورية موريشيوس بتحسيف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة وفقا  -87
أف لإلعالنات الدولية واإلقميمية، وخطط العمؿ وأطر السياسات التي تشمؿ اإلعالف الرسمي بش

المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا. وعمى مدى األشير األخيرة، واصمت وزارة المساواة بيف 
الجنسيف، وتنمية الطفؿ ورعاية األسرة أعماليا نحو تعزيز البيئة االجتماعية واالقتصادية 

 والسياسية لممرأة مف أجؿ تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف.

 ة / اإليدز واألمراض المعدية ذات الصمة: فيروس نقص المناعة البشري1المادة 

ليا األمانة الوطنية لمكافحة اإليدز و ىي تعتبر سمطة التنسيؽ ضد االستجابة اتقـو ح -88
لوباء فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز بتنفيذ استراتيجيتيا اإلطارية الثالثة الوطنية لفيروس 

لمساواة بيف الجنسيف ىي واحدة مف مبادئ  . إف ا2016-2013نقص المناعة البشرية لمفترة 
توجيو اإلطار االستراتيجي ويتـ تنفيذه مف قبؿ مختمؼ الشركاء ويشمؿ وزارة المساواة بيف 

 الجنسيف وتنمية الطفؿ ورعاية األسرة والمجمس الوطني لممرأة.

 : السالم واألمن2المادة 

 لـ يتـ تقديـ  جديد بشأف ىذه المادة. -89
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 ألطفال الجنود: ا3المادة 

 لـ يتـ تقديـ جديد حوؿ ىذه المادة - 90 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس4لمادة ا

مف خطة العمؿ الوطنية المحددة التكاليؼ إلنياء العنؼ القائـ  2 الركيزةوتماشيا مع  - 91
عمى نوع الجنس الذي يشير إلى "بناء قدرات مقدمي الخدمات في مجاؿ إعادة تأىيؿ الناجيف 
ومرتكبي العنؼ"، وقد حافظت الوزارة عمى برنامج التوعية الخاص بيا، حيث تـ التوصؿ إلى 

 .2014مف أصحاب المصمحة لمفترة مف يناير إلى سبتمبر  1.107

 : مبدأ المساواة بين الجنسين5المادة 

وقد اتخذت حكومة جميورية موريشيوس مبادرات جريئة لوصوؿ المزيد مف النساء إلى  -92
مستوى في التسمسؿ اليرمي في حاالت صنع القرار وكذلؾ االنضماـ إلى الساحة  أعمى

السياسية . وتـ تنظيـ حمقات تدريبية لممدربيف لتحقيؽ المساواة بيف الجنسيف في الساحة 
، لتعزيز قدرات النساء مف مختمؼ األطراؼ السياسية  وكذلؾ 2012السياسية، في يوليو 

 النساء الالئي يتطمعف إلى االنخراط في مجاؿ السياسة. موظفيف  مف الوزارة لتدريب

 : حقوق اإلنسان لممرأة6المادة 

مف أجؿ ىذه الركيزة التي تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف لممرأة، كانت ىذه الوزارة فعالة  مف   -93
  وتـ القياـ .خالؿ وحدة نوع الجنس  فيما يتعمؽ ببرامج التعميـ و االتصاالت المتعمقة بالتشريعات
امرأة  875باألنشطة اإلقميمية االربعة المتعمقة بمحو األمية القانونية ىذه السنة.  قد تـ توعية 

والمساعدات القانونية باإلضافة  2012في  تشريعيف ىما القانوف الجنائي )تعديؿ( قانوف عاـ 
ة بنوع إلى، خالصة وافية حوؿ الصكوؾ الدولية واإلقميمية الرئيسية لحقوؽ اإلنساف المتعمق

الجنس والتنمية التي تـ انتاجيا وتوزيعيا عمى جميع أصحاب المصمحة الستخداميا كأداة 
 إلدماج نوع الجنس  في السياسات والبرامج.
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 : األرض والممكية وحقوق الميراث7لمادة ا

 لـ يتـ تقديـ جديد حوؿ ىذه المادة -94

 : تعميم البنات ومحو األمية بين النساء8المادة 

التعميـ ىو أداة أساسية لضماف نشر المساواة بيف الجنسيف، التعميـ غير التمييزي بيف إف  -95
العممية. ىو  أمر حيوي لضماف المساواة في  هالفتيات والفتياف ىو مرحمة أولى فقط في ىذ

جميع مراحؿ الحياة، سواء كاف االنتقاؿ مف التعميـ إلى التدريب أو مف التعميـ / التدريب لمعمؿ 
ف العمؿ لمعمؿ في المنزؿ أو العمؿ الذاتي بيدؼ جعؿ النساء عوامؿ لتغيير وتمكيف المرأة أو م

 مف المشاركة في صنع القرار، فمف الضروري تضميف عنصر المساواة في جميع المساعي،

: البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق  بحقوق 9المادة 
 المرأة

 يتـ تقديـ جديد حوؿ ىذه المادة لـ -96

 واو. جمهورية النيجر

 : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز و األمراض المعدية األخرى ذات الصمة1المادة  

كـ( لمسكاف إلى اليياكؿ التي تقدـ الحد األدنى  5-0تغطية الصحة: الوصوؿ المادي ) -97
. ال يزاؿ المعدؿ منخفضا مقارنة مع اليدؼ مف حزمة مف األنشطة لـ تتقدـ بما فيو الكفاية

٪ في عاـ 47،48ليصؿ إلى  2011٪ في عاـ 46.91مف  2012٪ في عاـ 57المتوقع 
 ٪ عمى التوالي.98.39٪ و 64.37، وصمت  أغاديز ونيامي فقط  اليدؼ الوطني بػ  2012

جزئيا  ٪. ويفسر عدد غير كاؼ مف الموظفيف37.12قد لوحظ أدنى معدؿ في زندر ىو  -98
ح ضد فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز: في ىذا المستوى، تـ تنفيذ ىذا الوضع. كاف  

األنشطة التالية: الفحص الطوعي والرعاية عف طريؽ مضادات الفيروسات المرتدة لألطفاؿ 
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وقاية والنساء الحوامؿ والكبار وتقديـ الدعـ لممقاومة لألطفاؿ والبالغيف )الخط األوؿ والثاني( وال
cotrimoxazole prophylaxis   النساء المصابات و لمنساء الحوامؿ والبالغيف واألطفاؿ

 بفيروس نقص المناعة البشرية واالختبار والرعاية مف األمراض المنقولة جنسيا.

