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 ائمة االختصارات والمختصراتق
 

 ACHPR المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب

البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب والمتعمؽ 
 بالمرأة في أفريقيا 

 

African Women’s 
Rights Protocol  

 AMU اتحاد المغرب العربي 

 AU االتحاد األفريقي

 AUC د األفريقي مفوضية االتحا

 AWA رصد حالة اإليدز في أفريقيا

 AWD عقد المرأة األفريقية

 COMESA السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي

 CEN-SAD تجمع دوؿ الساحؿ والصحراء

 EAC مجموعة شرؽ أفريقيا

 ECCAS المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا

 ECOSOCC ي والثقافي لالتحاد األفريقيالمجمس االقتصادي واالجتماع

 ECOWAS المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا

 FAWE  منتدى النساء األفريقيات العامالت في حقؿ التربية والتعميـ

 FEMNET الشبكة النسائية األفريقية لمتنمية واالتصاالت

 FGM تشويو األعضاء التناسمية لإلناث

 HIV/AIDS شرية/اإليدزفيروس نقص المناعة الب

 HPV فيروس الوـر الُحميمي البشري

 IGAD الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية 

 NAP خطة العمؿ الوطنية

 NEPAD الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

 PAP البرلماف األفريقي

 PRC البرلماف األفريقي
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 REC مجموعة اقتصادية إقميمية 

  SADC فريقيمجموعة تنمية الجنوب األ

 SDGEA اإلعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف 

 SSA أفريقيا جنوب الصحراء 

 STI اإلصابات المنقولة باالتصاؿ الجنسي

 TB السؿ 

 برنامج األمـ المتحدة المشترؾ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/
 اإليدز

UNAIDS 

 UNFPA صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف 

 UN Women األمـ المتحدة لممرأةىيئة 

 VAW العنؼ ضد المرأة 

  WGDD مديرية المرأة والمسائؿ الجنسانية والتنمية

  –   
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 :مقدمة أوال:

حوؿ مف اإلعالف الرسمي  13المادة  الوارد فيتزاـ لقدـ ىذا التقرير السنوي التاسع وفقا لالي  .1
رؤساء الدوؿ إلى ـ تقرير سنوي يتقدالمفوضية ب ةرئيسو تطالب  المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا

والحكومات عف التدابير المتخذة لتنفيذ مبدأ المساواة بيف الجنسيف وتعميـ مراعاة المنظور 
 . الجنساني عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية

القمر، كوت  وال، بنيف، بوركينا فاسو، جزرج)الجزائر، أن اقطري ا( تقرير 15وردت خمسة عشر )  .2
وجنوب السوداف(  ،سيشيؿ ،ناميبيا ،موزمبيؽ ،مالوي ،كينيا ،رترياإ ،ديفوار، الكاميروف، جيبوتي

. المساواة بيف الجنسيف في أفريقياحوؿ اإلعالف الرسمي  عف التقرير السنوي التاسع إطار في
والفتيات في عاـ  اتألفريقيانساء والفتيات لمحة عامة عف وضع الالرئيسية  وبينما يقدـ تقرير

بما في ذلؾ اإلشارة  ،البمدافالتقدـ الذي أبمغت عنو ، تـ تضميف تقرير تجميعي يعكس 2013
 . إلى أفضؿ الممارسات والخبرات األخرى المثيرة لالىتماـ التي تتقاسميا ىذه الدوؿ

ح صالبناء القدرات للورشة عمؿ ثانية مفوضية االتحاد األفريقي ، عقدت 2013في سبتمبر  .3
منذ  المساواة بيف الجنسيف في أفريقياحوؿ اإلعالف الرسمي تقدـ تقارير  لدوؿ األعضاء التي لـا

وضعيا في الحسباف في تـ  تقاريرالحقا العديد مف الدوؿ األعضاء المستفيدة وقد قاـ . 2006
. يعةسر يا الجراءاتبتمؾ الدوؿ عمى إمفوضية االتحاد األفريقي . وقد اشادت ىذا التقرير إطار

الرأس األخضر،  ست دوؿ وىي إلى التي لـ تقدـ تقارير الدوؿ األعضاءوبذلؾ انخفض عدد 
تومي وبرنسيب و جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، سا

 . عقوباتلجميورية أفريقيا الوسطى و غينيا بيساو ومف ضمف ىذه الدوؿ تخضع . والصومال

 :تنفيذيالمخص مال: ثانيا

المساواة بيف الجنسيف في الدوؿ األعضاء في زيادة عدد الكبير الممحوظ في مسألة تقدـ ال يتجمى .4
النساء في السياسة والحكومة والمناصب القضائية عمى الرغـ مف انخفاض المشاركة السياسية 

أ المساواة بمد مبد لـ يحقؽ أي ،لمحكومة ةالتنفيذي السمطةفي . و لممرأة في بعض البمداف
 . فريقيالتحاد األالتأسيسي ل قانوفالالمنصوص عمييا في 
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اإليدز مف األـ /التقدـ في الوقاية مف انتقاؿ فيروس نقص المناعة البشريةأيضا بعض  حظ و ل .5
مصابات بالفيروس الميات فإف الكثير مف األ، عمى وجو الخصوص إثيوبيا. في إلى الطفؿ
. ىذا االتجاه أمر مشجع وينبغي توسيع نطاقو. إف يروسمف الفيف وىـ سالموف أطفاليضعف 

بفيروس نقص المناعة البشرية ال التي تواجو المصابات ومع ذلؾ، فإف مشاكؿ الوصـ والتمييز 
لنساء عمى مستوى اعضاء زيادة استثماراتيا في تعميـ وتمكيف وينبغي لمدوؿ األ تزاؿ سائدة

 .المجتمع المحمي

ف والتصدي لقضايا حقوؽ اإلنساف المتعمقة بالمرأة مجاالت تتطمب المرأة والسالـ واألمإف  .6
قد وضع عدد قميؿ مف البمداف وال سيما ليبيريا ونيجيريا والسوداف . و الدوؿ األعضاءمف  ىتماـاال

في حيف أف التمييز والعنؼ ضد المرأة ال  ،1325قرر مجمس األمف رقـ متنفيذ لخطط عمؿ 
القوانيف والسياسات تزايد د كبير في معظـ البمداف عمى الرغـ مف االنتشار إلى ح يواسع فزاالي

التأكد ف األىمية بمكاف عمى مر السنيف. وم الداخمية التي تيدؼ إلى حماية حقوؽ المرأة والفتيات
أفريقيا . ترأست لحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف لمنساء والفتياتتيدؼ إلى اقوانيف السياسات و مف أف ال

مدوؿ عمى المستوى العالمي وينبغي ل لحظر تشويو األعضاء التناسمية نداءمي عمى الصعيد العال
مف البروتوكوؿ الممحؽ  5ضماف االمتثاؿ الكامؿ لممادة ضرب المثؿ مف خالؿ األعضاء 

حظر تشويو يي ذالو حقوؽ المرأة في أفريقيا والمتعمؽ ببالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
اتخاذىا الدوؿ األعضاء  التي يتعيف عمى جراءاتبوضوح اإل ألنثوية ويحدداألعضاء التناسمية ا

 . لحماية المرأة مف الممارسات الضارة

 ،تشاد ،جميورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي ،بوتسوانا ،)الجزائرة عضوا ثمانية عشر دولىناؾ  .7
صحراوية الديمقراطية، الجميورية العربية ال ،النيجر ،موريشيوس ،مدغشقر ،إرتريا ،إثيوبيا ،مصر

إلى ( لـ تنضـ بعد سيراليوف، الصوماؿ، جنوب السوداف، السوداف وتونس ،ساو تومي وبرينسيبي
، حقوؽ المرأة في أفريقياوالمتعمؽ بالبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 

بروتوكوؿ الأطراؼ في  يالتي ى 36الدوؿ الػث ح  وتُ  وىي مدعوة إلى منح األولوية لذلؾ. 
بما في ذلؾ  البروتوكوؿ،بالتساوي عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيؽ التزاماتيا بموجب ىذا 
 والتي أعدتيا المفوضية.تقديـ التقارير إلى المجنة األفريقية باستخداـ المبادئ التوجييية لإلبالغ 
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حول اإلعالن الرسمي ذ مواد بشأن تنفيمفوضية االتحاد األفريقي  التقدم الذي أحرزته (1
  المساواة بين الجنسين في أفريقيا

 الجزء ألف

 2 ةالماد يىبشأنيا و مت أنشطة مواد ُسج 7تقريرا عف ستقدـ المفوضية ، جزءفي إطار ىذا ال  .8
بروتوكوؿ المرأة والمادة حوؿ  9المادة و التكافؤ بيف الجنسيف حوؿ  5والمادة السمـ واألمف حوؿ 
التقارير حوؿ  12المادة و األفريقية المرأة صندوؽ حوؿ  11المادة و ا كفريآتش يدز وو إحوؿ  10
 . مفوضية االتحاد األفريقي لرئيسة سنويحوؿ التقرير ال 13مف الدوؿ األعضاء والمادة  ةسنويال

 : السمم واألمن2المادة الخاص بالتقدم 

مفوضية االتحاد األفريقي تكممت . اسممرأة الحؽ في السالـ، إف لمف البروتوكوؿ 10وفقا لممادة   .9
خالؿ  2013و في ديسمبر تطمقألعمميات دعـ السالـ لالتحاد االفريقي و  دليؿ المسائؿ الجنسانية

أوضاع تعرض النساء واألطفاؿ في حوؿ  التحاد األفريقيالجمسة المفتوحة لمجمس السمـ واألمف ل
 .ديسمبر 4في التي عقدت في أفريقيا  النزاعات

ذيف وأفراد الجيش الوطني والشرطة والمدنييف المف قبؿ القوة األفريقية الجاىزة الدليؿ ـ يتـ استخدا .10
كوف بمثابة أداة لبناء القدرات المؤسسية إلى أف ييدؼ . ويبعثات حفظ السالـيتـ نشرىـ في إطار 

جؿ مف أ فريقي والوحدات األخرى في عمميات دعـ السالـبعة لالتحاد األقوات حفظ السالـ التال
. دعـ والعدالة لمناجيفتقديـ المنع ومواجية العنؼ الجنسي والقائـ عمى نوع الجنس، بما في ذلؾ 

فريقي مف جميع الدوؿ ت حفظ السالـ التابعة لالتحاد األقوالدى دليؿ أيضا أف سيضمف الو 
. زعدـ المساواة بيف الجنسيف والتمييالبعثة عممية أو ال تعزز الحتى  انياألعضاء منظور جنس

دارة السمـ واألمف  دليؿ مفال إعدادوقد تـ  قبؿ مديرية المرأة والمسائؿ الجنسانية والتنمية وا 
األمـ المتحدة لممرأة وبرنامج األمـ المتحدة ىيئة مفوضية االتحاد األفريقي بدعـ فني ومالي مف ل

 اإلنمائي

 بيف الجنسيف في أفريقياالمساواة حوؿ اإلعالف الرسمي  مف 4تنفيذ المادة عمى دليؿ سيساعد ال .11
 .الجنس القائـ عمى نوع لعنؼألنو يعالج ا
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ستة قرارات بشأف حقوؽ المرأة المتعمقة بالسمـ لألمـ المتحدة ، نفذ مجمس األمف  2000منذ عاـ   .12
أساسا . وقد دعا ىذا القرار UNSCR1325 برقـ 2000قد صدر في عاـ  ياكاف أول. و واألمف

كما دعا األطراؼ إلى االعتراؼ  .ؼ بحقوؽ المرأة مف حيث السالمةاالعترا طراؼ النزاعات إلىأ
ومنذ ذلؾ الحيف، . في أوقات الحرب وبناء السالـاالضطالع بو ممرأة الذي ينبغي لدور الب

، 1820قرارات  : اؿUNSCR1325لمقرار خمسة قرارات عززت المقاصد الرئيسية صدرت 
عمى  UNSCR1888و UNSCR1820. يركز القراراف 2106و 1960، 1889، 1888

 UNSCR1820، بينما يؤكد القرارإدانة ومنع استخداـ العنؼ الجنسي كأداة مف أدوات الحرب
فيو  UNSCR1888. أما القرار جريمة حربيعتبر أف ىذا النوع مف العنؼ الجنسي  عمى

 . رأةالمتعييف مستشاريف معنييف بحماية ألنو يدعو إلى  UNSCR1820  مجرد تركيز عمى تنفيذ
 UNSCR1325ما ورد في القراريف القرارات التي صدرت الحقا في الغالب وتؤكد 

االعتراؼ بأف مشكمة العنؼ الجنسي ال يزاؿ مصدر قمؽ كبير مف خالؿ  UNSCR1820و
يكرر المجمس أيضا التزامو بضماف التمثيؿ . جميع أنحاء العالـمشكمة واسعة االنتشار في و 

 1. لحرب وأثناء عممية بناء السالـالرسمي لممرأة في أوقات ا

تفتقر إلى  مناطؽ الحرب أماكف. إف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تواجو تنفيذ ىذه القرارات .13
خطط عمؿ وطنية وضع  إلى  2004في عاـ  ، دعت األمـ المتحدةالسبب. وليذا النظاـ

وطنية العمؿ الخطط  ". توفر2عمى وجو الخصوص UNSCR1325 القرار لممساعدة في تنفيذ
عمى المستوى  1325 رقـ أداة لمحكومات لتوضيح األولويات وتنسيؽ تنفيذ قرار مجمس األمف

الجمع بيف سياسة الوطنية قادرة عمى توجييية لمبرامج العمؿ الوطنية بمثابة وثيقة تكوف الوطني. 
الخارجية  السياسةعنييف باألمف و مجموعة متنوعة مف الييئات الحكومية وأصحاب المصمحة الم

برامج عمؿ وطنية ىي وضعت بعض الدوؿ األفريقية التي ". إف 3والتنمية والمساواة بيف الجنسيف
حكومات ىذه الدوؿ . تحصؿ 4رواندا وكوت ديفوار وأوغندا وجميورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا

                                                             
 /http://www.un.orgاألمـ المتحدة:   1
 http://www.unwomen.orgىيئة األمـ المتحدة لممرأة:   2
 http://peacewomen.orgالسالـ والمرأة:   3
 
 http://www.unwomen.org .ىيئة األمـ المتحدة لممرأة   4
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 مـ المتحدة لممرأةاأل ىيئة فريقية الخمس عمى المساعدة والتوجيو مف األمـ المتحدة مف خالؿاأل
. والقرارات األخرى UNSCR1325 القرار ستجابة لمحاجة لقياس وتتبع تنفيذوذلؾ في إطار اال

عدة وأقرت بمقارنة خطط العمؿ الوطنية مف األمـ المتحدة لممرأة تمكنت ىيئة عالوة عمى ذلؾ، و 
 .5عمى االنترنت اقعياعمى مو  تمواضيع مماثمة نشر 

 : المساواة بين الجنسين5المادة الخاص بالتقدم 

مفوضية أدناه الصورة الحالية فيما يتعمؽ بالمساواة بيف الجنسيف داخؿ  6قدـ الجدوؿ األوؿي .14
مفوضية مف خالؿ ؿ لجنة التعيينات، عمى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا الاالتحاد األفريقي. و 

الى % 36المرأة مف  النساء، كاف ىناؾ انخفاض عاـ في تمثيؿلتوظيؼ والترقيات والتوظيؼ 
تعجؿ المفوضية سالعمؿ اإليجابي في بشأف ستراتيجية إورقة أعدت المفوضية وقد %. 32

 الموظفات مف الفئة المينية.توظيؼ 

 لجدول األول: نسبة الذكور إلى اإلناث في مفوضية التحاد األفريقيا
 

                                                             
 http://www.unifem.org صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة  5
 union.org-www.africaالمصدر: االتحاد األفريقي 6 