 : السمم واألمن2المادة 

جود جميوريات األمف اىتماميا األساسي. في الواقع، يتضمف  إنشاء وو  7جعمت سمطات  -99
مؤسسات مثؿ مكتب أميف المظالـ في الجميورية، والمجمس الوطني لمحوار السياسي، الييئة 
العميا لبناء السالـ ىذه السياسة. وعالوة عمى ذلؾ، بدأت النيجر عمميتيا لوضع وتنفيذ خطة 

 في منطقة المجموعة االقتصادية لغرب أفريقيا. 1325العمؿ لمقرار رقـ 

 طفال . الجنود واأل3المادة  

ال تزاؿ النصوص التي تنظـ التجنيد في الجيش وتمؾ التي تحظر تجنيد األطفاؿ، قوانيف  .100
المنع ، معاقبة االتجار باألشخاص واستغالؿ النساء والفتيات بما في ذلؾ  الجرائـ المتعمقة 
بحقوؽ الطفؿ سارية المفعوؿ . غير أنو ينبغي التشديد  عمى أنو  تمت مراجعة  قانوف 

الذي يحظر أي  2012سبتمبر  25في   45-2012مف خالؿ القانوف رقـ   2012في  لعمؿا
عمؿ قسري أو إجباري  بينما يأخذ في االعتبار في نفس الوقت ، أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ  

 "محظور. مف القانوف المذكور "، العمؿ القسري أو اإلجباري 4بموجب المادة 

 نس : العنف القائم عمى الج4المادة 

في النيجر، تـ تنفيذ العديد مف اآلليات  القانونية  لحماية المرأة عمى جميع المستويات  . 101
.  2014- 2011جرائـ المرتكبة ضد المرأة اعتبارا مف مووضع حد لإلفالت مف العقاب بالنسبة ل

أو لسوء  ، عمى أنو "ال يجوز تعرض أحد  لمتعذيب، الرؽ 14. وينص الدستور في مادتو 
المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة. يعاقب وفقا  لمقانوف  أي فرد أو وكيؿ لمدولة، تتـ 

وىو يمارس إدانتو  بسبب  أعماؿ التعذيب أو إساءة المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة 
تصدر منو،  ، إما بمبادرة منو أو عمى  أساس  تعميمات ووظائفل ممارستيـ مناسبةبأو  وظائفو
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، شرعت النيجر في عممية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنؼ الجنسي اليدؼ 2014وفي 
مف خالؿ تعزيز اآلليات اإلطارية   منيا المساىمة في الحد مف العنؼ القائـ عمى نوع الجنس

 والتدخالت المؤسسية

 مبدأ المساواة  بين الجنسين :  5المادة 

، عمى مشاركة جميع 9و  8، وال سيما المادتيف 2010فمبر نو  25يؤكد دستور   . 102 
االجتماعي أو األصؿ المواطنيف في الحياة العامة والسياسية بغض النظر عف الجنس أو 

ويعترؼ الدستور أيضا بالحرية  العنصري أو العرقي أو الديني في ظؿ ظروؼ مف المساواة.
واألىمية عمى النحو المنصوص عميو في النقابية  انتماء إلى الديف،  التعبير والتصويت 

مف أجؿ تعزيز تمثيؿ المرأة في ىيئات صنع القرار.  أنشأت الجميورية السابعة  في  القانوف.
 ، وزارة لتعزيز الدور القيادي لممرأة داخؿ المديرية العامة لمنيوض بالمرأة والجنس.2011

ات لمنساء المنتخبات عمى الصعيديف وزارة بعدة أنشطة بناء القدر المنذ تأسيسيا، قامت  .103
ضع آخذة  في االرتفاع، بما في ذلؾ و الوطني والمحمي ، أصبحت  مراجعة قانوف الحصص 

و إنشاء شبكة  برنامج القيادة لمواجية التحديات في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة
 الشأف .وطنية مف النساء المنتخبات والمصادقة عمى خطة العمؿ في ىذا 

 :  حقوق االنسان لممرأة  6المادة 

لة  لمتنفيذ الفعاؿ لمختمؼ االتفاقات المتعمقة بتعزيز وحماية و بذمكجزء مف الجيود ال . 104
حقوؽ اإلنساف التي انضمت إلييا النيجر، واصمت في االجراءات المتعمقة  بالدعوة  ، رفع 

سعيا منيا لتعزيز  التفاقيات المذكورة.مستوى الوعي ، فضال عف  التدريب لتعميـ محتويات ا
حقوؽ المرأة بصورة أفضؿ،  وضعت نظاـ القانوف المكوف مف النصوص القانونية لحقوؽ 

الصكوؾ القانونية التي تجسد بتشيير  الاإلنساف والمساواة بيف الجنسيف مف أجؿ ترويجيا  و 
جميع المستخدميف، بما في  عمى االستفادة منيا  مف قبؿ وتشجعحقوؽ اإلنساف وتسيؿ الممكية 
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االحتفاؿ  باليوـ الدولي     2012ذلؾ النساء واألطفاؿ. يجدر بالذكر أف النيجر  شرعت منذ 
 لمفتيات  وذلؾ لمنحيا الفرصة  لتنظيـ أنشطة تحقؽ منافع ليا .

شرعت وزارة السكاف والنيوض بالمرأة وحماية الطفؿ بالتعاوف مع صندوؽ األمـ المتحدة  .105
ف إليجاد  حموؿ مشتركة لممشاكؿ التي يواجييا المراىقوف  يكاف  في  برنامج المبادرة لممراىقلمس

وييدؼ البرنامج إلى مكافحة  مف نواحي )الصحة، التعميـ، ، الفقر، ، العنؼ وحقوؽ  اإلنساف(.
 250،000سوؼ يستفيد مف البرنامج  حوالي  الزواج القسري وتأخير الحمؿ في سف المراىقة.

، ويشكؿ ىذا  نسبة الثمف  فقط  لممراىقيف 2018و   2014المراىقيف خالؿ الفترة ما بيف  مف
 في البالد . 

 األرض ، الممكية والميراث:  7المادة 

. عمى الرغـ مف أف الديف يبيح لممرأة  وؿ المرأة إلى األرض مشكمة عويصةيعتبر  وص  .106
وفي ىذا الصدد، ومف  ص عمييا الديف .أف ترث حصة نصؼ، فال يتـ تطبيؽ الحصة التي ن

أجؿ تعزيز حقوؽ المرأة، وضعت الحكومة مف خالؿ وزارة السكاف والنيوض بالمرأة وحماية 
ظ، وتـ تدريب المدربيف األساسييف في االوعمف ( 6الطفؿ، وبدعـ مف الشركاء، ست وحدات )

في الوحدات  المذكورة بما  عمى تنظيـ حمالت التوعية  حوؿ مختمؼ القضايا الواردة كؿ إقميـ 
 في ذلؾ قضية ممكية المرأة لألرض

 : تعميم البنات ومحو أمية لممرأة 8المادة  

يستند البرنامج القطاعي : وضعت  النيجر  البرنامج القطاعي لمتعميـ والتدريب واعتماده .107
االقتصادية لمتعميـ والتدريب  إلى  اإلطار االقتصادي الكمي لمبرنامج مف أجؿ التنمية  

يأخذ ىذا البرنامج في االعتبار  المبادئ التوجييية في التعميـ والتدريب التي  واالجتماعية.
بموجبيا تؤكد حكومة النيجر مف جديد عمى االلتزامات التي تعيد بيا رئيس الجميورية في 

ر،  يشكؿ في النيج برنامجو الخاص  بإحياء النيجر لجعؿ التعميـ والتدريب أولوياتو وحكومتو.
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وتقـو الحكومة بتكثيؼ جيودىا لزيادة ىذه   28،7معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لدى المرأة  
 النسبة   بشكؿ عاـ ولممرأة  بشكؿ خاص.

: البروتوكول االممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق 9المادة 
 المرأة في أفريقيا

اي  تقدـ  يذكر فيما يتعمؽ بالتصديؽ عمى البروتوكوؿ  تـ إحرازيفي النيجر، لـ    108
 الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب، المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا .

 

 ,واو   جمهورية نيجيريا االتحادية 

 : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية ذات الصمة1المادة 

انخفض  قت نيجيريا   تقدما ىائال في مجاؿ فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.حق  .109
إقميمية.  تفاوتاتبالرغـ مف وجود  2012٪ في 3.1إلى  2001٪ في 5.8معدؿ االنتشار  مف 

٪ في االصابات   33 ا بنسبةانخفاض . عالوة عمى ذلؾ، شيدت نيجيريا؛ في ىذا الشأف
بالنسبة  –٪ في اإليدز 29 ا بنسبة، وانخفاض2001ة البشرية منذ الجديدة بفيروس نقص المناع

في اإلصابات الجديدة  52٪ ا بنسبة ، وكذلؾ انخفاض2005منذ   ذات الصمةلموفيات 
بالعقاقير المضادة زيادة أضعاؼ في العالج  -٪ 40و  2001بالفيروس لدى األطفاؿ منذ 

لجنة العمؿ  . ومف ناحية أخرى واصمت  2012 2002خالؿ الفترة  مف    الرجعيةمفيروسات ل
الوطني لمكافحة اإليدز  توفير الدعـ التقني لحكومات الواليات النيجيرية لوضع وتنفيذ خطط 

ػ  حققت نيجيريا 2012. حتى   فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والبرامج والخدمات.
عكس اتجاه  فيروس نقص المناعة بويتعمؽ واحد منيا   ثالثة مف األىداؼ االنمائية لأللفية 

 البشرية / اإليدز والمالريا.
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  : السمم  واألمن2المادة 

أطمقت نيجيريا خطة العمؿ الوطنية  القائمة عمى قرار مجمس األمف لألمـ المتحدة )قرار   .110
ترتكز الخطة عمى خمسة .  2013ا(  حوؿ المرأة والسمـ واألمف في 1325مجمس األمف رقـ 

وىي الوقاية، المشاركة، الحماية، النيوض والمحاكمة  تمكنت إمرأتاف تيجيريتاف مف بناء  ركاف أ
 في مجاؿ بناء السالـ . المدربات لتصبحا في عدادا وتـ تدريبيما مقدراتي

تـ إضافتيما لبنؾ معمومات  المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا  لممرأة في  بناء  111
امرأة مف قبؿ معيد السالـ وتسوية النزاعات  30ؾ تـ تدريب حوالي عالوة عمى ذل  السالـ.

عمى الميارات في  مجاؿ حؿ النزاعات وبناء السالـ في المجتمعات في جميع أنحاء 
عمى مستوى المنطقة في حؿ النزاعات حوؿ المرأة وتـ  في ىذا الصدد تشكيؿ شبكتيف  البالد.

 لتقرير . ا اوبناء السالـ خالؿ الفترة التي يغطيي

 : الجنود األطفال3المادة 

عادة األعمار لمفترة بيف  112 و  2011ركز برنامج  بناء السمـ  ، التسريح، نزع السالح وا 
"الماجيري"  الذيف يتـ  عادة تجنيدىـ  باسـ والفقراء المعروفيف عمى أطفاؿ الشوارع 2013

أعمنت حكومة نيجيريا  جيريا.رىاب وخاصة في الجزء الشمالي مف نيكجنود مشاة  ألعماؿ اإل
. يجدر   اتيلمفتمدرسة  -13ري"  نموذجية وي"ماج 89إنشاء  2012االتحادية في أبريؿ 

ري"  وتسميميا  لحكومات يمدرسة " ماج 89 أصؿمدرسة  مف   64  2013تـ في  أنو الذكر 
كومة  مف وكاف ىدؼ الح .لمفتياتمدرسة  13 صؿأ مف 5استكماؿ بناء  الواليات في حيف تـ 

عادة تأىيميـ مف خالؿ التربية السميمة والتدريب الميني.  ذلؾ نقميـ مف الشوارع  وا 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس4المادة 

حراز تقدـ كبير في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر، وقد تحقؽ واصمت نيجيريا  إ .  113
مع الوكاالت الوطنية والدولية  العاممة  ستراتيجيات الفعالة  والتعاوفلالىذا بدرجة كبيرة  نتيجة 
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ضحية   1،106  ما مجموعونقاذ تـ إ ، 2012في  في مجاؿ تنقؿ األشخاص والبضائع.
 . 2013في  178الضحايا يعادؿ  االتجار بالبشر وتأىيميـ  في حيف ظؿ عدد  

ال  ظؿ القانوف الخاص  بتشكيؿ  الوكالة الوطنية  لحظر االتجار باألشخاص فعا  . 114
 25وقد تمت محاكمة   في محاكمة األشخاص المتورطيف في االتجار بالبشر في نيجيريا.

في حيف بمغ عدد األشخاص الذيف  2012شخصا تمت إدانتيـ  لحاالت االتجار بالبشر في  
إف فوفيما يتعمؽ بالعنؼ القائـ عمى نوع الجنس،   شخصا. 44،  2013تمت محاكمتيـ  في  

الذي سينص بالفعؿ و مى وشؾ إصدار قانوف حوؿ العنؼ ضد األشخاص الجمعية الوطنية ع
عالوة عمى ذلؾ ، سنت  نسبة كبيرة مف الدوؿ  عمى تجريـ  العنؼ  القائـ عمى نوع الجنس.

 ختاف اإلناث. حوؿقوانيف 

 : مبدأ المساواة بين الجنسين 5المادة 

ار االنتخابي  ال تزاؿ منخفضة عمى الرغـ مف أف نسبة تمثيؿ المرأة في ىياكؿ صنع القر . 115
المحمية ما زالت الجيود جارية  المجموعات و   الوالياتعمى أصعدة الحكومة  االتحادية و 

وبناء عمى ذلؾ ، اتخذت   لمتعويض عف ىذه الثغرات الواضحة  مف خالؿ التعيينات التنفيذية.
يعتبر   التحادي الذي٪  تمثيال في المجمس التنفيذي ا31الحكومة خطوة رئيسية حيث عينت  

تمثيؿ  لممرأة منذ االستقالؿ، فضال عف تعييف أوؿ امرأة في منصب لبالمصادفة ، أعمى مستوى 
سعيا منيا  لتصحيح التفرقة ضد المرأة في العممية و  قضاة نيجيريا(. ةرئيس محكمة.  )قاضي

  ةالست الجيوسياسية المجاالتاالنتخابية، أنشئت مكاتب لتمكيف المرأة سياسيا في 
ستخدـ لمساعدة وي وعالوة عمى ذلؾ، تـ إنشاء الصندوؽ االستئماني لممرأة النيجيرية لنيجيريا.

يتـ وضع الترتيب المماثؿ و  . ىذا 2011مرشحة  خالؿ  االنتخابات العامة في  500نحو 
 . 2115النتخابات  
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 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

مرأة، تبذؿ  جيود متضافرة عمى المستوى الوطني والدولة فيما يتعمؽ بحقوؽ االنساف لم .116
قدـ االئتالؼ الوطني  لمتصدي لمممارسات واإلجراءات القائمة التي تعزز التمييز ضد المرأة.