 النسبة المئوية العدد 

ناثاإل  الذكور اإلجمالي اإلناث الذكور الدرجة  

 %100 0 1 1 0 الرئيسة

 0 %100 1 0 1 نائب الرئيسة 

 %50 %50 8 4 4 المفوض

 %24 %76 21 5 16 1مد

 %6 %94 16 1 15 6ـ

 %22 %78 72 16 56 5ـ

 %33 %67 69 23 46 4ـ

http://www.africa-union.org/


EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 8 
 

  

 

  أجهزة االتحاد األفريقي والنساء فيالنسب المئوية لمرجال ألرقام و ل الصورة الحالية

االتحاد  مختمؼ أجيزة بتمثيؿ المرأة في فيما يتعمؽ الوضع الحالي أدناه 7الثاني يقدـ الجدوؿ  .15
لـ  في حيف النساء عدد مف أعمىلحقوؽ اإلنساف والشعوب  المجنة األفريقيةتوجد لدى . فريقياأل

                                                             

 union.org-www.africa المصدر: االتحاد األفريقي7 

 %20 %80 212 42 170 3ـ

 %30 %70 184 55 129 2ـ

 %36 %64 39 14 25 1ـ

 %100 %0 9 9 0 2خ ع أ 

 %19 %81 47 9 38 3خ ع أ 

 %80 %20 126 101 25 4خ ع أ 

 %49 %51 230 113 117  5خ ع أ 

 %42 %58 19 8 11  6خ ع أ 

 %0 %100 2 0 2 1خ ع ب 

 %57 %43 23 13 10  5خ ع ب 

 %25 %75 129 32 97 6خ ع ب 

 %2 %98 91 2 89 7خ ع ب 

 %7 %93 97 7 90 8خ ع ب 

 %0 %100 30 0 30 9خ ع ب 

 %7 %93 14 1 13  10ب خ ع 

 %38 %62 34 13 21 شباب

 %32 %68 1,474 469 1,005 اإلجمالي

http://www.africa-union.org/
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التأسيسي  قانوفالقاعدة التعادؿ الكامؿ المنصوص عمييا في  إلى األجيزة األخرى جميع تصؿ
 نتائجمؤتمر تعتمد تشكيمتو عمى ال باستثناء األجيزة األخرى، جميع. وينبغي لفريقيالتحاد األل

 لتحقيؽ التعادؿ الكامؿ المطموب.المرأة  تمثيؿ زيادة عددعمؿ المزيد ل، ابات الوطنيةاالنتخ

 أجهزة االتحاد األفريقي في اإلناثإلى الذكور نسبة : الجدول الثاني

 
النسبة  زيادةة لجميورية أفريقيا الوسطى أدت إلى مؤقت ةرئيس سامبا بانزا كاثريفالسيدة انتخاب  إف: مالحظة

 . %6 إلى

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 أجهزة االتحاد األفريقي ومؤسساته األخرى

 النسبة المئوية العدد

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 %6 %94 54 3 51 المؤتمر

 %19 %81 54 10 44 المجمس التنفيذي 

 %20 %80 54 11 43  لجنة الممثميف الدائميف 

 %32 %68 1,474 469 1,005 مفوضية االتحاد األفريقي 

 %13 %87 15 2 13 مجمس السمـ واألمف 

 %40 %60 5 2 3 البرلماف األفريقي )ىيئة المكتب( 

 %40 %60 20 8 12 افي )ىيئة المكتب(المجمس االقتصادي واالجتماعي والثق

 %64 %36 11 7 4 المجمس األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب
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 في المجموعات االقتصادية االقميمية : معدؿ تركيبة الذكور واإلناث في الوظائؼ العميا3الجدوؿ 

 

No. REC النسبة المئوية العدد 

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور
 %9 %91 11 1 10 اتحاد المغرب  العربي 1

السوق المشتركة  2
لمشرق والجنوب 

 االفريقي

9 4 13 69% 31% 

  شرؽ أفريقيا مجموعة 3

 

5 1 6 83% 17% 

 يةالمجموعة االقتصاد 4

 لدوؿ وسط أفريقيا

4 1 5 80% 20% 

المجموعة االقتصادية  5
 لدوؿ غرب أفريقيا

 

6 3 9 67% 33% 

الييئة الحكومية  6
 المشتركة لمتنمية

 

7 1 8 87,5% 12,5% 

مجموعة تنمية الجنوب  7
 االفريقي

 

1 1 2 50% 50% 

 أرقاـ اإليكواس ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي 
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 الدول األعضاء:

التالي اإلحصائيات عف تمثيؿ النساء في البرلماف في كال مجمسي النواب  4دـ الجدوؿ يق .16
والشيوخ في الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي. ويأتي ترتيب البمداف حسب إنجازاتيا حيث ال 
تزاؿ رواندا تتصدر القارة )والعالـ( إلى جانب السيشؿ، والسنغاؿ، وجنوب أفريقيا، وموزمبيؽ التي 
تنضـ إلييا لتشكؿ البمداف الخمسة التي تعتمي القمة في القارة. ومقارنة بتقرير العاـ الماضي 

روف، وكينيا؛ بينما فقدت المرأة مقاعدىا في ييالحظ إحراز تقدـ في أنجوال، وزيمبابوي، والكام
 34 إلى المرتبة 28( مثؿ جيبوتي التي تراجعت مف المرتبة 2013بعض البمداف )بعد انتخابات 

 .49إلى المرتبة  29وسوازيالند التي تراجعت مف المرتبة 

  3103عاـ  8مع ترتيب 3103التصنيؼ والمقارنة ألفريقيا عاـ  4الجدوؿ 

  السياق األفريقي  السياق األفريقي

 الرتبة 
2012 

 الرتبة
2013 

النسبة   النساء المقاعد االنتخابات البمد
وية ئالم

 لمنساء

النسبة  النساء المقاعد االنتخابات
المئوية 
 لمنساء

63.8 51 80 2013 9 رواندا 1 1
0% 

9 2011 26 10 38.50
% 

43.8 14 32 2011 9 السٌشل 2 2
% 

--- --- --- --- 

42.7 64 150 2012 7 السنغال 3 3
% 

--- --- --- --- 

جنوب  4 4
  1ٌقٌاأفر

4 2009 400 169 42.3
0% 

4 2009 53 17 32.10
% 

39.2 98 250 2009 10  موزمبٌق 5 5
0% 

--- --- --- --- 

جمهورٌة  6 6
تنزانٌا 
 المتحدة

10 2010 350 126 36.0
0% 

--- --- --- --- 

35.0 135 386 2011 2 أوغندا 7 7
0% 

--- --- --- --- 

n/a 8 34.1 75 220 2012 8 أنجوال
0% 

--- --- --- --- 

31.6 146 462 2012 5 الجزائر 9 8
0% 

12 
2012 

142 10 7.0% 

31.5 85 270 2013 7 زٌمبابوي 10 26
0% 

7 2013 80 38 47.50
% 

31.1 56 180 2013 9 رونٌالكام 11 27
0% 

4 2013 100 20 20.00
% 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm#1#1
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30.5 32 105 2010 7 بوروندي 12 9
0% 

7 2010 41 19 46.30
% 

27.8 152 547 2010 5 إثٌوبٌا 13 10
0% 

5 2010 135 22 16.30
% 

26.7 32 120 2012 5 لٌسوتو 14 13
0% 

6 2012 33 9 27.3% 

26.7 58 217 2011 10 تونس 14 15
0% 

--- --- --- --- 

جنوب  15 12
 السودان

8 2011 332 88 26.5
0% 

8 2011 50 5 10.00
% 

24.6 87 354 2010 4 السودان 16 14
0% 

5 2010 28 5 17.90
% 

24.4 19 78 2009 11  نامٌبٌا 17 15
0% 

11 
2010 

26 7 26.90
% 

22.3 43 193 2009 5 مالوي 18 16
0% 

--- --- --- --- 

22.1 21 95 2006 11  مورٌتانٌا 19 17
0% 

11 
2009 

56 8 14.30
% 

22.0 33 150 1994 2 إرترٌا 20 18
0% 

--- --- --- --- 

الرأس  21 19
  األخضر

2 2011 72 15 20.8
0% 

--- --- --- --- 

18.8 13 69 2010 5 مورٌشٌوس 22 20
0% 

--- --- --- --- 

18.6 65 350 2013 3 كٌنٌا 23 39
0% 

3 2013 68 18 26.50
% 

ساوتومً  24 21
  وبرنسٌب

8 2010 55 10 18.2
0% 

--- --- --- --- 

17.5 64 366 2010 10 مدغشقر 25 22
0% 

10 
2010 

164 20 12.20
% 

16.5 33 200 2012 7 لٌبٌا 26 23
0% 

--- --- --- --- 

15.8 18 114 2011 12 الجابون 27 24
0% 

1 2009 102 18 17.60
% 

15.7 20 127 2012 12 بوركٌنا فاسو 28 25
0% 

--- --- --- --- 

15.4 14 91 2013 7 توجو 29 35
0% 

--- --- --- --- 

14.9 28 188 2011 2 تشاد 30 32
0% 

--- --- --- --- 

14.0 14 100 2008 11 غٌنٌا بٌساو 31 38
0% 

--- --- --- --- 

13.8 38 275 2012 8 الصومال 32 28
0% 

--- --- --- --- 

13.3 15 113 2011 1 النٌجر 33 30
0% 

--- --- --- --- 

 --- --- --- ---12.7 7 55 2013 2 جٌبوتً 34 28
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0% 
12.4 15 121 2012 11 سٌرالٌون 35 31

0% 
--- --- --- --- 

غٌنٌا  36 38
 االستوائٌة

5 2013 99 12 12.1
0% 

5 2013 76 6 7.90% 

11.5 18 157 2011 9 زامبٌا 37 34
0% 

--- --- --- --- 

11.0 8 73 2011 10 لٌبٌرٌا 38 36
0% 

10 
2011 

30 4 13.30
% 

10.9 30 275 2012 12 غانا 39 42
0% 

--- --- --- --- 

10.4 26 249 2011 12 كوت دٌفوار 40 36
0% 

--- --- --- --- 

10.2 15 147 2007 7 مالً 41 37
0% 

--- --- --- --- 

جمهورٌة  42 40
الكونغو 

 الدٌمقراطٌة

11 2011 492 44 8.90
% 

1 2007 108 6 5.60% 

8.40 7 83 2011 4 بنٌن 43 41
% 

--- --- --- --- 

7.90 5 63 2009 10 بتسوانا 44 43
% 

--- --- --- --- 

7.50 4 53 2012 3 جامبٌا 45 44
% 

--- --- --- --- 

7.40 10 136 2012 7 كونغو 46 45
% 

10 
2011 

72 10 13.90
% 

6.70 24 360 2011 4 نٌجٌرٌا 47 46
% 

4 2011 109 7 6.40% 

3.00 1 33 2009 12 جزر القمر 48 47
% 

--- --- --- --- 

1.80 1 55 2013 9 سوازٌالند 49 29
% 

10 
2008 

30 12 40.00
% 

33 n/a هورٌة جم
أفرٌقٌا 

 الوسطى

--- --- --- --- --- --- --- --- 

48 n/a  8مصر --- ---   --- --- --- --- --- --- 
na n/a غٌنٌا  --- ---    ---  --- --- --- --- --- 
n/a n/a  الجمهورٌة

الغربٌة 
الصحراوٌة 
 الدٌمقراطٌة

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

 المقاعد المشغولة حالٌا فً البرلمان *تشٌر األرقام إلى عدد

 

                                                             
8  
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 36جنوب أفريقيا: ال تشمؿ األرقاـ عف توزيع المقاعد المندوبيف المناوبيف الخواص البالغ عددىـ  -0
الذيف يتـ تعيينيـ عمى أساس مخصص، ولذلؾ تحسب جميع النسب المقدمة عمى أساس المقاعد 

 مقعدا. 54الدائمة البالغ عددىا 

 القضاء

دوؿ التالي المعمومات الواردة مف الدوؿ األعضاء المدرجة في القائمة. وحسب عمـ الج يثيٓ .07
 المفوضية بقيت المعمومات الواردة مف العاـ الماضي بدوف تغيير.

 عدد ونسبة النساء في القضاء مقارنة بالرجاؿ 5يبيف الجدوؿ 

 

 النسبة المئوية العدد تاريخ المعلومات البلد الرقم

اثاإلن الذكور  الذكور اإلناث الذكور 
3103أغسطس  39 الجزائر 1  2,585 1,690 4,275 60% 40% 

3103سبتمبر   أنجوال 2  209 94 303 69% 31% 

3103سبتمبر  36 ٌوبٌاثإ 3  111 23 134 83% 17% 

3104ٌناٌر  04 إرترٌا 4  1,301 399 1,700 23% 77% 

 %82 %18 11 8 2 ال توجد * جامبٌا 5

3103سبتمبر  07 غانا 6  36 9 45 80% 20% 

 %13 %87 148 19 129 2012 غٌنٌا 7

3103سبتمبر  كٌنٌا 8  23 9 32 72% 28%  

3103نوفمبر  موزمبٌق 9  n/a n/a n/a 69% 31% 

3100دٌسمبر  نٌجٌرٌا 10  633 200 833 76% 24% 

الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة  11

 الدٌمقراطٌة

2012 150 80 230 65% 35% 

62.5 16 6 10 2013 السٌشل  12
% 

37.5% 
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 النسبة المئوية العدد تاريخ المعلومات البلد الرقم

اثاإلن الذكور  الذكور اإلناث الذكور 
3103سبتمبر  03 جنوب أفرٌقٌا 13   1048 656 1704 62% 38% 

 %61 %39 31 19 12 2012 تنزانٌا 14

3103سبتمبر  6 توجو 15  254 29 283 90% 10% 

3103سبتمبر  04 زامبٌا 16  757 132 889 85% 15% 

  جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأةالمصدر: التقرٌر القطري التفاقٌة القضاء على 

 عدد ونسبة النساء في الحكومة مقارنة بالرجاؿ 6الجدوؿ 

 العدد تاريخ المعلومات البلد الرقم

           أنثى ذكر

 إجمالي

              

 أنثى

 ذكر

 %89 %11 35 4 31 الجزائر 1

 %81 %19 31 6 25 أنجوال 2

 %79 %21 29 6 23 بنٌن 3

 %89 %11 18 2 16 بوتسوانا 4

 %84 %16 32 5 27 بوركٌنا فاسو 5

 %70 %30 23 7 16 بوروندي 6

رونٌالكام 7  55 8 63 13% 87% 

 %94 %6 33 2 31 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى 8

 %60  %40 20 8 12  الرأس األخضر 9

  %79 %21 42 9 33 تشاد 10

 %83 %17 30 5 25 كوت دٌفوار 11

 %82 %18 11 2 9 جزر القمر 12

 %89 %11 36 4 32 الكونغو 13

 %88 %12 24 3 21 جٌبوتً 14
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 %83 %17 29 5 24 جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة 15

 %91 %8 34 3 31 مصر 16

 %94 %6 47 3 44 غٌنٌا االستوائٌة 17

 %82 %18 22 4 18 إرترٌا 18

 %91 %9 22 2 20 إثٌوبٌا 19

 %69 %31 26 8 18 الجابون 20

 %71 %29 17 5 12 جامبٌا 21

 %74 %26 27 7 20 غانا 22

 %95 %5 22 1 21 غٌنٌا بٌساو 23

 %86 %14 35 5 30 غٌنٌا 24

 %70 %30 20 6 14 كٌنٌا 25

  %78 %22 23 5 18 لٌسوتو 26

 %65 %35 20 7 13 لٌبٌرٌا 27

 العدد تاريخ المعلومات البلد الرقم

 ذكر   أنثى ذكر

 %94 %6  33 2 31 لٌبٌا  28

 %92 %8 36 3 33 مدغشقر 29

 %65 %35 26 9 17 مالوي 30

 %88 %12 34 4 30 مالً 31

 %92 %8 25 2 23 مورٌتانٌا 32

 %92 %8 24 2 22 مورٌشٌوس 33

 %86 %14 28 4 24 موزمبٌق 34

 %80 %20 25 5 20 نامٌبٌا 35

 %88 %12  25 3  22 النٌجر 36 

 %78 %22  36 8 28 نٌجٌرٌا 37 
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 %63 %37 30 11 19 رواندا 38

الجمهورٌة العربٌة  39

 الصحراوٌة الدٌمقراطٌة

20 4 24 17% 83% 

 %83 %17 12 2 10 ساوتومً وبرنسٌب 40

 %86 %14 21 3 18 السنغال 41

 %85 %15 13 2 11 سٌشل 42

 % 92 %8 24 2 22 سٌرالٌون 43

 %82 %18 11 2 9 الصومال 44

 %64 %36  36 13 23 جنوب أفرٌقٌا 45 

 %76 %24 21 5 16 جنوب السودان 46

 %93 %7 60 4 56 السودان 47

 %85 %15 20 3 17 سوازٌالند 48

 %76 %24 33 8 25 تنزانٌا 49

 %79 %21 28 6 22 توجو 50

 %97 %3 29 1 28 تونس 51

 %75 %25 57 14 43 أوغندا 52

 %81  %19 21 4 17  زامبٌا 53 

  %86 %14  29 4 25 زٌمبابوي 54

 

( المعمومات التي توفرىا الدوؿ األعضاء لمفوضية االتحاد 3( مواقع الحكومة الرسمية. تشمؿ األرقاـ فقط رؤساء الحكومات والوزراء؛ و )0المصدر: )
 األفريقي.