كة  مع أصحاب المصمحة اآلخريف مشروع قانوف بعنواف "القانوف احوؿ العمؿ اإليجابي بالشر 
لجمعية الوطنية. عالوة عمى ذلؾ تتوفر في الواليات االجتماعي وتكافؤ الفرص لمجنسيف" إلى ا

الكثيرة داخؿ الحكومة االتحادية القوانيف المتعمقة بتكافؤ الفرص، والممارسات ضد األرمؿ 
 والممارسات الضارة ضد المرأة بما في ذلؾ القوانيف الشعبية الخاصة .واألرممة 

 : األرض، الممكية  والميراث 7المادة 

ث الحصوؿ عمى حقوؽ األرض حدي الذي يواجو النساء النيجيريات مف حيظؿ  الت  . 117
حظى باىتماـ كبير عمى أعمى مستوى  مف خالؿ المشاركة الفعالة لممنظمات غير واإلرث ي

التي  توفر  عدة منصات لتوعية جميع أصحاب المصمحة و الحكومية المركزة عمى المرأة 
 القوانيف العرفية. ت التمييزية فيالمعنييف حوؿ ضرورة القضاء عمى الممارسا

 والنساء من أجل محو األمية البنات: تعميم 8المادة 

زيادات في جميع أنحاء البالد وتبذؿ  تسجؿبالمدرسة  البناتظمت  عممية التحاؽ  . 118
 اإلناث مف المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية.بحتفاظ االالجيود لزيادة نسبة 

وتوكول االممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق :  البر 9المادة 
 المرأة في أفريقيا

عمى الرغـ مف أف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب المتعمؽ بحقوؽ المرأة  لـ .  119
األساسية المتعمقة باالتجار  هتنفيذ بعض عناصر   يتـ إدراجو في التشريعات المحمية يجري

رض والعنؼ القائـ عمى نوع الجنس وبدعـ مف أطر السياسات األ ؽ في امتالؾحالالبشر ، ب
 الالزمة.
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 زاي. جمهورية السنغال

 : فيروس نقص المناعة البشرية / واألمراض المعدية ذات الصمة 1المادة 

وضعت حكومة السنغاؿ المرحمة الثانية  لخطة العمؿ الصحية الوطنية وسياسة قد  .120
. تكمف رؤية 2018 – 2009سنوات  والتي تغطي الفترة مف تمتد لاية االجتماعية  لفترة  الرع

في حيف أف اليدؼ مف   ىذه السياسة  في ضماف صحة السكاف والحماية االجتماعية لمجميع،
ىذه السياسة ىو تحسيف الحالة الصحية والرعاية االجتماعية لمجميع  في السنغاؿ عمى أساس 

لسياسة عمى استراتيجيات محددة لموقاية والعالج والرعاية لفيروس نقص المناعة تحتوي ا عادؿ.
 البشرية واإليدز والمالريا والسؿ واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة.

 : السمم واألمن2المادة 

وتسعى ىذه السياسة إلى زيادة  تنفيذىا .بوضعت السنغاؿ  سياسة األمف القومي وبدأت   .121
ور في قوات األمف مف خالؿ توظيؼ أفراد األمف المؤىميف عف طريؽ عمميات تدقيؽ ثقة الجمي

ألعراؽ والجنس والتمثيؿ صورة السنغاؿ المتنوعة ا إبرازوتيدؼ السياسة إلى   شفافة ومنصفة.
الديني بما يتماشى مع المعايير الدولية فضال عف تعزيز المساءلة والسموؾ األخالقي والسموؾ 

وعميو ، تـ تصميـ تطبيقات وبرامج لجذب مزيد  السيطرة المدنية الديمقراطية.  الميني في ظؿ
 مف النساء إلى  قطاع األمف.

 : الجنود األطفال3المادة 

 لـ تقدـ  السنغاؿ عرضا جديدا حوؿ ىذا البند  . 122

 : العنف القائم عمى الجنس 4المادة 

الجنس لمنع  نوع ؼ القائـ عمى .   وضعت السنغاؿ خطة العمؿ الوطنية  حوؿ  العن123
تنص الخطة عمى تبني نيج شامؿ  حدوثو واالستجابة لحاالت العنؼ الجنسي في السنغاؿ.

لمعالجة قضايا العنؼ الجنسي في السنغاؿ. وعميو تنقسـ الخطة إلى خمس ركائز وىي: 
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ألنشطة ؿ التنسيؽ، الصحة، الحالة النفسية، الحماية واألمف مف أجؿ ضماف التنسيؽ الفعا
 في البالد العنؼ القائـ عمى الجنس

 : مبدأ المساواة بين الجنسين5المادة 

مكنت الجيود المبذولة مف جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مف رفع الوعي    .124 
 وبناء قدرات النساء عمى القيادة النسائية حتى  تكوف أكثر نشاطا في الشؤوف السياسية .

 نسان لممرأة: حقوق اإل 6المادة 

وكجزء مف الجيود المبذولة لمتنفيذ  الفعاؿ لمختمؼ االتفاقات المتعمقة بتعزيز وحماية  .125
حقوؽ اإلنساف  والتي انضمت إلييا السنغاؿ،  واصمت إجراءات الدعوة، رفع مستوى الوعي، 

المرأة، حقوؽ  سعيا منيا  لتعزيزو  فضال عف  التدريب لتعميـ محتويات االتفاقيات المذكورة.
المكوف مف النصوص القانونية لحقوؽ اإلنساف والمساواة بيف الجنسيف مف  وضعت نظاـ القانوف

الصكوؾ القانونية التي تجسد حقوؽ اإلنساف، لتسييؿ الممكية بأجؿ الترويج والتعريؼ 
 واستخداميا مف قبؿ جميع المستخدميف، بما في ذلؾ النساء واألطفاؿ.

 ة والميراث: األرض والممكي7المادة 

ليكوف  ،امتالكياالحصوؿ عمى األرض و  حؽ المرأة في مبدأ األسرة قانوفيطرح القانوف و  -126
دارةو  ،ليا ميراثيا الخاص الخاصة المادة تضع ، الريفية بالنسبة لممرأة .ا شخصيا ممتمكاتي ا 

 يعمؿ ي شخصتخصيصيا أل: يمكف األرضشرطا لمحصوؿ عمى  الريفية مجتمعاتالإنشاء ب
 .بالفعؿ يياف

الحصوؿ  لتسييؿ األرض سياسةفي إجراءات  إصالح ذيتنف الرعويةة الزراع القانوف يقترح-127
تعزيز العدالة  بشأف ةاالستراتيجي يزةالرك بما في ذلؾ ،الشبابو  مرأةلم االئتمافو  عمى األراضي

 .في المناطؽ الريفية االجتماعية
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األولوية تحظى دائما ب المرأة الريفيةكانت  ،أوجو عدـ المساواة  عمى الرغـ مف بعض -128
حياة  تغييرات كبيرة فيإلى حدوث  المشاريع والبرامج العديد مف أدت، وىكذا لحكومة.ا لدى

 صغيرة عمى معدات كي تحصؿل الريفية لصالح المرأة برنامج مصمـ حالياويوجد  المرأة.
تخزيف تجييز و  ،الخضرواتكو و والفوا ،، والحبوبالدخفمطاحف ) اليومي اعممي في تساعدىا
 (.الخ، الحميب

 : تعميم الطفمة  والنساء من أجل محو األمية 8المادة 

يجدر الذكر أف حكومة السنغاؿ مف الدوؿ الموقعة عمى العديد مف االتفاقيات الدولية    -129
إلنمائية التي تيدؼ إلى توفير  التعميـ األساسي الشامؿ )التعميـ األساسي لمجميع(، األىداؼ ا

ؼ الوصوؿ إلى والقضاء عمى عدـ المساواة بيف الجنسيف في ىدلأللفية وتوفير التعميـ لمجميع ، 
بموجب السياسة الوطنية بشأف  مكفولةإف المساواة بيف الجنسيف في التعميـ  التعميـ األساسي.

فتيات  إلى المرأة التي تنص عمى التسجيؿ اإللزامي واالحتفاظ بو، واستكماؿ انتقاؿ جميع ال
أعمى المستويات  في المدارس جنبا إلى جنب مع التوسع في  الفرصة  الثانية" الخاصة بتوفير 

 التعميـ لمجميع مف خالؿ التعميـ غير النظامي.

: البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق 9المادة 
 المرأة في أفريقيا

 السنغاؿ عرضا جديدا حوؿ ىذا البند  لـ تقدـ    -130 

 حاء . جمهورية سيراليون 

 : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز األمراض المعدية ذات الصمة1المادة 

٪ في 1.5إلى  2002٪ في 0.9رتفع معدؿ انتشار فيروس اإليدز في سيراليوف مف ا.   131
وظؿ   ٪1.5تشار الوطني بنسبة  مع االن 2005. ويبدو أف الوباء بمغ ذروتو  في 2005

ىذا ، ويقدر المسح  )حسب مديرية الخدمات الصحية (. 2008الوضع  عمى ىذا الحاؿ  في 
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٪ مف مجموع 1.5الذي أجري في البالد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وطني بمعدؿ 
٪، في 1.2 نتشار بيف الرجاؿالكاف معدؿ ا سنة. 49-15السكاف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

تتروح المواتي بمغت ذروة  االنتشار بيف اإلناث   ٪.1.7نسبة االنتشار بيف النساء    تحيف بمغ
٪(، في حيف بمغت ذروة االنتشار بيف  نظرائيف مف الرجاؿ 2.4سنة ) 34-30أعمارىف بيف  

 ٪(.2.1سنة ) 49-45تتراوح أعمارىف بيف  الذيف 

تشار فيروس نقص المناعة البشرية حسب العمر سواء  لـ تكف  ىناؾ أنماط ثابتة الن . 132
ومع ذلؾ  ذبذب حسب فئات العمر .تالنساء أو الرجاؿ غير أف  مستويات االنتشار تلدى 

المناطؽ الريفية  منيا في٪( 2.7ُوجدت ىذه النسبة أعمى في المناطؽ الحضرية )
ى السكاف المصابيف والتي السابقة التي  ركزت عممقارنة بالدراسة  االستقصائية   ٪(.1.2)

، ليس ىناؾ  أي تغيير في معدؿ االنتشار عمى الصعيد الوطني  ونمط 2005في   أجريت
 االنتشار لكال الجنسيف بما في ذلؾ أنماط  االستيطاف.

 : السمم واألمن2المادة 

أكممت  حكومة سيراليوف مف خالؿ وزارة الرعاية االجتماعية وشؤوف المرأة والطفؿ  . 133 
صالح قطاع األمف  الذي ييدؼ إلى تعزيز ل(  2المرحمة الثانية ) مشروعيا حوؿ الجنسيف وا 

ف المرأة  تشارؾ فعال  في أسوؼ تضمف التدريبات  مشاركة المرأة المجتمعية في قطاع األمف.
 . طاع األمني لمحي ولجاف القطاع األمني لممقاطعة ولجاف القطاع األمني لمواليةقلجاف ال

مف التنبيو مف أف  "أي   فيدممشروع،  نريد مف  النساء أف تستزء مف إنجاز ل. كج134 
شخصيف آخريف يمكف أف يكونا موضعا لالنتقاء كأعضاء عمى النحو الذي اقترحو الرئيس 

العنصر اآلخر   .جيزة األمنية لمقطاع"  كنقطة دخوؿ لمنساء  في ىذه األووافؽ عميو األعضاء
بالمساواة بيف  الدولية والوطنية المرتبطة القدرة بشأف الصكوؾمف التدريب ىو تسميحيف ب
صالح قطاع األمف  .الجنسيف وا 
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 : الجنود األطفال3المادة 

تجنيد األشخاص في القوات المسمحة  . ال ينطبؽ ىذا عمى الوضع في سيراليوف. ينص 135
 .عاما 18والشرطة عمى  أف يكوف عمر المجند  فوؽ 

 ئم عمى نوع الجنس: العنف القا4المادة 

 اإلقرار 2012. كما تمت اإلشارة  إلييا  في التقرير األخير، ضمنت الحكومة في عاـ 136
مشروع قانوف الجرائـ الجنسية ، والتطوير واإلطالؽ الرسمي لخطة العمؿ الوطنية بشأف العنؼ ب

االجتماعية كثفت وزارة الرعاية   .بروتوكوؿ اإلحالة الوطني حوؿ العنؼ الجنسي الجنسي؛ و
وشؤوف المرأة والطفؿ وشركاؤىا حمالت عامة حوؿ قانوف الجرائـ الجنسية والخطط 

 .والبروتوكوالت ذات الصمة

 : مبدأ المساواة بين الجنسين 5المادة      

لكؿ مواطف بمغ   1991مف  دستور سيراليوف عاـ  6مف المادة  31. يضمف الباب  137
وما فوؽ ويتمتع بقوتو العقمية، الحؽ في التصويت ( مف العمر 18ثمانية عشر عاما )

االستفتاءات المحمية والوطنية و العامة. وعميو ، ينص  -واالنتخاب في جميع االنتخابات 
الدستور عمى أنو ال يوجد سيراليوني،  بغض النظر عف الجنس أو الديف أو العرؽ أو 

ؽ في تولي أي وظيفة عامة أو منع  مف الحالممتمكات أو المؤىالت األخرى،  يمكف أف يُ 
 .، أو األنتماء  إليوحزب سياسي يختاره ؿيتشك

 .. غير أف أحكاـ ىذا النص الدستوري ال تتمتع بالمساواة بيف المرأة والرجؿ في الممارسة138
جراءات الترشيح  بشكؿ عاـ  لصالح الرجاؿ عمى حساب طرؽ العمؿ الداخمي الحزبي تميؿ  وا 
وجود  التصورات و المواقؼ الثقافية في إعاقة  تعييف المرأة  ذلؾ، يستمر باإلضافة إلى النساء.

التحديات األخرى، التي تعمؿ ضد المرأة في ىذا  يشكؿ أحدفي المناصب القيادية العامة 
وعالوة عمى ذلؾ، فإف الحواجز التي تمنع النساء مف خوض الحياة السياسية  ىي   .المجاؿ
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قت أو الماؿ أو مستوى محو األمية  والتدريب( ونفسية )انعداـ عمى حد سواء عممية )ضيؽ الو 
 .الثقة والخوؼ مف الفشؿ، وكراىية ثقافة السياسة(

قانوف الحكـ  مف   (2ج ) 95. لتعزيز مشاركة النساء  في صنع القرار، فإف المادة 139
األقرب  ىالمستو  أيتنص عمى أنو داخؿ كؿ منطقة، فإف  لجاف تنمية الحي ،  2004المحمي 

 .اإليجابية   50/50المجتمع،  تسعى إلى تحقيؽ سياسة التوازف القانوني مف 

٪ في حيف 15كانت نسبة مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحكـ في سيراليوف تمثؿ  -140
التيميش في الحياة العامة في  يواجيف يزلفإف غالبية النساء ال   .٪85أف الذكور يمثموف نسبة 

 .سيراليوف
مف الواضح أف سياسات التمكيف واالستراتيجيات والبرامج تحتاج إلى أف يتـ  وضعيا  -141

 :لتسريع النيوض بالمرأة في وظائؼ في القطاع العاـ

 : الحقوق اإلنسانية  لممرأة6المادة 

. كاف الرتفاع معدالت حمؿ المراىقات والزواج المبكر تأثير سمبي بالغ عمى الصحة 142
لدييف   ئيسنة الال 24-20نسبة النساء في سف  لحياة  بالنسبة لمفتيات. إف والتعميـ وفرص ا

استمرار مشكمة الزواج المبكر ينتيؾ  في المائة. إف  38تمثؿ   18والدة حية قبؿ سف الػػػػػػػػػ 
حقوؽ الطفؿ والقانوف؛ وىو يساىـ في ارتفاع معدؿ الحمؿ  بيف المراىقات وتفاقـ  المشاكؿ 

في المائة مف الفتيات الالئي   تتراوح  16صادية واإلجتماعية المرتبطة بو )  الصحية واالقت
(. وقد وضعت الحكومة وأطمقت 2010في عاـ  15تزوجف قبؿ سف  19-15أعمارىف  بيف 

 (2017-2013استراتيجية وطنية لمحد مف حمؿ المراىقات في سيراليوف )

 : األرض والممكية والميراث7المادة 
 :مة سيراليوف استراتيجية إلدارة األراضي مع ىدؼ شامؿ يرمي إلي . وضعت حكو 143

  تحسيف وتعزيز قوانيف نظاـ إدارة األراضي الموجودة والقوانيف العقارية. 
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  تطبيؽ اإلصالحات ذات الصمة بالنظاـ الذي يحكـ الطريقة التي يتـ بيا تحديد حقوؽ
 .والتزامات ممكية األراضي

 عات المحمية وأصحاب المصمحة المعنييف في عمميات ضماف وتعزيز مشاركة المجتم
 .التخطيط والتصميـ والتنفيذ، مع التركيز بشكؿ خاص عمى المساواة بيف الجنسيف

 دعـ البرامج لتحسيف إدارة المشيد عمى  إنتاجية األرض عمى المدى الطويؿ. 