 

يزداد الوعي بأىمية وضرورة التمثيؿ السياسي لممرأة في الدوؿ األفريقية. وىناؾ عدد مف  .08
التي ال تزاؿ تشكؿ حواجزا بيف الظرؼ الحالي لممساواة بيف الجنسيف في أفريقيا.  العوامؿ
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وبسبب ذلؾ  9والحاجز األكثر إشكالية ىو أف الثقافة األفريقية تعد ثقافة أبوية إلى حد كبير.
وبما أف سمطات اتخاذ القرار  10ترجع سطمة التحكـ في األسرة واتخاذ القرارات إلى الذكور.

لذكور، فإف القدرة عمى صنع السياسة فضال عف سمطة التأثير عمى التقاليد ترجع إلى ا
االجتماعية ترجع كذلؾ إلى الذكور. وبالتالي، غالبا ما يحافظ صناع السياسة الذكور عمى 
قبضة قوية عمى األدوار التقميدية والمتعمقة عمى وجو التحديد بمسائؿ الجنسيف، وىذا ما 

األغراض التي لـ تتحرر منيا أفريقيا بعد. وعمى خالؼ العديد يخمؽ نوعا مف حمقة لخدمة 
مف النساء في الدوؿ الغربية، فإف الدور التقميدي لممرأة في أفريقيا يتمثؿ في أنيا ربة 

 11منزؿ.

بالرغـ مف العوامؿ التي تعيؽ إحراز التقدـ نحو المساوات بيف الجنسيف، فإف العديد مف  .09
، التزمت 3111ف الخطى البارزة نحو المساواة. ففي عاـ الدوؿ األفريقية أحرزت بعضا م

 استثنائيةالجمعية العامة لألمـ المتحدة بفيـ مشكمة حقوؽ المرأة وتولييا. وعقدت دورة 
وفي ىذه الدورة،   .": المساواة بيف الجنسيف والتنمية والسالـ0222المرأة عاـ " معنونو

مرأة في التعميـ والرعاية الصحية والعمؿ أعربت األمـ المتحدة عف قمقيا إزاء حقوؽ ال
دوؿ مف الجنوب األفريقي  9، شكمت 0981في عاـ  12واألسرة  ومجاؿ القطاع العاـ. 

"مجموعة تنمية الجنوب األفريقي" التي تيدؼ إلى زيادة التضامف فيما بيف دوؿ الجنوب 
اف أكثر إلى ومنذ ذلؾ الحيف، انضمت بمد  13األفريقي وتخفيض التبعية االقتصادية. 

مجموعة تنمية الجنوب األفريقي التي ركزت جيودىا عمى المساواة بيف الجنسيف. وسعت 
% في جميع 31المجموعة إلى تحقيؽ تمثيؿ المرأة في الدوائر الحكومية بنسبة تصؿ إلى 

 0997، حسبما يثبتو إعالف عاـ 3115دوؿ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي بحموؿ عاـ 

                                                             
 (.2005) 21، 17أجندة  65يوالندا ساندي، النساء في صنع القرار السياسي في اقميـ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي.   9

 نفس المرجع  10
 نفس المرجع  11

12 Pippa Norris & Robert Inglehart, 12.3 ,افية في وجو التمثيؿ العادؿالعوائؽ الثق J. Dem. 126, 126-128 (2001). 
 

 نفس المرجع  13



EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 19 
 

  

ومف أجؿ إحداث التغيير نحو المساواة بيف الجنسيف،  14نسيف والتنمية.حوؿ مسائؿ الج
وضع العديد مف الدوؿ األعضاء حصص لمحد األدنى لعدد النساء الالئي يتوليف مناصب 
حكومية. وبعض الدوؿ األفريقية مثؿ رواندا وأوغندا، عادة تنفيذ حصص "المقاعد 

% إلى 31لمخصصة لمنساء بيف المحجوزة"؛ حيث يصؿ مقدار المقاعد الحكومية ا
31.%15 

عمى الرغـ مف أف موزمبيؽ وجنوب أفريقيا فقط حققتا ىدؼ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  .20
زيادة في تمثيؿ المرأة في أكثر مف  2004، فقد أظيرت انتخابات 2005)سادؾ( في عاـ 

اـ بالسادؾ، حاوؿ . ومف أجؿ اظيار بشكؿ أكبر االلتز  16نصؼ دوؿ سادؾ )ناميبيا وبوتسوانا(
مناصب بدوف  4مف بيف  3رئيس بوتسوانا تعويض اخفاؽ البالد مف خالؿ تعيييف نساء في 

الشاغالت  اإلناثدوائر انتخابية، لتصؿ بذلؾ بوتسوانا مرة أخرى إلى نسبتيا األصمية مف 
ؿ . وىذا يظير، عمى أقؿ تقدير، أف الكثير مف الدوؿ األفريقية تدرؾ أف التمثي17لممناصب

، تجاوزت رواندا ىدؼ المساواة بيف  2011بالمساواة بيف الجنسيف يعد مشكمة. وبحموؿ عاـ 
٪ مف ىيئتيا  56في ىيئتيا التشريعية الوطنية مف خالؿ انتخاب اإلناث إلى  50/50الجنسيف 
في الييئة التشريعية الوطنية في جنوب  اإلناث. باإلضافة إلى ذلؾ، بمغت نسبة 18التشريعية

. ولوضع ىذه اإلحصاءات في ىذا المنظور،  201119٪ بعد انتخابيا في عاـ  44.5ا أفريقي
. ولذلؾ، جاءت الواليات 2011٪ مف الكونجرس األمريكي في عاـ  16كانت االناث تمثؿ نحو 

عمى مستوى العالـ في التمثيؿ السياسي لممرأة؛ وىذا يقؿ عف المتوسط  91المتحدة في المرتبة 

                                                             
14  FransViljoen& Amos Saurombe, Max Planck   ،دائرة المعارؼ لمقانوف الدولي العاـ، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي
(2010.) 

 نفس المرجع  15
 19سادي، السابؽ أعاله عند   16
 نفس المرجع  17

، متاح عمى 2نيفر لوليس وريتشارد فوكس، حكـ الرجاؿ: ضعؼ التمثيؿ المستمر لمنساء في السياسة ج  18
http://www.american.edu/spa/wpi/upload/2012-Men-Rule-Report-web.pdf 
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. وعمى عكس 7920، عمى الرغـ مف أنو ارتفع منذ ذلؾ الحيف إلى المرتبة ٪ 3الوطني بنسبة 
 دولة رائدة في تمثيؿ اإلناث. 20دوؿ افريقية بيف أعمى  6الواليات المتحدة، ىناؾ  

لـ يتـ اضافة النساء المنتخبات والمعينات في ىذه المناصب فحسب إلى ىذه النسب المئوية.  .21
لنساء اسيامات كبيرة ويبرزف كنساء دولة وزعيمات. فقد انتخبت وبدال مف ذلؾ، تقدـ الكثير مف ا

 21، وىو إنجاز كبير لـ تحرزه الواليات المتحدة2005ليبيريا أوؿ رئيسة دولة في أفريقيا في عاـ 
بعد. ومنذ ذلؾ الحيف، تـ اعادة انتخاب إليف جونسوف سيرليؼ )رئيسة ليبيريا( لفترة ثانية وفازت 

. ولدى ماالوي أيضا رئيسة دولة، وىي صاحبة السعادة الدكتورة جويس 22بجائزة نوبؿ لمسالـ
باندا. وفي ارساء قدوة لمنساء في جميع أنحاء العالـ، واجيت باندا قادة ذكور والنزعة األبوية 

 األفريقية لمعالجة قضايا واحداث تغيير مف أجؿ احتراـ حقوؽ اإلنساف.

، 2009تطوير نظاـ دعـ خاص بيف. ففي عاـ عالوة عمى ذلؾ، بدأت الزعيمات السياسيات  .22
عقدت الشبكة النسائية األفريقية لمتنمية واالتصاالت اجتماعيا األوؿ مف أجؿ "تعزيز التواصؿ 

، زادت الشبكة النسائية نطاقيا مف 2011ونوعية القيادة لممرأة". وفي مؤتمرىا الثالث في عاـ 
الرئيسية ليذا المؤتمر ىو "وضع تصور إلطار . وكانت األىداؼ 15إلى  6البمداف المشاركة مف 

تمويمي مف أجؿ المرأة في السياسات والحكـ"، "والتشاور بشأف آليات الدعـ مف أجؿ السياسيات 
ومف بيف مختمؼ القضايا الفرعية،  )الساسة اإلناث(، و"تبادؿ" الممارسات حوؿ التأثير الثقافي.

االتصاالت، كيؼ يمكف التأثير في النساء األصغر سنا ناقشت الشبكة النسائية األفريقية لمتنمية و 
مف أجؿ االضطالع بالقضايا التي تواجييف. مف أجؿ عمؿ ذلؾ، أوصت الشبكة النسائية 

. 23األفريقية بأنو يجب اجراء حوار "بيف األجياؿ" وتقديـ لمنساء األصغر سنا قدوة يحتذى بيا

                                                             
شاركة  المرأة في الحياة السياسية، ىوفينجتوف في العالـ بالنسبة لم 79ثريا شمالي، أخبار عاجمة: الواليات المتحدة تحتؿ اآلف المراز   20

 .2012نوفمبر،  13بوست، 
 .2005نوفمبر  12ليديا بوليجريف، ألوؿ مرة في أفريقيا، امرأة تفوز باالنتخابات كرئيسة لميبيريا، نيويورؾ تايمز،   21
 2011أكتوبر  7ات النساء، نيويورؾ تايمز، آالف كويؿ، لورا كاسينوؼ وآدـ نوسيتر، منح جائزة نوبؿ لمسالـ لثالثة مف الناشط  22
 (2011الشبكة النسائية األفريقية لمتنمية واالتصاالت: المؤتمر اإلقميمي الثالث لممرأة والقيادة السياسية في أفريقيا )  23

l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=httphttp://www.google.com/ur
-%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting

reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQ

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting-reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxFFwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bv.53537100,d.aWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting-reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxFFwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bv.53537100,d.aWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting-reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxFFwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bv.53537100,d.aWc
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طريؽ طويؿ قبؿ أف تصؿ إلى التمثيؿ السياسي  وعمى الرغـ مف أف الدوؿ األفريقية مازاؿ أماميا
المتساوي بيف الجنسيف، اتخذت العديد مف ىذه الدوؿ األفريقية خطوات أكبر نحو ىذا اليدؼ عف 

 الكثير مف الدوؿ المتقدمة.

 أفريقيا في المرأة بحقوق المتعمق البروتوكول( : 9) المادة في التقدم

مالوي االحتفاؿ بالذكرى العاشرة العتماد  ، استضاؼ رئيس وحكومة2013أغسطس  15في  .23
بروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب بشأف حقوؽ المرأة في أفريقيا "بروتوكوؿ 

. وتختص أحكاـ بروتوكوؿ مابوتو، بالتزاـ الدوؿ األفريقية بوضع حد لمتمييز والعنؼ 24مابوتو"
اـ تتعمؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية، والسالمة والسموكيات النمطية الجنسانية ضد المرأة؛ وأحك

البدنية والنفسية، والصحة الجنسية واإلنجابية، وعدـ التمييز، والتحرر االقتصادي، وقميؿ 
دولة لـ تصدؽ بعد عمى  1826، ىناؾ 2014. ومع ذلؾ، فاعتبارا مف مارس عاـ 25غيرىا

ذلؾ جنوب السوداف وجميورية أفريقيا  . ومازالت العديد مف ىذه الدوؿ، بما في27بروتوكوؿ مابوتو
الوسطى والصوماؿ، تواجو أزمات سياسية خطيرة أو مواقؼ نزاعات مسمحة، ونتيجة ذلؾ ىو أف 

 المرأة مازالت تعد األىداؼ الرئيسية لمعنؼ والتمييز والوصمة.

                                                                                                                                                                                                     

FwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxF
v.53537100,d.aWc> 

 
 24 -of-rapporteur-special-maiga-soyata-with-interview-africa-in-rights-s-http://www.fidh.org/women

64513 
 

25  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-
to-ratify-the-maputo-13644 

ة الجزائر وبوتسوانا وبوروندي وجميورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر واريتريا واثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والنيجر والجميورية العربي  26
 الصحراوية الديمقراطية وسيراليوف والصوماؿ وساو تومي وبرينسيبي والسوداف وجنوب السوداف، وتونس.

27  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-
to-ratify-the-maputo-13644 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting-reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxFFwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bv.53537100,d.aWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffemnet.co%2Findex.php%2Fen%2Fmeeting-reports%2Fitem%2Fdownload%2F107_3091caeb7a90887d3e0d25768f559117&ei=qPNNUvHrJ8WFyQH5_oDADg&usg=AFQjCNECepeiXPlxXJt8QyLNn93fpvqLSQ&sig2=UJ3vacxFFwRMgdpvWXI5Qg&bvm=bv.53537100,d.aWc
http://www.fidh.org/women-s-rights-in-africa-interview-with-soyata-maiga-special-rapporteur-of-13645
http://www.fidh.org/women-s-rights-in-africa-interview-with-soyata-maiga-special-rapporteur-of-13645
http://www.fidh.org/women-s-rights-in-africa-interview-with-soyata-maiga-special-rapporteur-of-13645
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دولة عضو باالتحاد األفريقي التي صدقت عمى البروتوكوؿ،  54دولة مف أصؿ  36مف بيف  .24
. وسنت 28خمت بعض البمداف بالفعؿ قوانيف الى حيز التنفيذ التي تعزز ىدؼ بروتوكوؿ مابوتوأد

كينيا وليبيريا التدابير القانونية والمؤسسية مثؿ القوانيف التي تقاضي مرتكبي العنؼ الجنسي. 
. وحظرت أوغندا وزيمبابوي تشويو األعضاء 29وقامت غانا وموزمبيؽ بتجريـ العنؼ العائمي

 .31. وأنشأت كوت ديفوار والسنغاؿ آليات لتعزيز حقوؽ المرأة30اسمية لإلناثالتن

ومع ذلؾ، فحتى العديد مف الدوؿ األطراؼ التي صدقت عمى بروتوكوؿ مابوتو اخفقت في تحمؿ  .25
ؼ مف النساء ضحايا العنؼ الجنسي . فمازاؿ اآلال32أو تحقيؽ الحقوؽ الواردة في البروتوكوؿ

. 33لة والتعويض في جميورية الكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري وماليواصمف المطالبة بالعداي
مف  26باإلضافة إلى ذلؾ، اخفؽ العديد مف الدوؿ األطراؼ في احتراـ التزاماتيا بموجب المادة 

البروتوكوؿ التي تفوض بأف تشير الدوؿ في تقاريرىا الدورية إلى المجنة األفريقية لحقوؽ االنساف 
التحقيؽ الكامؿ لحقوؽ المرأة التي ييدؼ الييا  إلنجازالتدابير التي اتخذتيا والشعوب إلى 

. وتعد ماالوي الدولة الوحيدة التي انضمت حتى االف الى التزاـ الدوؿ األطراؼ 34البروتوكوؿ
. بينما توفر المعاىدات والوثائؽ الدولية نقطة انطالؽ لمتحقيؽ الشامؿ لمحقوؽ 26بموجب المادة 

لممرأة، مازالت العديد مف الدوؿ األفريقية أماميا شوط طويؿ مف أجؿ الوفاء بالمساواة  اإلنسانية
 التي دعا إلييا البروتوكوؿ في ىذه المسألة.

                                                             
28  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
29  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
30  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
31  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
32  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
33  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
34  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-

to-ratify-the-maputo-13644 
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الذي تمقت خاللو مفوضية االتحاد األفريقي أربعة تصديقات جديدة؛ لـ تتمؽ  2012خالفا لعاـ  .26
 تقرير(.)عمى األقؿ حتى وقت صدور ىذا ال 2013شيئا في عاـ 

الذكرى العاشرة العتماد االعالف الرسمي لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة  2014يصادؼ عاـ  .27
٪ مف الدوؿ األعضاء صدقت عمى ىذا  67بيف الجنسيف في أفريقيا، وبينما مف المشجع أف 

٪ مف الدوؿ االعضاء لـ تنضـ حتى االف إلى ىذا الصؾ األساسي المعني 33البروتوكوؿ، فإف 
مف ىذا االعالف. لذلؾ، تحث رئيسة  9ؽ اإلنساف، وبالتالي لـ تؼ بالتزاميا بموجب المادة بحقو 

دولة الواردة أدناه عمى التعجيؿ بإيداع وثائؽ  18المفوضية بقوة الدوؿ المتبقية البالغ عددىا 
 تصديقيا.

ريا، يا، إرتإثيوب مصر، تشاد، الوسطى، أفريقيا جمهورية بوروندي، بوتسوانا، الجزائر،
مدغشقر، موريشيوس، النيجر، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ساو تومي 

 وبرينسيبي، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تونس.

 إلدراجكما تحث رئيسة المفوضية جميع الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ عمى وضع أولوية  .28
وبالتالي ضماف أف تحظى المرأة بمزاياىا الحقيقية. وتقدـ  البروتوكوؿ في القوانيف المحمية وتنفيذه

مالوي بعض األمثمة الجيدة في كيفية اعتمادىا عمى أحكاـ ىذا البروتوكوؿ في تطوير مختمؼ 
السياسات والتشريعات )قانوف المساواة بيف الجنسيف ومنع االتجار بالبشر، واستجابتيا عمى 

أالؼ نسخة مف ىذا  10وع الجنس، الخ(.   كما وزعت المستوى الوطني، لمعنؼ القائـ عمى ن
البروتوكوؿ عمى جميع قطاعات الحكومة والمشرعيف وغيرىـ مف أصحاب المصمحة لتعزيز 

، استضافت 2013المعرفة والفيـ بأحكاـ ىذا البروتوكوؿ وبدأت أنشطة التعميـ.  وفي أغسطس 
عتماد ىذا البروتوكوؿ بما في ذلؾ حوار ماالوي سمسمة مف األحداث لالحتفاؿ بالذكرى العاشرة ال

رفيع المستوى شارؾ فيو وزراء الدوؿ األعضاء باالتحاد االفريقي المكمفيف بشؤوف مسائؿ 
الجنسيف والمرأة وتدريب لبناء القدرات حوؿ تنفيذ أحكاـ البروتوكوؿ باستخداـ نيج متعدد 

مع حكومة مالوي وىيئة األمـ المتحدة القطاعات والذي عقدتو مفوضية االتحاد األفريقي بالشراكة 
لممرأة وائتالؼ التضامف مف أجؿ حقوؽ المرأة األفريقية. وينصح بتنفيذ أحكاـ ىذا البروتوكوؿ 
 بشكؿ كبير باستخداـ نيج إطار متعدد القطاعات مف شأنو أف يشمؿ جميع القطاعات الحكومية.
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 35ريكافآ ووتش إيدز:  10 المادة بشأن التقدم

انخفض عدد اإلصابات السنوية الجديدة بفيروس نقص المناعة  األخيرةت العشر في السنوا .29
دولة أفريقية في العقد الماضي، كما ازداد  22٪ في  25البشرية "إتش آي في" بنسبة تزيد عمى 

زاد عدد االفريقييف الذيف  -الحصوؿ عمى العالج المضاد لمفيروسات الرجعية في إفريقيا بشكؿ 
ضعفا مقارنة بما كاف عميو قبؿ عقد. ولتعزيز ىذا التقدـ المثير  100بواقع يتمقوف العالج 

عالف كمباال  2001لإلعجاب وبناء عمى االلتزامات السابقة )إعالف أبوجا  (، دشنت 2010وا 
( مف أجؿ تقاسـ  2015- 2012خارطة طريؽ ) 2012مفوضية االتحاد األفريقي في يوليو 

تعامؿ مع اإليدز والدرف )السؿ( والمالريا في أفريقيا. وتتضمف المسؤولية والتضامف العالمي لم
خارطة الطريؽ ىذه ثالث ركائز رئيسية ىي: )أ( نماذج تمويؿ أكثر تنوعا وتوازنا واستدامة؛ )ب( 

إنتاج محمي ومواءمة تنظيمية، و)ج( قيادة وحكـ ورقابة لتحقيؽ  -الحصوؿ عمى أدوية 
 االستدامة.

(، جدد مؤتمر االتحاد األفريقي، في إعالف اعتمده 2012اسعة عشر )يوليو الدورة العادية الت في .30
، التزامو بتنفيذ التعيدات السابقة لضماف الحصوؿ الشامؿ عمى الخدمات المتعمقة بفيروس نقص 
المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا في أفريقيا، ووافقت عمى التقرير والتوصيات بشأف االتجاه 

( وخارطة الطريؽ المرافقة وقرر ادماج 2015-2012فريكا" )آلمنظمة "إيدز ووتش المستقبمي 
فريكا" في اليياكؿ والميزانية الدورية لمفوضية االتحاد األفريقي آبشكؿ كامؿ أمانة "إيدز ووتش 

فصاعدا. وتعمؿ مفوضية االتحاد األفريقي عمى تنفيذ ىذا القرار والدوؿ  2013اعتبارا مف عاـ 
 مدعوة إلى حشد القيادة عمى جميع المستويات لتنفيذ خارطة الطريؽ ىذه.األعضاء 

 : تنفيذ مشاريع في اطار صندوق المرأة األفريقية11التقدم في المادة 

بوصفو وسيمة لحشد الموارد المالية لدعـ  2011األفريقية اعتبارا مف مايو  المرأةيعمؿ صندوؽ  .31
 خالؿ خمسة أىداؼ رئيسية ىي:البرامج والمشاريع االنمائية لممرأة مف 

 تيميشيا؛ وتعميؽ الجنسيف بيف الفجوة سد بيدؼ الفقر لمحاربة النسائية مبادرات دعـ 
                                                             

35  http://www.fidh.org/en/Africa/African-Union,288/women-s-rights-in-africa-18-countries-are-yet-
to-ratify-the-maputo-13644 
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 تبادؿ الخبرات وأفضؿ الممارسات في مجاؿ التمكيف االقتصادي والسياسي واالجتماعي لممرأة؛ 
 تيسير نشر المعمومات عف أنشطة المرأة األفريقية؛ 
 ألفريقية في مجاؿ القيادة واإلدارة وتنظيـ المشاريع.تعزيز قدرات المرأة ا 

. ووافقت عمى مشاريع 2013مايو  10اجتمعت لجنة العشرة الوزارية في أديس أبابا، إثيوبيا، في  .32
بحثتيا المفوضية مف خالؿ لجنة الثالثيف الفنية مف أجؿ عقد المرأة األفريقية والمجنة التوجييية 

حوؿ الزراعة واألمف الغذائي والبيئة. كما  2012شعار عاـ  لصندوؽ المرأة األفريقية تحت
نظرت الدورة العادية الخامسة لوزراء االتحاد االفريقي المسؤوليف عف شؤوف الجنسيف والمرأة التي 

في أديس أبابا، المشاريع التي تتعمؽ بموضوع عقد المرأة األفريقية  2013مايو  14اجتمعت في 
والتي وافؽ عمييا الوزراء في اجتماعيـ  2013مقترحات لعاـ  والدعوة مف أجؿ 2012لعاـ 

في ليمونجوي، ماالوي. وتجري المفوضية عممية صرؼ  2013أغسطس  14االستثنائي في 
 .2013تمويالت لممشاريع المعتمدة لعاـ 

المستفيدات مف الصندوؽ ىف مف النساء الريفيات األفريقيات ويتـ توجيو الدعـ ليف مف خالؿ  .33
ة العضو باالتحاد االفريقي ومنظمات غير حكومية. وتتمقى مفوضية االتحاد األفريقي الدول

مقترحات سنويا بشأف موضوع محدد يتوافؽ مع أىداؼ عقد المرأة األفريقية كما تـ وضع ىياكؿ 
وعمميات تعد شاممة مع تمثيؿ واسع لمراجعة التطبيؽ )باستخداـ معايير وافؽ عمييا الوزراء ( 

ة العشرة )مكونة مف وزراء االتحاد األفريقي المكمفيف بشؤوف مسائؿ الجنسيف وتوصي لجن
 والمرأة(.

 التقارير السنوية من قبل الدول األعضاءبتقديم : االلتزام  12التقدم في المادة 

االعالف نظمت المفوضية ورشة عمؿ لبناء القدرات لمدوؿ التي لـ ترفع بعد تقارير عف تنفيذ  .34
سبتمبر عاـ  25إلى  23مف  األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقياالرسمي لالتحاد 

، في أبوجا، نيجيريا. وساعد ىذا االجتماع الدوؿ األعضاء التي لـ تقدـ تقارير بعد حوؿ 2013
في أف تقدـ تقارير مف  االعالف الرسمي لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا،

دوؿ أعضاء باالتحاد األفريقي والتي لـ  7المقبمة مف التقارير إلى المؤتمر. واستفادت أجؿ الدورة 
ريتريا وكينيا وماالوي  يسبؽ ليا أف قدمت تقارير حوؿ االعالف الرسمي وىي تحديدا أنجوال وا 
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دوؿ  6وموزمبيؽ والصوماؿ وجنوب السوداف مف مبادرات بناء القدرات والتي أسفرت عف تقديـ 
 لتقاريرىا األولية. 7مف أصؿ 

يقدـ الجدوؿ أدناه صورة شاممة عف حالة التقارير مف قبؿ الدوؿ األعضاء في حيف يبيف الجدوؿ  .35
. وأظيرت 2013إلى  2005التالي لو تواتر التقارير مف قبؿ الدوؿ األعضاء في الفترة مف 

عالف الرسمي لالتحاد اال٪ مف الدوؿ األعضاء لـ تقدـ تقاريرىا األولية عف  19النتائج أف )أ( 
مف الدوؿ األعضاء التي  44، وأف )ب( مف بيف األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا

 3إلى  2٪ أخرى مف  50٪ منيا التقارير مرة واحدة فقط، ورفعت  48قدمت تقاريرىا، قدمت 
ال يعد سجال مثيرا  ٪ فقط، وىي تمثؿ دولة واحدة، أكثر مف ثالثة تقارير. وىذا 2تقارير وقدمت 

االعالف الرسمي لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في نظرا ألنو تـ اعتماد  لإلعجاب
 أعواـ. 10منذ ما يقرب مف  أفريقيا

 

 الدول التي لم تقدم تقارير الدول التي قدمت تقارير
الجزائر، أنجوال، بنيف، بوتسوانا، بوركينا فاسو، 

، تشاد، جزر القمر، بوروندي، الكاميروف
الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، غينيا 
االستوائية، إثيوبيا، إرتريا، الجابوف، جامبيا، 
غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، 
مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، 
موزمبيؽ، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، 

راوية الديمقراطية، الجميورية العربية الصح
السنغاؿ، سيشيؿ، سيراليوف، جنوب أفريقيا، 
جنوب السوداف، السوداف، سوازيالند، تنزانيا، 

 توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي

، أفريقيا الوسطى، جميورية الرأس األخضر
تومي  ساو، جميورية الكونغو الديمقراطية

بيساوغينيا الصوماؿ، برينسيبي ، و   

48 6 
 (union.org-www.africa)المصدر االتحاد األفريقي:  

http://www.africa-union.org/
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 3تقديم اكثر من  تقارير 3 -2تقديم  تقديم تقرير واحد الفترة
 تقارير

2005 
 إلى
2013 

، بوروندي، بوتسوانا، بنيف، أنجوال
 غينيا، إرتريا، مصرجزر القمر، 

، غينياجامبيا،  ،الجابوف، االستوائية
، مدغشقر، ليبيريا، ليبيا، كينيا

 موزمبيؽ، مالي، ماالوي
جنوب السوداف، وسيراليوف، 
نزانيا، موريتانيا، تسوازيالند، 

 دولة( 25زيمبابوي )تونس، 

الجزائر، بوركينا فاسو، 
الكاميروف، تشاد، الكونغو، كوت 
ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، غانا، 

ا، النيجر، ليسوتو، رواندا، ناميبي
نيجيريا، موريشيوس، والجميورية 

ربية الصحراوية الديمقراطية، الع
ؿ، جنوب أفريقيا، السوداف، سيش

 دولة( 22توجو، أوغندا وزامبيا )

السنغاؿ )دولة 
 واحدة(

 

 (union.org-www.africa)المصدر االتحاد األفريقي: 
 : تقديم تقارير مرحمية سنوية من قبل رئيسة المفوضية13ي المادة التقدم ف

رئيسة مفوضية االتحاد االفريقي مع االلتزاـ بتقديـ تقارير سنوية عف التقدـ المحرز في  امتثمت .36
االعالف الرسمي لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة بيف تنفيذ االلتزامات التي قطعت في إطار 

 ذا ىو التقرير التاسع لرئيسة المفوضية إلى مؤتمر االتحاد األفريقي.. وىالجنسيف في أفريقيا

 اءالجزء ب

بنود لـ يسجؿ فييا أي نشاط عمى مستوى  6، سترفع المفوضية تقريرا عف الجزءبموجب ىذا  .37
 المفوضية ولكف عمى مستوى الدوؿ األعضاء.

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

. وتشير تقارير منظمة الصحة 36تصاب امرأة في كؿ دقيقة بفيروس نقص المناعة البشرية .38
٪ مف المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا جنوب 60العالمية أف النساء تمثمف 
                                                             

-http://www.avert.org/women-and :اتطأظر اٌر. 3102. أفيرخ." اإليذز/  اٌثشريح إٌّاػح ٔمص ٚفيرٚش اٌّرأج"  36

hiv-aids.htm 

http://www.africa-union.org/


EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 28 
 

  

وؿ الخوؼ . ويح37الصحراء الكبرى، وأف عدـ المساواة بيف الجنسيف مف "الدوافع الرئيسية" لموباء
مف وصمة العار ومف ردود الفعؿ العنيفة دوف إقداـ النساء عمى الكشؼ لمشريؾ عف إصابتيف 
بفيروس نقص المناعة البشرية، ودوف طمبيف إياه استخداـ الواقي الذكري بدال مف المخاطرة 

 ابةباإلص. وفي العديد مف البمداف، ينتج عف وصمة العار المرتبطة 38بممارسة الجنس دوف وقاية
بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز "التمييز والعنؼ القائـ عمى نوع الجنس، والبطالة، واليجر 

 39أو الحرماف مف حقوؽ اإلنساف والحريات األخرى".