 : تعميم البنات و محو أمية النساء8المادة 

وف عقبات في التعميـ، بما في ذلؾ ارتفاع معدالت الزواج المبكر . تواجو البنات في سيرالي144
تواجو الفتيات الالئي يعشف   .والحمؿ في سف المراىقة، والرسـو اإلضافية واالستغالؿ الجنسي
وىناؾ تفاوت بيف الجنسيف   .في المناطؽ الريفية بشكؿ خاص مخاطر زواج األطفاؿ المرتفعة

 .في التعميـ الثانوي

يكوف الحصوؿ عمى التعميـ االبتدائي  2018الحكومة عمى ضماف أنو بحموؿ عاـ  ز. ترك145
"، وسيتـ تحسيف الوصوؿ إلى جم قد تكوف يع مستويات التعميـ بشكؿ كبير. "معفيا مف الرسـو

البرامج الموجية لتشجيع حضور أكثر الفئات تيميشا قد بدأت جنبا إلى جنب مع تمؾ المصممة 
 .صة لألطفاؿ األقؿ حظا، واألطفاؿ مختمفي القدرة ، والفتيات والشاباتلمعالجة الوصوؿ، وخا

 المرحمة اإلعدادية الثانية ) بنات ( المرحمة األولي إعدادية )بنات( االبتدائية ) البنات( تالالمعد

 (%24) %32 (%55) %62 (%118) %122 التسجيل اإلجمالي

 (%21) %26 (%53) %59 (%115) %121 الكمية اإلجمالية

 (%15) %13 (%14) %13 (%16) %16 التكرار

 (%17) %26 (%41) %49 (%73) %76 االستكمال اإلجمالي

 %54 %77 نسبة االنتقاؿ
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 2012؛ معدالت االلتحاؽ بالمدارس في سيراليوف في عاـ 1الجدوؿ 
 ومشروع تقرير اإلحصاء المدرسي 1المصدر: إحصاء المدرسة ا تقرير المجمد 

 
البروتوكول المرفق  بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق : 9المادة 

 المرأة في أفريقيا

. إف حكومة  سيراليوف ممتزمة باألحكاـ المنصوص عمييا في البروتوكوؿ المرفؽ    146
ف بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا . إف سيراليوف م

بيف البمداف  الموقعة  عمي البروتوكوؿ وبذلت جيودا  لتوعية المجتمع والترويج لمبروتوكوؿ في 
 .صفوؼ سكاف  البمد قبؿ تقديـ  الصكوؾ إلى البرلماف لمتصديؽ عميو وتنفيذ أحكامو 

  الصحراوية  الديمقراطية ط. الجمهورية العربية 

 قوؽ والواجبات في الجميورية العربية. يستمد مبدأ المساواة بيف الجنسيف في الح147
الصحراوية الديمقراطية ، مف  تقدير وضع  المرأة في المجتمع وانطالقا مف التقاليد الصحراوية 
البدوية التي تمنح المرأة وضعا اجتماعيا استثنائيا. لمحفاظ عمى كرامتيا فإف العنؼ ضدىا 

ت تحوالت اجتماعية واقتصادية عميقة بعد ذلؾ، وقع .ممنوع منعا باتا بأي شكؿ مف األشكاؿ،
كاف ليا تأثير عمى وضع المرأة داخؿ األسرة وكذلؾ في المجتمع، كميا  أمور توجت بالجدوؿ 

ميع الشابات، لزامي لجالزمني لمدولة لمنيوض بالمرأة مف خالؿ الحؽ في الحرية و التعميـ اإل
 .ياةالح يبواب أماـ النساء في جميع مناحاألمر الذي فتح  األ

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية 1المادة: 

 جديد مقدـ تحت ىذه المادةعرض . اليوجد  148

 السمم واألمن 2المادة 

 جديد مقدـ ليذه المادة عرض. ال يوجد  149
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 األطفال الجنود 3المادة 

 جديد تحت ىذه المادةعرض يوجد تقديـ  ال . 150

 لقائم عمى نوع الجنسالعنف ا 4 المادة 

في حالة استثنائية، نظرا إلي أف  المممكة  ة العربية الصحراوية الديمقراطية. إف الجميوري151 
المغربية تحتؿ جزءا ميما مف أرضيا وبالتالي فإف الصحراويييف يعانوف  انتياكات صارخة 

الـ وىكذا فإف المرأة لحقوؽ اإلنساف ، وخاصة النساء، كما ىو الحاؿ في أي منطقة نزاع في الع
الصحراوية ضحية لالغتصاب وسوء المعاممة والتعذيب والخطؼ والسجف بسبب موقفيا بشأف  

 الحرية واالستقالؿ

 :  مبدأ المساواة بين  الجنسين 5المادة  

. تنمو  المشاركة السياسية لممرأة الصحراوية عمى نحو مطرد  وتدريجي عمى المستوى 152
٪، وعمى المستوى  البمدي 98سبة النساء في المجالس المحمية أكثر مف المحمي، حيث تبمغ ن

٪ و يفضمف العمؿ عمى المستوى اإلقميمي، الذي 34٪، في البرلماف تمثؿ النساء 100شممت 
 .يعتبر كقاعدة اليـر ، بسبب الواجبات المنزلية

نساء  4ذلؾ عالوة عمى  .نساء وزيرات في الحكومة 4سنجد  . في قمة ىـر  السمطة، 153
 .ىف  أعضاء  في األمانة الوطنية، التي ىي أعمى ىيئة   قيادية تنتخب  كؿ أربع سنوات

 : حقوق اإلنسان  بالنسبة لممرأة6المادة 

  جديد تحت ىذه  المادةعرض . ال يوجد تقديـ  154

 : األرض والممتمكات والميراث7المادة 

  دةجديد تحت ىذه  الماعرض . لـ يتـ  تقديـ   155 
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 تعميم البنات و محو أمية النساء 8المادة 

 جديد تحت ىذه المادة عرض . لـ يتـ تقديـ  156

: البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعمق بحقوق  9المادة   
 المرأة في أفريقيا

 جديد تحت ىذه المادة عرض . لـ يتـ تقديـ  157

 جمهورية توجو .ي  

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية ذات الصمة -1ادة الم

 .. تـ اتخاذ  عدة تدابير لتوفير ظروؼ أحسف  لمسكاف  فيما يتعمؽ بالصحة  158

الذي يعدؿ القانوف   2010ديسمبر  31الصادر في   2010 - 018. القانوف رقـ 159
نقص المناعة البشرية / اإليدز يخصص  فيروسالمصابيف بحوؿ حماية   2005 في الصادر