كما أف النساء ىف أيضا الراعيات الرئيسيات لممرضى المصابيف باإليدز واأليتاـ، مما يزيد مف  .39
. ويسود نقص التعميـ، بوجود نسبة 40رية غير المباشرة عمييفتأثيرات فيروس نقص المناعة البش

 ٪ فقط مف الشابات ممف لدييف معرفة دقيقة، وشاممة عف فيروس نقص المناعة البشرية/38"
. حتى النساء الالتي ال يمارسف سموكيات تنطوي عمى مخاطرة ىف أيضا عرضة 41اإليدز"

 .42لإلصابة، بما في ذلؾ نتيجة لمزواج

مميوف طفؿ قد فقدوا أحد الوالديف عمى األقؿ بسبب فيروس نقص  16.6ديرات إلى أف وتشير التق
مميوف  2.3. ويصاب 43المناعة البشرية، ومعظميـ يعيشوف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

مميوف منيـ في أفريقيا جنوب  1.6شخص إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية كؿ سنة، 
قد ارتفعت نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية عمى مدى . و 44الصحراء الكبرى

. فالنساء معرضات بشكؿ خاص لفيروس نقص المناعة البشرية 45السنوات العشر الماضية
وتعانيف أكثر مف غيرىف عند التعرض لإلصابة. كما يزيد استمرار التفاوت االجتماعي 

ف مخاطر تعرض النساء والفتيات ليذا الفيروس. في واالقتصادي وعدـ المساواة بيف الجنسيف م
                                                             

: أظر اٌراتط. 3102. اٌؼاٌّيح اٌصذح ِٕظّح" اٌثشريح إٌّاػح ٔمص ٚفيرٚش اٌجٕطيٓ تيٓ اٌّطاٚاج ػذَ"  37

http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/  

 ٔفص اٌّصذر  38
 :أظر اٌراتط. ٌٍطىاْ اٌّتذذج األُِ صٕذٚق." ٚاٌفتياخ إٌطاء صذح يحدّا: اإليذز/اٌثشريح إٌّاػح ٔمص فيرٚش ِٓ اٌٛلايح"     39

http://www.unfpa.org/hiv/women.htm  

 3102أفيرخ : ٔفص اٌّصذر  40
 ِٕظّح اٌصذح اٌؼاٌّيح: ٔفص اٌّصذر  41
 ٌٍطىاْ اٌّتذذج األُِ صٕذٚق: ٔفص اٌّصذر  42
 :اٌراتط ػٍٝ ِتاح األِراض، ِٓ ٚغير٘ا اإليذز/اٌثشريح إٌّاػح ٔمص رٚشفي ِىافذح: ِٓ اال٘ذاف االّٔائيح ٌألٌفيح 6 اٌٙذف  43

http://www.endpoverty2015.org/mdg-success-stories/mdg-6-combat-hiv-aids./ 
 9، اٌذاشيح ٌألٌفيحِٓ األ٘ذاف اإلّٔائيح  6ػٓ اٌٙذف  3102ٚرلح اٌٛلائغ ٌطٕح   44
 /./.http://www.who.int/gender/hiv-aids ػٍٝ ِتادح ٚ٘ي اٌثشريح، إٌّاػح ٔمص ٚفيرٚش اٌجٕطيٓ تيٓ اٌّطاٚاج ػذَ  45



EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 29 
 

  

حيف تجعؿ المعايير الثقافية، والزواج المبكر، والتعرض لمعنؼ الجنسي، وعدـ المساواة في السمطة 
والعجز عف التفاوض بشأف ممارسات جنسية أكثر أمانا، النساء والفتيات أكثر عرضة لإلصابة 

ورة، وعمى الموارد المالية لمحصوؿ عمى عالج لفيروس بالفيروس. كما أنيف أقؿ حصوال عمى المش
. وحتى عندما تصبف بالفيروس، تتحمؿ النساء الجزء األكبر مف مسؤولية 46نقص المناعة البشرية

 توفير الرعاية ألفراد أسرىف، خاصة منيـ أولئؾ المصابيف بالفيروس أيضا.

دز في التشجيع عمى الوقاية، وبناء وتساىـ منظمات مثؿ التحالؼ العالمي المعني بالمرأة واإلي .40
الوعي حوؿ آثار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز عمى النساء، كما تتعامؿ مع المشاكؿ 

. ففي إثيوبيا، تنجب أكثر األميات المصابات 47االجتماعية التي تزيد مف تعميؽ ىذه اآلثار
ف اليونيسؼ وشركائيا، . حيث يحوؿ برنامج فعاؿ، مدعـو م48بالفيروس أطفاال غير مصابيف

. وتدعـ اليونيسؼ وشركاؤىا في 49دوف انتقاؿ الفيروس مف األميات المصابات إلى أطفاليف
ممرضة وقابمة عمى التوليد في الحاالت الطارئة ورعاية األطفاؿ حديثي  2000إثيوبيا تدريب 

. وفي 50لى الطفؿالوالدة، إلى جانب الوقاية مف انتقاؿ فيروس نقص المناعة البشرية مف األـ إ
. وتقـو 51شخص 400.000زامبيا، شمؿ العالج المجاني مف فيروس نقص المناعة البشرية 

وزارة الصحة بدعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بتوسيع نطاؽ الحصوؿ عمى العالج مف 
ممواقع موقع جديدا لمعالج بالعقاقير المضادة لمفيروسات المرتدة وتوفير األدوية ل 68خالؿ خمؽ 

لمعالج بالعقاقير المضادة لمفيروسات المرتدة الموجودة عمى الصعيد الوطني، وتمكيف  454اؿ 
. 52شخص مف الحصوؿ عمى العالج المجاني لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 400.000

وقدـ صندوؽ الدعـ العالمي أدوية لمعالج بالعقاقير المضادة لمفيروسات المرتدة لصالح 
، بما في ذلؾ لمنساء الحوامؿ 2013سنة  195.679و 2012مريضا سنة  214.339

. ويعتبر اتخاذ إجراءات مماثمة مف قبؿ الحكومات ضروريا الستمرار ىذه 53المصابات بالفيروس

                                                             
 ػٍٝ اٌراتط ِتاح ٚاألطفاي، إٌطاء ػٍٝ ٚأثرٖ أفريميا في ٚاإليذز اٌثشريح إٌّاػح ٔمص فيرٚش  46

http://www.unicef.org/sowc08/docs/sow08_panel_2_8.pdf. 
47  Mataka, Elizabeth N ."أظر. اٌيٛٔيطيف." ٚاألطفاي إٌطاء ػٍٝ ٚأثرٖ أفريميا في اإليذز/اٌثشريح اػحإٌّ ٔمص فيرٚش 

http://www.unicef.org/sowc08/docs/sowc08_panel_2_8.pdf 
 9، اٌذاشيح ٌألٌفيحِٓ األ٘ذاف اإلّٔائيح  6ػٓ اٌٙذف  3102ٚرلح اٌٛلائغ ٌطٕح   48
 ٔفص اٌّصذر  49
 ٔفص اٌّصذر  50
 ٔفص اٌّصذر  51
 ٌّصذرٔفص ا  52
 ٔفص اٌّصذر  53
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. وينبغي عمى البمداف تمويؿ مشاريع طويمة األمد تركز عمى إتاحة الوصوؿ المستمر 54الجيود
. كما يتوجب تقريب ىذه الخدمات مف المجتمع، وينبغي ليا أف 55ةلمتعميـ وموارد التمكيف لممرأ

 .56تعالج مشاكؿ الوصـ بالعار والتمييز ضد المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية

 : األطفال الجنود واالعتداء الجنسي ضد القاصرات3المادة 

استخدمت عدة بمداف أفريقية األطفاؿ في الصراعات المسمحة، بما في ذلؾ الفتيات، وخصوصا  .41
جميورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجميورية الكونغو الديمقراطية، والصوماؿ، وجنوب السوداف، 

. وفي حيف تتضارب العديد مف 57والسوداف، وأوغندا، وسيراليوف، وليبيريا، وكوت ديفوار
حوؿ عدد األطفاؿ الجنود ويصعب التحقؽ منيا، فإف التقديرات األكثر شيوعا تشير  اإلحصاءات

. كما يفترض أف حوالي 58طفؿ قد استخدموا في النزاعات حوؿ العالـ 300.000إلى أف حوالي 
٪ فقط مف 4إلى  2. في حيف ُيقدر أف حوالي 59، كف مف الفتيات120.000٪ منيـ، أي 40

عادة اإلدماجالفتيات استفدف مف برامج  . ويقدر أحد 60نزع السالح، ومف التسريح مف الخدمة وا 
، وفى كوت 12.056التقارير أف عدد الفتيات الالتي كف مجندات في سيراليوف قد وصؿ إلى 

، أما في 8.500فتاة مجندة، وفي ليبيريا وصمت المجندات إلى  3.000ديفوار وصؿ إلى 
 61فتاة. 12.500جميورية الكونغو الديمقراطية فقد كف 

وفي ليبيريا، خمؼ الصراع السياسي فراغا في طقوس التنشئة االجتماعية التقميدية التي كانت  .42
موجودة لتنشئة األطفاؿ؛ لذلؾ مأل أمراء الحرب ىذا الفراغ مف خالؿ منح األطفاؿ شعورا 

دة مف . أما الموزمبيؽ، فقد كانت في ثمانينيات القرف الماضي، واح62باالنتماء إلى "مجموعة"
. وفي أنغوال، دفع استخداـ حركة 63الدوؿ األفريقية األولى في اكتشاؼ فائدة األطفاؿ الجنود

                                                             
 ٔفص اٌّصذر  54
 ٔفص اٌّصذر  55
 ِٕظّح اٌصذح اٌؼاٌّيح: ٔفص اٌّصذر  56
 ػٍٝ ِتٛفر ،02-03 في 3103 دسِح اٌجٕٛد األطفاي اضتخذاَ ضذ اٌذّراء اٌيذ يَٛ دٍّح ٚٚتش، رايتص ٘يِٛٓ  57

http://www.hrw.org/sites/default/files/Resource%20Pack%202012_updated_0.pdf.. 
 9ٔفص اٌّصذر في   58
 ػٍٝ ِتاح ،(3112) 0 في اٌّطٍذح إٌساػاخ في تٕاخ - يّٕٓطياٌ اٌذرب ضذايا األطفاي، إٔمار  59

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2717.pdf 
 ٔفص اٌّصذر  60
 0.09ٔفص اٌّصذر في   61
62  Margaret Angucia ، ً(3119) 88 ،77 اٌؼاٌّي اٌطالَ أفريميا، في ٚاٌذرب اٌطف 
63  Gettleman, supra، 
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"يونيتا" لألطفاؿ الجنود اليونيسيؼ إلى إعالف أنغوال في تقريرىا "وضع األطفاؿ في العالـ" لسنة 
تي تجند . وتشمؿ قائمة البمداف األفريقية ال64: "أسوأ مكاف لألطفاؿ عمى وجو األرض"1999

 .65األطفاؿ أيضا كال مف الكونغو، وسيراليوف، والصوماؿ، وغيرىا

ويختار العديد مف األطفاؿ "طوعا" المشاركة في الصراعات المسمحة. غير أف ىذا "االختيار"  .43
. وكثيرا 66غالبا ما يكوف ناتجا عف مجموعة متنوعة مف العوامؿ االقتصادية واألسرية، والسياسية

األطفاؿ لـ يمارسوا حرية االختيار بؿ اكرىوا عميو. ومع ذلؾ، يضطر معظـ ما يقاؿ أف ىؤالء 
. ويستند قرار استخداـ الجنود األطفاؿ أساسا 67األطفاؿ أف يكونوا مقاتميف وأف "ي قتموا أو ُيقتموا"

( يمكف استخداـ األطفاؿ 2( سيولة التالعب باألطفاؿ أكثر مف البالغيف، و )1عمى عامميف: )
. بعد التجنيد يصبح االنسحاب 68تحقيؽ ذلؾ بالقوة إلمكانيةة. كما يسيؿ تجنيدىـ بطرؽ متنوع

شبو مستحيؿ بالنسبة لمطفؿ. فإذا ما ىرب المقاتؿ صبيا أو فتاة، يعامالف عمى أنيما ىارباف مف 
. ولتسييؿ األمور، يستعمؿ المجِندوف المخدرات لتساعدىـ في عممية 69الخدمة ويستحقاف اإلعداـ

. ويستفيد جيش الرب لممقاومة 70عالوة عمى ذلؾ، يمكف قولبة عقوؿ األطفاؿ بسيولة التالعب.
. وبعد التالعب 71مف ذلؾ عف طريؽ "مأسسة" وتنشئة األطفاؿ اجتماعيا ليصبحوا "عنيفيف نفسيا"

بيـ وقولبتيـ تستخدـ المجموعة األفريقية المتمردة األطفاؿ بطرؽ مختمفة. وغالبا ما يستخدمونيـ 
ب التفجيرات االنتحارية، والكمائف، واألفعاؿ الشنيعة األخرى التي تتطمب الجسارة الرتكا
 .72والجيؿ

ورغـ أف ظاىرة األطفاؿ الجنود ىذه قد أثرت سمبا عمى العديد مف األطفاؿ في أفريقيا دوف أدنى  .44
. بؿ يمكف أف 73٪ مف ىؤالء الجنود األطفاؿ فتيات40شؾ، إال أف الناس غالبا ما ينسوف أف 

يكوف االختطاؼ مف قبؿ ىذه المجموعات العسكرية غير الحكومية أكثر بشاعة بالنسبة لمفتيات. 
                                                             

64  Angucia, supra ،82 
65  Gettleman, supra 
66  Angucia, supra  ،80 
67  Mary-Jane Fox ، 7 ،حاٌّفا٘يّي ّٕاظراخاٌٚ ِختٍطح ِىاضة: اٌذٌٚي ٚاٌمأْٛ اٌجٕٛد األطفاي Hum. Rts. Rev. 27, 29. 
ِشىٍح دٚريح  ِٓ جسء ضٜٛ ٌيص وٛٔي جٛزيف أْ يذتج) 3103ِارش  -3ن تايّس، رٛي، وٛٔي ٌيص اٌّشىٍح اٌٛديذج، ٔيAngelo Izamaٛأظر   68

 (أفريميا في اٌجٕٛد األطفاي ِشىٍح ذًت ٌٓٚاالوتفاء تّتاتؼتٗ فمط  أوثر؛
69  Angucia, supra ،17-17 
70  Angucia, supra ،96-17 
71  Claire Breen 8 اٌذٌٚي، اٌمأْٛ فياٌجٕٛد  األطفاي ؟يصثخ اٌطفً طفال، ِتٝ ال Hum. Rts. Rev. 71, 74 (2007) (أٚغٕذااٌذٌٚيح:  اٌؼفٛ ِٕظّح ػٓ ٔمال 

 .AI INDEX: AFR 59/001/1997, 18 September 1997, http://web ٌٍّماِٚح اٌرب جيش لثً ِٓ اٌطفٌٛحت اٌفته": اٌرب أتٙان أٚاِر"

amnesty.org/library/Index/engAFR590011997, as viewed on 25 June 2005). 
72  Angucia, supra ،17 
73  Marlise Simons ،ٌٝٚإدأح أِراء اٌذرب األٔغٌٛييٓ في اٌّذىّح اٌذٌٚيح األ ،N.Y. Times, March 14, 2012 ، 
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. وفي أوغندا، يتـ 74فباإلضافة إلى كونيف جنديات ومراسالت، تستخدـ الفتيات كرقيؽ لمجنس
. غير أف ىؤالء فقط "الفتيات 75تقسيـ الفتيات وتخصيصيف لتكف "زوجات" لمجنود

ف عديد النساء تتعرضف لالغتصاب مف قبؿ رجاؿ متعدديف وبشكؿ . حيث أ76"المحظوظات
يومي. فغالبا ما تتعرض الفتيات  الالتي ال تمتثمف لممطالب الجنسية لسوء المعاممة الجسدية أو 

 .77حتى القتؿ

ومع ذلؾ فميس تأثير االسترقاؽ الجنسي عمى اإلناث إال مظيرا واحد مف مظاىر المشكمة. حيث  .45
مف أشكاؿ االسترقاؽ الجنسي أيضا إلى تفاقـ الظواىر األفريقية المتصمة يؤدي ىذا الشكؿ 

باألمراض المنقولة عف طريؽ االتصاؿ الجنسي وسوء التغذية. ففي سيراليوف، وجدت اختبارات 
٪ مف الفتيات المواتي كف ضحايا، 91التقييـ الصحية التي أجريت مف قبؿ ممرضة محمية أف 

. وعالوة عمى ذلؾ، تتنكر عدة مجتمعات لمفتيات الالتي 78جنسيامصابات باألمراض المنقولة 
تتعرضف لالغتصاب، حيث تعتبرف "غير طاىرات" أو مموثات روحيا. لذلؾ فحتى لو تمكنت 
الفتاة مف التخمص مف المجموعة التي استعبدتيا، فغالبا ما ال تجد بيتا تعود إليو. كما أف 

يات في الحمؿ المبكر، وكثيرا ما يؤدي إلى عدـ القدرة االغتصاب المتكرر يتسبب لمعديد مف الفت
عمى توفير الرعاية الخاصة بما قبؿ الوالدة أو رعاية ما بعد الوالدة لمرضيع، زيادة عمى غياب 

 .79مجتمع يمكف لمفتاة المجوء إليو لممساعدة

 : العنف ضد المرأة 4المادة  

. ويبدأ 80لمرأة في البمداف األفريقيةتكمف عدـ المساواة بيف الجنسيف في صميـ العنؼ ضد ا .46
العنؼ ضد المرأة مف مرحمة الطفولة؛ حيث تفضؿ العديد مف العائالت األفريقية بوضوح األبناء 

. وال 82. بؿ توصـ األسر التي لدييا بنات فقط بالعار بسبب افتقارىا لمذكور81عمى البنات
تى عمى الطريقة التي تتـ بيا تربية تنحصر عدـ المساواة فقط في النظرة االجتماعية، بؿ تؤثر ح

                                                             
 ٔفص اٌّصذر  74
75  Angucia, supra, ،17 
76  Kathleen Kostelny 37، ِارا ػٓ اٌفتياخ؟ Cornell Int’l L.J. 505, 506 (2004)( ،اٌفتياخ ػٍٝ اٌجٕٛد األطفاي إدِاج تأثير ِٕالشح) 
 ٔفص اٌّصذر  77
 217ٔفص اٌّصذر،   78
 ٔفص اٌّصذر  79
80  http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/9/violence-against-women-event-at-ga68 
81  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
82  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
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األطفاؿ؛ "فغالبا ما يتأخر فطاـ األبناء الذكور، ويغذوف بشكؿ أفضؿ، ويتـ عمى األغمب 
. ونتيجة ليذه المعايير االجتماعية، فمف المرجح أف تكبر النساء مع 83تسجيميـ في المدرسة"

قابميتيف لمتعرض لإليذاء مف  الشعور بتدني التقدير لمذات، وىذا في حد ذاتو عامؿ يساىـ في
 .84طرؼ نظرائيف الذكور

أضؼ إلى ذلؾ أف الفتيات غالبا ما تتعرضف لمعنؼ في شكؿ تشويو أعضائيف التناسمية. وقد  .47
بمدا أفريقيا بنسبة تتراوح مف  28أظيرت األبحاث انتشار تشويو األعضاء التناسمية لإلناث في 

. ويعني "تشويو األعضاء التناسمية لإلناث" 85٪ في الصوماؿ90٪ في أوغندا إلى أكثر مف 5
ختاف "كؿ أو جزء مف األعضاء التناسمية الخارجية لممرأة كوسيمة لمسيطرة عمى حياتيا 

. 87. وىذه الممارسة مؤلمة لمغاية ويمكف أف تؤدي إلى النزيؼ الحاد، والعدوى، والموت86الجنسية"
د مف البمداف األفريقية، عمى الرغـ مف فختاف اإلناث تقميد مقبوؿ عمى نطاؽ واسع في العدي

 .88الجمة عمى الفتيات الالتي يمارس عمييف مخاطرة

أكثر مف ذلؾ، يستخدـ االغتصاب كأداة لمييمنة والقمع السياسييف في كثير مف البمداف األفريقية.  .48
وقد أدى المناخ السياسي غير المستقر إلى وقوع عدد كبير مف النزاعات، التي ليس مف غير 

. وتتعرض الكثير مف النساء لالغتصاب، 89لمألوؼ استخداـ االغتصاب خالليا "كسالح حرب"ا
والحمؿ، ثـ يتـ رفضيف مف قبؿ أسرىف ومجتمعاتيف المحمية، التي تتركيف مصدومات نفسيا 

. كما أف االغتصاب والعنؼ الجسدي أمراف شائعاف داخؿ البيت؛ فقد استنتجت 90ومستضعفات
٪ مف النساء في إثيوبيا قد صرحف 71٪ مف النساء في تنزانيا و 50إحدى الدراسات أف 

 .91بتعرضيف لمضرب أو لالغتصاب مف قبؿ أزواجيف أو آخريف مف المقربيف

                                                             
83  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
84  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
85  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
86  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
87  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
88  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 

 89 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
 90 ho.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/http://www.w 

91  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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وبغض النظر عف توافر قوانيف تنص عمى عقوبة لمعنؼ الجنسي ضد المرأة، فإف عدـ إنفاذ  .49
واعتبار األمر قضية "خاصة"  92ييف"القانوف مضافا إلى أسباب أخرى، مثؿ "تدخؿ الشيوخ التقميد

، ىي أمور "تعوؽ مقاضاة عدد متزايد مف حاالت االغتصاب" في معظـ بمداف 93وبالتالي "مقبولة"
حالة مف حاالت العنؼ  800أفريقيا. ولنأخذ الصوماؿ كمثاؿ عمى ذلؾ، "تـ اإلبالغ عف نحو 

، وفقا لمكتب 2013وؿ مف في النصؼ األ 94الجنسي والعنؼ القائـ عمى نوع الجنس في مقديشو
امرأة وقاصرة مف  180، و "تعرضت حوالي 95األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية"

 18صوماليالند ]شماؿ غرب الصوماؿ[ لالغتصاب خالؿ الفترة مف يناير إلى غاية 
٪ مف الحاالت المعروضة عمى السمطات مف قبؿ مركز 20، ورغـ ذلؾ "فإف أقؿ مف 96أغسطس"

متيما فقط حكـ عمييـ في  134، في حيف أف "98أدت إلى صدور أحكاـ قضائية" 97وبك-بآىي
في منطقة صوماليالند ]شماؿ غرب  99"2013و مايو  2012حالة اغتصاب ما بيف مايو  67

 .100٪ في األحكاـ الصادرة مقارنة بالسنة السابقة"30الصوماؿ[ عمما أف ذلؾ "شكؿ زيادة بنسبة 

نتشار العنؼ ضد المرأة البرامج المدرسية التي تركز عمى منع العنؼ وتتضمف الحموؿ الممكنة ال .50
بيف الشركاء في العالقات أو المقاءات العاطفية بيف الشباب. ومع ذلؾ، فإف الحموؿ القائمة عمى 

. أما في بيئة محدودي الدخؿ، 101التعميـ في الواقع مجدية فقط داخؿ الفئات ذات الدخؿ المرتفع
د تمويؿ المشاريع الصغيرة، إلى جانب التدريب عمى المساواة بيف الجنسيف، فقد يكوف مف المفي

والمبادرات المحمية التي تعالج عدـ المساواة بيف الجنسيف واالتصاالت، فضال عف الميارات في 
. ولكف بغض النظر عف االستراتيجيات التي تقمؿ مف العنؼ ضد المرأة، تزيد حاالت 102العالقات

بعد النزاعات، والنزوح، مف مفاقمة العنؼ القائـ، بؿ قد تمثؿ أيضا أشكاال  النزاع ومراحؿ ما
. وعمى الرغـ مف أف العديد مف المنظمات اإلنسانية غير الربحية 103جديدة مف العنؼ ضد المرأة

                                                             
92  BarkhadDahir :ِخ، اٌتطآِ  ِٗرتىثي صِٛاٌيالٔذ تؼذ اضتفادج في ارتفاع في االغتصاب، اٌصِٛايAllafrica, (21 AUGUST 2013). See 

http://allafrica.com/stories/201308220426.html?viewall=1. 
93  Orton Kiishweko ،اٌّؼروح ضذ اٌؼٕف اٌمائُ ػٍٝ ٔٛع اٌجٕص ِطتّرج ،Allafrica, (1 OCTOBER 2013). See 

http://allafrica.com/stories/201310010069.html 
 ػاصّح اٌصِٛاي ٚأوثر ِذيٕح فيٙا  94
 supra، اٌصِٛاي في شائؼح ِشىٍح اٌجٕص ٔٛع ػٍٝ اٌمائُ اٌؼٕف: اٌصِٛاي  95
 supraِخ، اٌتطآِ  ِٗرتىثي صِٛاٌيالٔذ تؼذ اضتفادج في ارتفاع في االغتصاباٌصِٛاي:   96
 اٌؼاَ ٘رجيطا ِطتشفٝ في حاٌجٕطي اخالػتذاءِىتة إداٌح ٌ  97
 supra، اٌصِٛاي في شائؼح ِشىٍح اٌجٕص ٔٛع ػٍٝ اٌمائُ اٌؼٕف: اٌصِٛاي  98
 ٔفص اٌّصذر  99

 ٔفص اٌّصذر  100
101  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
102  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
103  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
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قد طرحت العنؼ ضد المرأة في أفريقيا عمى الواجية، كما ُأنجزت خطوات كبيرة نحو إنياء ىذا 
قاليد عدـ المساواة بيف الرجؿ والمرأة عميقة جدا وتواصؿ عرقمة الجيود الرامية العنؼ، إال أف ت

 .104إلى تحقيؽ ىذه المساواة

 : حقوق اإلنسان لممرأة6المادة 

لمؤتمر فيينا لحقوؽ اإلنساف الذي أكد مف  20في الذكرى  2013شاركت المفوضية في يوليو  .51
ف. فحقوؽ اإلنساف لمنساء والفتيات " جزء غير جديد عمى حقوؽ المرأة باعتبارىا مف حقوؽ اإلنسا

. وتعنى 105قابؿ لمتصرؼ مف حقوؽ اإلنساف العالمية وجزء ال يتجزأ منيا وال يمكف فصمو عنيا"
. 106اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في المقاـ األوؿ بحقوؽ اإلنساف لممرأة

أوؿ معاىدة دولية تتناوؿ "الحقوؽ األساسية  1979وقد كانت ىذه االتفاقية التي اعتمدت سنة 
لممرأة في الحياة السياسية، والرعاية الصحية، والتعميـ، واالقتصاد، والتوظيؼ، والقانوف، والممكية، 

. وفي 107والزواج، والعالقات األسرية بحيث سدت فجوة كبيرة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف"
فاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كدوؿ دولة في ات 187الوقت الحاضر دخمت 

. وتتناوؿ االتفاقية 108أطراؼ، بما في ذلؾ غالبية الدوؿ األفريقية باستثناء الصوماؿ والسوداف
( الحقوؽ 3( الوضع القانوني، و 2( الحقوؽ المدنية، 1ثالثة مجاالت مف حقوؽ المرأة: 

 .109اإلنجابية

قريبا عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة صدقت كؿ البمداف األفريقية ت .52
نتيجة لمدعوة التي وجيتيا النساء األفريقيات، والعمماء والنشطاء والمنظمات غير الحكومية 

. وفي الواقع، صدقت معظـ البمداف األفريقية دوف تسجيؿ 110الميتمة بتعزيز حقوؽ اإلنساف لممرأة
. وبالفعؿ، أخذت العديد مف الحكومات األفريقية عممية 111ؿ إفريقيا(تحفظات )فيما عدا بمداف شما

تقديـ التقارير عمى محمؿ الجد وذلؾ عبر إجراء إصالحات ميمة لالمتثاؿ لمقتضيات 

                                                             
104  http://www.rainbo.org/the-epidemic-of-violence-against-women-in-africa/ 
105  http://www.pdhre.org/rights/women.html, quoting the Vienna Declaration and Programme of Action, para. 18. 
106  http://www.pdhre.org/rights/women.html 
107  http://thinkafricapress.com/international-law-africa/cedaw 
 ٔفص اٌّصذر  108
 ٔفص اٌّصذر  109
 ٔفص اٌّصذر  110
111  http://thinkafricapress.com/international-law-africa/cedaw 
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. فعمى سبيؿ المثاؿ سجمت لجنة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 112المعاىدة
يذ االتفاقية، وأنيا أحرزت تقدما كبيرا في معالجة التمييز ضد بأف تنزانيا "ممتزمة بتنف 2008سنة 
. مثاؿ آخر عمى االلتزاـ الحكومي باالتفاقية سجؿ في سيراليوف؛ حيث عدؿ ىذا البمد 113المرأة

، ويعود ذلؾ جزئيا إلى 2007قوانينو بشأف الزواج، والطالؽ، والميراث، والعنؼ المنزلي سنة 
ى، لـ تتخذ بعض الدوؿ األفريقية مثؿ ىذه الخطوات بما . ومف جية أخر 114توصيات المجنة

التقارير. فقد صدقت تشاد وكوت ديفوار عمى  بإنجازيتماشى مع االتفاقية أو متطمباتيا المتصمة 
؛ ويوضح ىذا 2010، لكنيما لـ تقدما تقاريرىما األولية لمجنة إلى غاية سنة 1995االتفاقية سنة 

 .115ديؽ وتاريخ االمتثاؿ نقاط الضعؼ في سمطة المجنةالفارؽ الزمني بيف تاريخ التص

ويعتبر العنؼ الجنسي أحد أكثر أشكاؿ العنؼ الذي تواجيو النساء األفريقيات شيوعا. فوفقا  .53
. حيث 116٪ مف النساء األفريقيات بالعنؼ الجنسي45.6لدراسة لمنظمة الصحة العالمية، تتأثر 

٪ 30غتصاب في العالـ بسبب تعرض ما يقارب أف جنوب أفريقيا لوحدىا قد ُلقبت بعاصمة اال
. كما يثير عدد االعتداءات العنيفة 117مف النساء في البالد لالغتصاب قبؿ سف الثمانية عشرة

في السنة القمؽ، حيث قدر معيد جنوب أفريقيا لمعالقات بيف األجناس وقوع ما يقارب 
كما أف انتشار العنؼ  .118حالة مف حاالت االعتداء العنيؼ ضد النساء سنويا 200،000

الجنسي في بمداف أفريقية أخرى مرتفع بشكؿ مذىؿ أيضا. فوفقا لدراسة استقصائية ديمغرافية 
لمعنؼ  49-15٪ مف النساء التنزانيات الالتي تتراوح أعمارىف بيف 45وصحية لتنزانيا، تعرضت 

 .119الجسدي و/أو الجنسي في مرحمة ما مف حياتيف

الجنسي مرتفع خالؿ فترات السالـ النسبي. غير أف ىذا العنؼ  ومف الواضح أف خطر العنؼ .54
يزيد بشكؿ كبير خالؿ فترات النزاعات عندما يتـ استخدامو كأداة لمحرب. وفي أجزاء كثيرة مف 
أفريقيا، حيث االضطرابات المدنية أمر شائع، ترتفع نسبة الخطر بالنسبة لممرأة بشكؿ ال يصدؽ. 