 .قسما لحماية النساء

  انخفضاإليدز . مف بيف النساء الحوامؿ ، فإف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / 160
 .2012و  2003٪ بيف  3.6٪ إلى 4.8مف 

 / ،  تـ تعزيز الوقاية والحد مف انتقاؿ فيروس نقص المناعة البشرية2013في عاـ  . 161
الكشؼ   فشممي المواتيمف النساء الحوامؿ  165809يدز مف األـ إلى الطفؿ . مف بيف اإل

مف ىؤالء  النساء المصابات   4478٪ ( 2.73)  في عداد المصابيفمنيا  4531كانت، 
تـ التصديؽ عمى الخطة االستراتيجية الوطنية .٪( استعممت العقاقير المضادة لمفيروس98.83)

 وج. يتوفر  تو 2012في   2015-2012مناعة البشرية / اإليدز لمكافحة فيروس نقص ال
 .لمكافحة المالريا 2015-2011كذلؾ عمى  خطة استراتيجية وطنية 
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 : السمم واألمن2المادة 

 .. تمت مالحظة  وجود المرأة في عممية السالـ وحؿ النزاعات  162

حتى اآلف توجد  .نساء  4 عضوا  بما في ذلؾ11. تضـ لجنة الحقيقة والمصالحة والعدؿ 163
في  13و  في جميورية كوت ديفوار  18عسكرية،  المف  النساء في عممية حفظ السالـ  31
لقد تـ إشراؾ المنظمات النسائية  بنشاط في تعبئة الرأي العاـ والمشاركة في القرار   .مالي

 .1325الدولي رقـ 

 : األطفال الجنود3المادة 

و قد جو،  فإف  تو ليس قضية في توج خداـ األطفاؿ كجنود عمى الرغـ مف أف است . 164
بإشراؾ األطفاؿ في  المتعمؽصدقت عمى البروتوكوؿ االختياري  المرفؽ  باتفاقية حقوؽ الطفؿ، 

ببيع   عمؽالمت  البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ النزاعات المسمحة، المصدؽ عمييا و
 .  توورفاىيالطفؿ ة التي تبرز األطفاؿ، والميثاؽ األفريقي لحقوؽ وبغاء األطفاؿ والمواد اإلباحي

 : العنف القائم عمى نوع  الجنس4المادة 

الزوجي، والتحرش الجنسي، واالغتصاب، والزواج القسري، وتشويو  رتبط بالعنؼ. ي165
 .األعضاء التناسمية لإلناث )ختاف اإلناث(، الخ

العنؼ القائـ عمى نوع الجنس  ورعاية الضحايا   . تـ وضع برنامج وطني حوؿ مكافحة166
أدى إنشاء البرنامج  .مف قبؿ الحكومة بالتعاوف الفعاؿ مع المنظمات النسائية غير الحكومية 
، ولحماية ورعاية المصرةإلى تعزيز آليات لمكافحة  العنؼ القائـ عمى نوع الجنس والممارسات 

لعنؼ ضد النساء ،  و ضد انتشار  ختاف اإلناث الضحايا، تـ تسجيؿ نجاح كبير في مكافحة ا
 .عمى وجو الخصوص
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 :: مبدأ  المساواة بين الجنسين 5المادة 

 .لقد زاد عدد النساء في البرلماف . 167

 ؛ الحقوق اإلنسانية لممرأة6المادة 

و بمواءمة التشريعات الوطنية مع ، تمتـز توج. باإلضافة إلى النصوص المصدقة 168
الدولية واإلقميمية التي تعزز وتوفر الحماية لحقوؽ اإلنساف وال سيما  حقوؽ النساء  االتفاقيات
 .والفتيات

 : الحق في األرض، والممكية والميراث7المادة 

و عمى سياسة وطنية لألراضي تمنح المرأة الحؽ في الحصوؿ عمى األرض. جتتوفر تو . 169
 يشكؿ عرقمة أماـ تمتع المرأة بيذا الحؽ.غير أف تعايش القانوف العرفي والقانوف المعاصر 

 : تعميم الفتيات ومحو األمية/تعميم النساء8المادة 

لتحصؿ الفتيات عمى الحؽ في الوصوؿ لممدارس والبقاء فييا، تـ اتخاذ جممة مف -170
التدابير، خصوصا فيما يتعمؽ بتحسيف البيئة المدرسية، وتكثيؼ مكافحة العنؼ في األوساط 

 ال سيما ما يتعمؽ بالفتيات. التعميمية،

: البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق بحقوق 9المادة 
 المرأة:

 و عمى ىذا البروتوكوؿ وتقوـ اآلف بتعميـ محتواه شعبيا.جتو  صدقت.171

 زيمبابوي كاف. جمهورية 
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 مراض المعدية ذات الصمةفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واأل  :1المادة 

لعالج مكافحة الرجعية لمفيروس وصوؿ زيمبابوي عرؼ التنفيذ الشامؿ مف قبؿ حكومة .172
٪ مف أولئؾ الذيف يعانوف مف اإليدز إلى مضاد فيروسات النسخ العكسي بأقؿ 75أكثر مف 

حصوؿ عمى تكمفة ممكنة/مجانا. وقد تـ تحقيؽ زيادة كبيرة في عدد األشخاص الذيف أمكنيـ ال
 عالج مضاد فيروسات النسخ العكسي.

وتشكؿ النساء أغمب المرضى المعتمديف عمى العالج بمضاد فيروسات النسخ العكسي -173
منيـ( وىو ما يتماشى مع حقيقة أنيف يحصمف عمى معمومات أكثر  %60)تشكؿ النساء نسبة 

ؿ فترة الحمؿ، وأيضا ألف مف األرجح أف يبحثف عف الخدمات الصحية خالاإليدز وأصح حوؿ 
بسبب النجاحات التي تحققيا برامج منع انتقاؿ المرض مف األـ إلى الطفؿ. وقد تـ تقميص 

. وذلؾ ناتج عف الوصوؿ المتزايد لألدوية 2011إلى  2009حوادث المالريا إلى النصؼ مف 
 الصحيحة لمعالجة المالريا والسؿ في جؿ مؤسسات الصحة العامة.

 ألمن: السمم وا2مادة 

 لـ يتـ تقديـ أي شيء جديد في إطار ىذه المادة.. 174

 األطفال الجنود: 3مادة 

 لـ يتـ تقديـ أي شيء جديد في إطار ىذه المادة.. 175

 العنف القائم عمى نوع الجنس:: 4مادة 

يعترؼ دستور زيمبابوي بحؽ كؿ شخص في احتراـ حياتو، وسالمتو الجسدية وأمنو . 176
مف الدستور الحؽ في األمف الشخصي، وأىـ مف ذلؾ يعترؼ  52باب الشخصي. ويضمف ال

بأف "لكؿ إنساف الحؽ في السالمة الجسدية والنفسية، والتي تشمؿ أ( عدـ التعرض ألي شكؿ 
مف أشكاؿ العنؼ مف أي مصدر عاـ أو خاص". ويعتبر ىذا حكما ىاما ألف المرأة تتعرض 

 ى حد سواء".حقا لمعنؼ في الساحتيف العامة والخاصة عم
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يوما مف النشاط ضد  365يوما إلى  16أطمقت الحكومة حممة لتمديد مدة  ،2010في . 177

العنؼ القائـ عمى العنؼ ارتكازا عمى عدـ التسامح مع العنؼ القائـ عمى نوع الجنس. وتروج 
. وكجزء الحممة لمفيوـ المبادئ األربعة التي تركز عمى الوقاية، والحماية والمشاركة، والبرامج

مف ىذه الحممة، تمت ترجمة المعمومات المتعمقة بقانوف العنؼ المنزلي وغيره مف القوانيف 
 بالمغات المحمية وتوزيعيا عمى المجتمعات الريفية.