                                                             
 ٔفص اٌّصذر  112
 ٔفص اٌّصذر  113
 ٔفص اٌّصذر  114
 ٔفص اٌّصذر  115
 http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jun/20/women-violence-worldwide-statistics-whoِٕظّح اٌصذح اٌؼاٌّيح،   116
 http://www.huffingtonpost.com/2013/03/08/south-africa-violence-against-women_n_2837804.htmlاػالْ اٌترتيح اٌؼاِح   117

 118 LeratoMoloi  ٌّؤضطح جٕٛب أفريميا ٌٍؼاللاخ تيٓ األجٕاش-against-violence-africa-http://www.huffingtonpost.com/2013/03/08/south

women_n_2837804.html 
، دار اٌطالَ، تٕسأيا، 7777، اٌّطخ اٌذيّغرافي ٚاٌصذي ٌتٕسأيا، ICF Macro  ،7777ٚ  اخ اٌّىتة اٌٛطٕي اٌتأسأي ٌالدصاء  119

http://futuresgroup.com/files/publications/Enabling_Women__Girls_to_Advance_English_11_30_2012_final.pdf 



EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 37 
 

  

ىي شركة متخصصة في تحميؿ المخاطر، ُوجد أف سبعة مف الدوؿ فوفقا لمؤسسة مابمكروفت، و 
العشر التي ارتفع فييا خطر العنؼ الجنسي أثناء النزاعات، في أفريقيا، وىي: جميورية أفريقيا 
الوسطى، وجميورية الكونغو الديمقراطية، والصوماؿ، وكوت ديفوار، والسوداف، وأوغندا، 

ا االرتفاع في معدؿ انتشار العنؼ الجنسي في فترات . ويمكف رؤية أمثمة عف ىذ120وزمبابوي
 النزاعات في كؿ أنحاء القارة.

ورغـ الجيود التي تبذليا العديد مف البمداف األفريقية لمواجية االتجار بالبشر مف خالؿ  .55
التشريعات، فإنيا ال تزاؿ مشكمة شائعة مثميا مثؿ العنؼ الجنسي. فالعديد مف النساء والفتيات 

أنحاء أفريقيا تنتقمف إلى المدف الكبرى بحثا عف عمؿ أو حياة أفضؿ، وتصبحف عرضة مف جميع 
امرأة موزمبيقية عمى  1.000لالستغالؿ. وعمى سبيؿ المثاؿ، تقدر المنظمة الدولية لميجرة أف "

األقؿ يتـ تيريبيف في نوع مف االستغالؿ الجنسي لجنوب أفريقيا كؿ سنة، مما ُيكسب الميربيف 
. إف جنوب افريقيا ىي إحدى الوجيات 121دوالر أمريكي[ سنويا 125.000ميوف رند ]حوالي م

الرئيسية لضحايا االتجار باألشخاص في المنطقة، ووفقا لنفس الدراسة، "]...[ فباستخداـ األرقاـ 
المقدمة مف قبؿ المخبريف المتصميف بصناعة الجنس واليجرة واألرقاـ التي تقدميا احصائيات 

مف النساء واألطفاؿ يتـ تيريبيـ سنويا إلى  1.100و  850يا، ]ُيحتسب[ أف ما بيف جنوب افريق
. ىذه اإلحصاءات عف االتجار بالبشر في أفريقيا 122جنوب أفريقيا بغرض االستغالؿ الجنسي"

مرتفعة بشكؿ مروع، ولكف، وبسبب عدـ التبميغ عف الحاالت وصعوبة الحصوؿ عمى بيانات 
 ف تكوف تقديرات منخفضة.موثوقة، فمف المحتمؿ أ

وكما ىو واضح مف اإلحصاءات، فإف حقوؽ اإلنساف لممرأة في أفريقيا ميددة بسبب العنؼ  .56
الجسدي والجنسي وبمعدالت مرتفعة. وينتشر االتجار بالبشر، والعنؼ المنزلي، والعنؼ الجنسي 

و ال يمكف االعتماد مف قبؿ غير الشركاء في جميع أنحاء القارة، ونظرا لعدـ اإلبالغ ونظرا ألن
 عمى البيانات المتوفرة بشأف ىذه المشاكؿ، فمف المرجح أف تكوف أكثر شيوعا مما قد تبدو عميو.

                                                             
120  Maplecroft   ،ٌتذٍيً اٌّخاطرhttp://www.irinnews.org/report/80229/south-africa-how-heavy-is-human-trafficking 

 
 http://www.irinnews.org/report/80229/south-africa-how-heavy-is-human-traffickingإٌّظّح اٌذٌٚيح ٌٍٙجرج،   121
 http://www.irinnews.org/report/80229/south-africa-how-heavy-is-human-traffickingإٌّظّح اٌذٌٚيح ٌٍٙجرج،   122
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مف أىـ المشاكؿ التي تواجييا المرأة األفريقية عدـ كفاية الرعاية الصحية أثناء الحمؿ     .57
ميات( الصادر عف )تقرير األ وضع األميات في العالـوالوالدة. كشؼ التقرير السنوي عف 

% تقريبًا 50منظمة إنقاذ الطفولة أف وفيات األميات في العالـ المتصمة بالوالدة تناقصت بحوالي 
ومع ذلؾ، ال يزاؿ التقدـ األبطأ في أفريقيا جنوب  123خالؿ السنوات األربعة عشرة الماضية.

جميعيا بمداف أفريقيا  إف البمداف العشرة التي ليا أسوأ االستعراضات في التقرير ىي 124الصحراء.
وتواجو األميات في جميورية الكونغو الديمقراطية، الصوماؿ، مالي  125جنوب الصحراء.

وفي الصوماؿ، ىناؾ فرصة ألف تموت واحدة مف  126تحمميف الوالدة.وسيراليوف خطرًا عاليًا لعدـ 
 23.128في  1وفي سيراليوف، فإف الفرصة ىي  127امرأة أثناء الحمؿ أو الوالدة. 16بيف 

الرعاية الصحية السبب الرئيسي الرتفاع مستوى وفيات األميات في أفريقيا جنوب  نقصيعتبر  .58
% مف النساء، في أنحاء اإلقميـ، بتنفيذ أسموب معاصر لمنع 16الصحراء. قامت أقؿ مف 

وبسبب النقص الحاد في عماؿ الرعاية الصحية في ىذا اإلقميـ، فإف المرأة األفريقية  129الحمؿ.
غير قادرة عمى الحصوؿ عمى الرعاية الكافية قبؿ الوالدة. وفي إثيوبيا، النيجر وجنوب  غالباً 

وفي  130% مف النساء عمى أية رعاية ماىرة قبؿ الوالدة.50السوداف، ال تحصؿ أكثر مف 
ويجعؿ عدـ  131% مف النساء ال تحصؿ عمى أية رعاية صحية قبؿ الوالدة.74الصوماؿ، فإف 

وال  132ة أيضًا عممية التوليد أكثر خطورة لممرأة األفريقية بدرجة ممحوظة.كفاية الرعاية الصحي
تحصؿ نصؼ نساء اإلقميـ تقريبًا عمى أي رعاية ماىرة أثناء الوالدة. وفي إثيوبيا، تحدث  مف 

وتمعب جميع العوامؿ المذكورة  133% مف حاالت الوالدة تقريبا في البيوت دوف رعاية طبية.90
ية في ارتفاع معدالت وفيات األميات في أفريقيا جنوب الصحراء. إف مف شأف أعاله أدوارًا رئيس

                                                             
-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-http://www.savethechildrenweb.org/SOWM 123

, pg. 1.2013.pdf 
 6اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح    124
 6اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح    125
 37المرجع نفسه الصفحة   126
 37المرجع نفسه الصفحة   127
 37اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح   128
 37اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح   129
 37اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح   130
 37المرجع نفسه الصفحة   131

 132  -2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-http://www.savethechildrenweb.org/SOWM

2013.pdf, at pg. 27. 
 37اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح   133

http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf


EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 39 
 

  

ضماف وصوؿ المرأة إلى الرعاية الصحية مف خالؿ زيادة عدد عماؿ الرعاية الصحية في اإلقميـ 
 أف يقمؿ بدرجة كبيرة ىذه اإلحصاءات المروعة.

يجب أف تكفؿ الدوؿ األطراؼ مف بروتوكوؿ مابوتو لالتحاد األفريقي عمى أنو " 14تنص المادة  .59
 134حؽ المرأة في الصحة، بما في ذلؾ ضماف احتراـ الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيزىا.

وتدعو المادة الحكومات إلى "توفير خدمات صحية ميسورة ومتاحة" و "إنشاء وتعزيز الخدمات 
رأة أثناء الحمؿ وأثناء الصحية والتغذوية الحالية قبؿ الوالدة وأثناء الوالدة وبعد الوالدة لمم

، أصدر االتحاد األفريقي قرارًا أقّر بصحة األميات القابمة لممنع 2008وفي عاـ  135الرضاعة.
وتعتبر ىذه السياسات خطوات أساسية  136عمى أنيا انتياؾ لحؽ المرأة في الحياة والصحة.

 يات بدرجة كبيرة.لحقوؽ المرأة في أفريقيا، وسوؼ يساعد إنفاذىا عمى تقميؿ معدؿ وفيات األم

يعتبر االغتصاب مسألة أخرى مف مسائؿ حقوؽ اإلنساف والتي ىي في مقدمة االىتماـ. أدت  .60
النزاعات في شرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية إلى زيادة مفزعة في عدد حاالت االغتصاب في 

لى يوليو اعتداءات جنسية في اإلقميـ في الفترة مف يناير إ 705تـ اإلبالغ عف  137اإلقميـ.
ظؿ  138والتي تـ اإلبالغ عنيا خالؿ نفس الفترة خالؿ السنة السابقة. 108، أعمى مف 2013

المفوض السامي لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف يعمؿ مع منظمات اإلنفاذ اإلنساني والقانوني في 
ويعمؿ  139اإلقميـ لممساعدة في منع االعتداءات الجنسية واالستجابة بفعالية لتمؾ التي تحدث.

المفوض السامي لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف أيضًا عمى وضع تدابير السالمة البديمة لتقميؿ 
حاالت االغتصاب في اإلقميـ؛ قاـ، مثاًل، بتنفيذ ترويج بدائؿ الستخداـ الحطب كوقود ألف نساء 

 140كثيرات ُيغتصبف أثناء خروجيف بحثًا عف الحطب.

في أفريقيا والتي تحتاج إلى المعالجة. وتوجد في النيجر أعمى يعتبر زواج األطفاؿ مشكمة أخرى  .61
 24-20% مف النساء مف سف 75معدالت زواج األطفاؿ في العالـ. ففي النيجر، فإف نسبة 

                                                             
 134   -2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-http://www.savethechildrenweb.org/SOWM

2013.pdf, at pg. 27 
 06اٌّرجغ ٔفطٗ   135

 136 protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf-http://www.achpr.org/files/instruments/women, pg. 15. 

 137  protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf-http://www.achpr.org/files/instruments/women, pg. 15. 
 06اٌّرجغ ٔفطٗ اٌصفذح   138
 اٌّصذر ٔفطٗ   139
140  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45529#.Uk2tKBZ5n0u 

http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.savethechildrenweb.org/SOWM-2013/files/assets/common/downloads/State%20of%20the%20WorldOWM-2013.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
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وفي تشاد، مالي، غينيا، جميورية أفريقيا الوسطى، موزمبيؽ،  141عامًا. 15عامًا تزّوجف في سف 
بمدًا أفريقيًا أخرى  16وتندرج  142عامًا. 18قؿ في سف % مف النساء عمى األ50ومالوي، تتزوج 

)إثيوبيا، بوركينا فاسو، سيراليوف، إرتريا، أوغندا، الصوماؿ، زامبيا، تنزانيا، السنغاؿ، جميورية 
الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، مدغشقر، ليبيريا، جامبيا، الكاميروف، وكوت ديفوار( أيضًا في 

تسمح إثيوبيا، جميورية الكونغو  143مع معدالت عميا مف زواج األطفاؿ.بمدًا في العالـ  30إطار 
عامًا بال  18الديمقراطية، نيجيريا، وكوت ديفوار فقط بالزواج مف الالئي تتجاوز أعمارىف 

مميوف مف الفتيات الالتي تتراوح  31ووفقًا لممركز الدولي لمبحث حوؿ المرأة، فإف  144استثناء.
مميوف مف الفتيات قبؿ  100عامًا المتزوجات حاليًا؛ سوؼ تتزوج  19إلى  15أعمارىف ما بيف 

  145سف الثامنة عشرة خالؿ العقد المقبؿ.

وتعتبر البنات عبئًا ماليًا وفي نياية المطاؼ  146غالبًا ما يكوف الدافع وراء زواج األطفاؿ الفقر. .62
لباسيف تستعيد األسر استثمارىا في إطعا 147تترؾ األسرة لتنضـ إلى أسرة الزوج. ـ البنات وا 

ويعتبر زواج األطفاؿ أيضًا وسيمة لتشكيؿ تحالفات  148وتعميميف بتزويج بناتيا مقابؿ الصداؽ.
وأخيرًا، فإف  149جديدة أو تعزيز الروابط االجتماعية بيف القبائؿ والعشائر والقرى والمجتمعات.

تفادي النشاط الجنسي قبؿ زواج األطفاؿ غالبًا ما يكوف سبياًل لحماية بكارة الفتيات وشرفيف، و 
 الزواج والحمؿ خارج كنؼ الزوجية، واألمراض المعدية جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/

 150يدز.إلا

 إف لزواج األطفاؿ أثرا واسع النطاؽ عمى الفتيات: .63

                                                             
 اٌّرجغ ٔفطٗ   141
 ٌّرجغ ٔفطٗا  142
 اٌّرجغ ٔفطٗ  143
-htpp://www.fordfoundation.org/2011-annual/youthخارطة النزعة الجنسٌة للشباب وحقوقهم، مؤسسة فورد، متوفر فً الموقع الشبكً   144

sexuality-and-rights/map/#/married-by-15/Niger 
 المرجع نفسه  145
 المرجع نفسه  146
 .http://www.equalitynow.org/node/868ٌّطاٚاج اآلْ، ِتٛفر في اٌّٛلغ اٌشثىي صذيفح دمائك زٚاج األطفاي، ا  147
 المرجع نفسه  148
149  Nawal M. Nour, Health Consequences of Child Marriage in Africa, Emerging Infectious Diseases, V.12 (11), 1644-49 (Nov. 

2006), available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372345/.  
 المرجع نفسه  150
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  تمد العرائس الصغيرات غالبًا في سف مبكرة، مما يؤدي إلى تعقيدات صحية كثيرة مثؿ الوفاة
 151لوالدة، مما قد يترتب عميو اإلىانة والتعيير.وناسورة ا

  تنقطع الفتيات المتزوجات في الصغر عف التعميـ غالبًا لمتركيز عمى العمؿ المنزلي وتربية
 152األطفاؿ، وتحصؿ عمى مستويات تعميمية دنيا ومعدالت محو األمية.

 ا في ذلؾ فيروس نقص تواجو العرائس الصغيرات خطرًا متزايدًا مف األمراض المعدية جنسيًا بم
 153يدز وفيروس الوـر الُحميمي البشري.إلالمناعة البشرية/ا

 .154تواجو ذرية الفتيات خطرًا متزايدًا مف اإلخداج والوفاة في سف مبكرة 

  تتأثر التنمية الشخصية لمفتيات، احتراـ الذات، السالمة النفسية ألف الفتيات غالبًا ما يواجيف
وأميات في سف مبكرة، وليف معرفة محدودة بحقوقيف، وأكثر  ضغطًا كبيرًا ليعممف كزوجات

 155عرضة لالعتداء مف قبؿ أزواج أكبر منيف سنًا عادة.