 
 : مبدأ التكافؤ بين الجنسين5مادة 

تمت البرىنة عف ذلؾ مف خالؿ الدعـ الذي تواصؿ قوات الدفاع الزيمبابوية وشرطة -178
موظفي حفظ السالـ، وقد شمؿ ذلؾ انتداب كبار  خالؿبوي تقديمو لممجتمع الدولي مف زيمبا

 الضابطات في بعثات حفظ السالـ.
عضو في األمـ المتحدة، القرار الدولي  باعتبارىاوعالوة عمى ذلؾ، اعتمدت زيمبابوي،  -179
سالـ لمتطمبات ، ومف ىنا تأتي اإلجراءات المتخذة لضماف احتراـ بعثات حفظ ال1325رقـ 

القرار. ويمـز ىذا القرار الحكومة، في حاالت معالجة الصراعات، أف تأخذ في اعتبارىا مبدأ 
التكافؤ بيف الجنسيف وانشغاالت النساء والفتيات في أي استجابة لمنزاعات، بما في ذلؾ ضماف 

 أخذ منظور نوع الجنس باستمرار بعيف االعتبار في أي مبادرة حؿ لمنزاعات.
 
 : حقوق اإلنسان لممرأة6ادة م

، والمساواة وعدـ التمييز، 56يحتوي الدستور الجديد بنودا لعدـ التمييز الشامؿ في ص -180
بما يمغي جميع القوانيف والسياسات والبرامج التي تنطوي عمى تمييز غير عادؿ قائـ عمى 

أيضا  80المادة  أساس الجنس أو الوضع العائمي أو الحمؿ أو العجز. ويحتوي الدستور في
 إعالف موسعا لمحقوؽ يحتوي عمى باب خاص بحقوؽ المرأة.
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 : الحق في األرض، والممكية والميراث7المادة 

تعترؼ الحكومة تماما بحؽ المرأة في ممكية األراضي، والمستمزمات الزراعية وغيرىا مف -181
أجرتو البالد. وقد اعتمدت  الممتمكات، كما استفادت النساء مف برنامج اإلصالح الزراعي الذي

الحكومة نيجا واسعا مبنيا عمى التمكيف االقتصادي لممرأة. ويوفر ىذا النيج طريقة منيجية 
دماج النساء في القطاعات االقتصادية الرئيسية مف خالؿ وضع أىداؼ لمتمكيف، وتعبئة إل

لممرأة. وقد تـ تصميـ ىذا الموارد المالية، وبناء القدرات مف أجؿ المشاركة االقتصادية الفعالة 
اإلطار لخدمة النساء مف جميع الخمفيات، وليتـ تطبيقو في جميع القطاعات، وبالتالي عمى 

 أوسع نطاؽ.
 

الصادر  6[ مف خالؿ تعديؿ القانوف رقـ 6:01تـ تعديؿ قانوف إدارة الممتمكات ]فصؿ -182
 ، إلدخاؿ التغييرات التالية عمى ممارسات الميراث:1997في 

عتبر أرممة )أرامؿ( وأبناء الشخص المتوفى المستفيدوف الرئيسيوف لو أو ليا، بدال ت . أ
 مف الوريث، الذي كاف أساسا االبف البكر.

يبقى بيت الزوجية، ميما كاف نظاـ الحيازة الذي يجري عميو وأينما تواجد، مع  . ب
 الزوج الباقي عمى قيد الحياة. ويشمؿ ذلؾ األثاث المنزلي والممتمكات.

 
 تعميم والبنات ومحو أمية النساء :8ادة م

ينص الدستور عمى الحؽ في التعميـ األساسي المجاني واإللزامي، وكذلؾ الحؽ في -183
. ويدعو ىذا الباب مف 271المساواة في الحصوؿ عمى التعميـ لجميع األطفاؿ في الباب 
 الدستور أيضا إلى توفير فرص التعميـ بالتساوي لمفتيات والفتياف.

٪، 97.5وقد احتفظت زيمبابوي تقميديا عمى معدالت مرتفعة مف محو األمية تصؿ إلى -184
مع بقاء معدالت معرفة القراءة والكتابة عمى مر السنيف. وتتمثؿ إحدى النجاحات والتدخالت 
الرئيسية التي اتبعتيا حكومة زيمبابوي لتطبيؽ مبدأ المساواة بيف الجنسيف في تيسير الوصوؿ 
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ميـ لمبنات كجزء مف معالجة التمييز ضد المرأة. وقد عمدت زيمبابوي إلى تمكيف المرأة إلى التع
 مف خالؿ سياساتيا التعميمية عمى جميع المستويات.

: البروتوكول المرفق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعمق بحقوق 9المادة 
 المرأة:

 ىذه المادة.لـ يتـ تقديـ أي شيء جديد في إطار . 185
 

 رابعا. مالحظات ختامية
حددت تقارير الدوؿ  الثالثة عشرة المقدمة لمدورة التاسعة لمتقارير عف تنفيذ اإلعالف .186

مختمؼ التدابير التي  2014الرسمي لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا 
مالي، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، أقامتيا كؿ مف جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا، ليبيريا، 

و، وزمبابوي، لتعزيز جالجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغاؿ، سيراليوف، تو 
 المساواة بيف الجنسيف.

ة وفي الوقت الذي الحظت فيو الدوؿ التي قدمت تقاريرا تناقصا و/أو استقرارا في نسب.187
كاف، تـ التقرير عف نسب أعمى في أوساط الس طاسانتشار مرض فيروس اإليدز في أو 

، 2الحوامؿ. فممرض اإليدز وجو نسائي في كؿ البمداف التي قدمت تقاريرىا. وعالقة بالمادة 
مجمس األمف الدولي  لو باتخاذ تدابير تتماشى مع قرارقامت كؿ الدوؿ التي قدمت تقارير حو 

 سمـ والحرب عمى حد سواء.مف أجؿ ضماف حماية النساء في فترات ال 1820و  1325رقـ 
بشأف حقوؽ اإلنساف لممرأة. وفي حيف  6وقد سجمت نفس المالحظة فيما يتعمؽ بالمادة .188

، فإف البمداف التي 5أف معظـ البمداف التي قدمت تقارير لـ تسف حتى اآلف قوانيف بشأف المادة 
ات التشريعية والدستورية تتوفر عمى قوانيف بيذا الشأف لـ تحترميا دائما. وبالرغـ مف الضمان

حوؿ حقوؽ حيازة المرأة لألراضي والممتمكات والميراث، أحبطت القيـ األبوية الراسخة جيود 
الحكومات في جميع البمداف التي قدمت تقاريرىا. وقد وضعت جميع الدوؿ التي قدمت التقارير 

 مية لمنساء.الخاصة بتعميـ البنات ومحو األ 8تدابير واسعة النطاؽ لتنفيذ المادة 
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ومع أنو تـ تحقيؽ الكثير في ىذه البمداف، تستمر تحديات مثؿ مقاومة مفيـو المساواة  .189
بيف الجنسيف، ووجود عدـ المساواة في القوانيف الوطنية، وعدـ كفاية تمويؿ برامج المساواة بيف 

العاـ، وزيادة  الجنسيف، والتمثيؿ المتدني لممرأة في الحياة السياسية وفضاءات صنع القرار
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والعنؼ الجنسي، في التأثير عمى نجاح آلية 

 االتحاد األفريقي لممساواة بيف الجنسيف في البمداف التي قدمت التقارير.
- 
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