  مف المحتمؿ أف تترمؿ الفتيات إذ أنيف تتزوجف في أحياف كثيرة رجااًل أكبر منيف سنًا، بحيث
الممارسات الضارة يمكف أف يواجيف مزيدًا مف التمييز والتعيير وعدـ الحؽ في الممتمكات، و 

  156األخرى مف قبيؿ ميراث األرامؿ.

 : الحق في حيازة األرض والممتمكات والميراث7المادة 

ال تزاؿ المرأة في معظـ البمداف األفريقية محرومة مف حقوقيا اإلنسانية في األرض  .64
لممكية % فقط مف النساء سندات قانونية 1فعمى سبيؿ المثاؿ، في تنزانيا، تمتمؾ  157والممتمكات.
وفي زيمبابوي، زامبيا، ليسوتو وكينيا، ال يزاؿ يسمح بالتمييز بيف الجنسيف بشأف  158األراضي.

                                                             
 المرجع نفسه  151
 المرجع نفسه  152
 المرجع نفسه  153
 المرجع نفسه  154
155  Id.; For Poorer, Most of the Time, The Economist Online (28 Feb. 2011), available at 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/02/child_brides. 
 أعاله 6نور، الحاشٌة   156
 المرجع نفسه  157
 المرجع نفسه 158
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وغالبًا يمكف لممرأة الوصوؿ إلى األراضي مف  159حقوؽ األراضي والممتمكات في دساتير الدوؿ.
ف كانت تعتمد بشدة عمى األراضي لمحصوؿ عمى سبؿ  خالؿ أعضاء األسرة مف الذكور، وا 

وتتصؿ أوجو عدـ المساواة ىذه اتصااًل وثيقًا بممارسات الميراث التمييزية، والعنؼ  160يش.الع
ويرى  161القائـ عمى نوع الجنس، والسيطرة المستندة إلى نوع الجنس عمى الموارد االقتصادية.

مشروع موئؿ األمـ المتحدة أف "ضرورة حكـ دستوري يقتضي حظر التمييز، بما في ذلؾ في 
  162الممارسات العرفية.... ال يمكف التقميؿ مف شأنيا."القوانيف و 

يتزايد التقدـ في حقوؽ حيازة األرض والممتمكات. وتؤكد سياسة األراضي الوطنية األخيرة لكينيا  .65
حقوؽ حيازة األرض لممرأة، وقد اعتمدت تنزانيا قانونًا يقتضي "مشاركة المرأة في أجيزة إدارة 

ف كينيا ومالوي مجموعات رقابة؛ وفي غانا والكاميروف، وشكمت كؿ م 163األراضي المحمية.
أكد مؤتمر حقوؽ األراضي  164تتعاوف المرأة في شراء األرض التي ليس في مقدورىا منفردة.

، الحاجة إلى "النظر أبعد مف اإلصالحات 2011لممرأة األفريقية، المنعقد في نيروبي في عاـ 
صالح السياسات وتبني تغيير اج  165تماعي عريض نحو حقوؽ حيازة األرض لممرأة.القانونية وا 

 تعميم الفتيات والنساء: 8المادة 

يعتبر التعميـ أحد أقوى األدوات في كسر دورة الفقر. وفي بمداف أفريقية، يعتبر التعميـ ىامًا بصفة  .66
تاريخيًا، لـ يكف لممرأة  166خاصة لإلفالت مف دورة الفقر وكذلؾ لتوفير فرص النمو والتمكيف.

تيات نفس الوصوؿ إلى التعميـ مثؿ أقرانيف مف الرجاؿ. ومف الميـ أيضًا مالحظة أنو في والف
حيف أف الصورة النمطية لمرجؿ المعيؿ ال تزاؿ موجودة، فإف المرأة المثقفات الحاصالت عمى 

ووفقًا لصندوؽ السكاف لألمـ المتحدة، "فإف  167% مف إيراداتيف لألسرة.90الوظائؼ يعطيف 
                                                             

159  Child Marriage, available at http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/child-marriage. 
160  Benschop, Marjolein. “Women’s rights to Land and Property.” UN-HABITAT. 2004. see 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1556_72513_CSDwomen.pdf 
 المرجع نفسه  161
 المرجع نفسه  162

 المرجع نفسه  163 
164  “Resource Page on Women’s Housing and Land Rights.” International Network for Economic Social and Cultural Rights. 

2012. see http://www.escr-net.org/docs/i/425194 
 نفسه: موئل األمم المتحدةالمرجع   165
166  “Africa’s Latest Land Rush: The Effect of Land Grabs On Women’s Rights.” Association for Women’s Rights in 

Development. 2012. see http://awid.org/News-Analysis/Friday-Files/Africa-s-Latest-Land-Rush-The-Effect-of-Land-Grabs-on-

Women-s-Rights 
167  “The Right to Land and Justice for Women in Africa.” African Women’s Land Rights Conference. 2011. see 

http://www.acordinternational.org/silo/files/the-right-to-land-and-justice-for-women-in-africa.pdf 
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الكبار األمييف في العالـ ىـ مف النساء ... وترتبط مستويات أعمى مف تعميـ المرأة  حوالي ثمثي
ارتباطًا وثيقًا بمستويات متدنية مف وفيات األطفاؿ وتدني الخصوبة، وكذلؾ بمستويات أعمى مف 

  168التعميـ والفرص االقتصادية ألطفاليف.

عميمي أكثر احتمااًل ألف يتزوجف في سف إف النساء الالئي يمتحقف بالجامعات مف خالؿ النظاـ الت .67
متأخرة، مما يكوف لو أثر إيجابي كبير عمى اإلمكانات االقتصادية لإلناث. كما أنيف أكثر 
احتمااًل ألف ينجبف عددًا أقؿ مف األطفاؿ؛ وبسبب تعميميف، ُيتوقع أف يكوف أطفاليـ أصّح وأف 

 169تكوف لدييـ فرصة أعمى ألف يعيشوا دوف سف الخامسة.

يفيد أحدث التقارير المرحمية عف تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية )القضاء عمى عدـ المساواة  .68
عمى وجو التفضيؿ، وفي جميع  2005بيف الجنسيف في التعميـ االبتدائي والثانوي بحموؿ عاـ 

ي ( أف أفريقيا قريبة ألف تحقؽ المساواة بيف الجنسيف ف2015مستويات التعميـ في موعد أقصاه 
المدارس االبتدائية، غير أف الوصوؿ إلى التعميـ الثانوي والجامعي ال يزاؿ متفاوتا بدرجة 

وعمى الرغـ  171وتتأخر أفريقيا خمؼ القارات األخرى في تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف. 170كبيرة.
مف التحاؽ عدد أكبر مف الفتيات بالمدارس في الوقت الحالي في أفريقيا جنوب الصحراء، فإف 

وفي التعميـ الجامعي  172ذكور. 100مف الفتيات فقط يمتحقف بالمدارس االبتدائية مقابؿ كؿ  93
مف  2011إلى  2000في أفريقيا جنوب الصحراء، توسعت الفجوة الجنسانية فعاًل في الفترة مف 

ويقدر أف القارة ككؿ ال تحقؽ  173ذكور. 100إناث مقابؿ  61ذكور، إلى  100إناث مقابؿ  66
 2015.174اة بيف الجنسيف في التعميـ الثانوي بحموؿ المساو 

جامبيا،  – 2006( بمدًا المساواة بيف الجنسيف في التعميـ االبتدائي في 11حقؽ أحد عشر ) .69
الجابوف، ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موريتانيا، ناميبيا، رواندا، ساوتومي وبرنسيب، سيشؿ، 

                                                             
 اٌّرجغ ٔفطٗ   168
 http://www.unfpa.org/gender/empowerment.htmالمتحدة، عدم المساواة بٌن الجنسٌن.  صندوق السكان لألمم  169

170 Aid For Africa. http://www.aidforafrica.org/girls/why-girls/ 

 http://www.unfpa.org/gender/empowerment.htmصندوق السكان لألمم المتحدة، عدم المساواة بٌن الجنسٌن.   171 
172  Aid For Africa. http://www.aidforafrica.org/girls/why-girls/ 
 2، الحاشٌة 3119أعاله، تقٌٌم التقدم فً أفرٌقٌا نحو األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة  6، الحاشٌة 3102الرسم البٌانً لتقدم األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة   173

 أعاله.
 أػالٖ. 2 تذميك األ٘ذاف اإلّٔائيح ٌألٌفيح في أفريميا، اٌذاشيح  174



EX.CL/844 (XXV) PART.A  

Page 44 
 

  

إف أسوأ الدوؿ األعضاء األفريقية أداء مف  176كاف ىناؾ انحسار طفيؼ في ليبيا. 175وأوغندا.
يوجد  177حيث المساواة بيف الجنسيف في التعميـ االبتدائي ىي جميورية أفريقيا الوسطى والنيجر.

في عدد قميؿ مف البمداف، بما فييا مالوي، موريتانيا ورواندا عدد أكبر مف البنات الممتحقات 
فإف معظـ البمداف األفريقية ليا مؤشر المساواة بيف  وعمومًا،  178بالتعميـ االبتدائي مف األوالد.

)متساو تقريبًا(، مما يجعميا عمى درب تحقيؽ المساواة بيف  0.90الجنسيف الذي يتجاوز 
  179الجنسيف في التعميـ االبتدائي إذا ما استمرت االتجاىات الحالية.

ف قبؿ الجزائر، بوتسوانا، م 2006تـ تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف في التعميـ الثانوي في عاـ  .70
ند، وتونس، مع أف ب، سيشيؿ، جنوب أفريقيا، سوازياليالرأس األخضر، ليبيا، ساوتومي وبرنس

حققت جامبيا، كينيا، مدغشقر، السوداف وزيمبابوي  180في ليسوتو وناميبيا بنات أكثر مف األوالد.
ت ثمانية بمداف، بما فييا حقق 181% مف المساواة بيف الجنسيف في التعميـ الثانوي.90أكثر مف 

الجزائر، بوتسوانا، الرأس األخضر، ليسوتو، ليبيا، موريشيوس، جنوب أفريقيا وتونس المساواة بيف 
وتتأخر عشرة بمداف، حيث أف  182الجنسيف في التعميـ الجامعي، مع تحقيؽ تونس أفضؿ النتائج.

وتحديدًا بنيف،  –الجامعي في التعميـ  0550ليا مؤشر المساواة بيف الجنسيف الذي يقؿ عف 
بوركينا فاسو، بوروندي، جميورية أفريقيا الوسطى، إرتريا، إثيوبيا، غينيا، موريتانيا، النيجر 

 183وزامبيا.

 :ثالثًا: خاتمة

في عشية االحتفاؿ بالذكرى العاشرة لإلعالف الرسمي لممساواة بيف الجنسيف في أفريقيا، تشيد  .71
جيود الدوؿ األعضاء في تنفيذ اإلعالف الرسمي لممساواة بيف رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي ب

الجنسيف والتقدـ الجيد الذي يحزره الكثيروف لجعؿ اإلعالف الرسمي حقيقة واسعة. ونتيجة لذلؾ 

                                                             
: تؼسيس اٌّطاٚاج تيٓ اٌجٕطيٓ ٚتّىيٓ اٌّرأج ِتٛفر في اٌّٛلغ اٌشثىي 2دٛي اٌٙذف  3102صذيفح دمائك   175
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يأخذ بعض التقدـ األساسي، وتحديدًا الزيادة في المشاركة السياسية لممرأة شكاًل جديدًا في القارة 
ف كانت بعض الدوؿ ت ؤدي أفضؿ مف غيرىا وتعمؿ بمداف عديدة لتنفيذ نيج متعدد القطاعات وا 

ذ تواصؿ مفوضية االتحاد  لمتعجيؿ بتنفيذ بروتوكوؿ مابوتو في تحقيؽ حقوؽ اإلنساف لممرأة. وا 
األفريقي متابعة التقدـ المحرز نحو اليدؼ الرئيسي لإلعالف الرسمي لممساواة بيف الجنسيف في 

ألعضاء مرة أخرى عمى اتخاذ إجراءات ممموسة تؤدي إلى احتراـ التزامات أفريقيا، ُتحث الدوؿ ا
رؤساء الدوؿ والحكومات المعم نة تجاه المرأة األفريقية. ويجب أف تولي الدوؿ األعضاء عناية 

(؛ العنؼ 3(، الجنود األطفاؿ وانتياؾ األطفاؿ مف اإلناث )المادة 2خاصة لمسمـ واألمف )المادة 
(، حقوؽ حيازة األرض والممتمكات 6(، حقوؽ اإلنساف لممرأة )المادة 4ادة ضد المرأة )الم
 (.9( والبروتوكوؿ المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا )المادة 7والميراث )المادة 

- 



SC 12465 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

 
 المجمس التنفيذي

 الدورة العادية الخامسة والعشرون
 2014يونيو  24-20مالبو، غينيا االستوائية، 

 
 

 يإنجميز األصل: 
EX.CL/844 (XXV) PART.B 

 
 الجزء باء

 

 التقرير عن تنفيذ اإلعالن الرسمي
 ساواة بين الجنسين في أفريقياحول الم

 



EX.CL/844 (XXV) PART.B  

Page 1 

 
 اءالجزء ب

اإلعالن الرسمي  تنفيذ نع 2013في  ادولة عضو  15 التي قدمتها التجميعية لتقاريرا
 لمساواة بين الجنسين في أفريقياا حوللالتحاد األفريقي 

 :مقدمةأوال : 

بين الجنسين  المساواة حولاإلعالن الرسمي  عن 2013عام لالقطرية  التجميعية لتقاريراعد ت
ىذا اعتماد  لدىرؤساء الدول والحكومات يا تعيد بحد االلتزامات التي أل تنفيذاا أفريقيفي 

تقارير عن صكوك التقديم  حيث بدأ ىو الثامن 2013تقرير  يعتبرو . 2004في  اإلعالن
 األطربالتقرير  ىذا فحوىتعمق ت و. 2006المساواة بين الجنسين في  حول االتحاد األفريقي

، 2013قدمت تقريرىا لعام عضو تعزيز المساواة بين الجنسين في كل دولة لاإلدارية والقانونية 
اإلعالن الرسمي لالتحاد األفريقي حول تم وضعيا لضمان تنفيذ مواد والبرامج التي  السياساتو 

 بين الجنسين في أفريقيا.  المساواة
 

وال، بنين، بوركينا فاسو، جأن ،ئرالجزا : منكل  2013ام عة لتجميعيت التقارير القدم
 ،ناميبيا، موزمبيق، مالوي، كينيا ، رتريا ا  و  ،فوار، جيبوتيديالكاميرون، جزر القمر، كوت 

، كينيا، إرتريا، وال ، جزر القمرجأن التقارير ألول مرة كل من قدمتو  سيشيل وجنوب السودان.
وكوت ديفوار  ،كينا فاسووبور  ،بنين قدمت في حينموزامبيق وجنوب السودان، ، مالوي

القطرية  ىاالجزائر والكاميرون وناميبيا وسيشل تقارير  قدمتو  .الثانية لممرة وجيبوتي تقاريرىا
لم تقدم بعد ستة  في حينتقاريرىا القطرية ،  اعضو دولة  48أرسمت ،  عمومفعمى ال. ةالثالث

 : ل أدناهتقاريرىا الدورية األولية لمتحميل، كما ىو مبين في الجدو بمدان 
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 البمدان التي لم تقدم تقارير البمدان التي قدمت التقارير حتى يومنا ىذا 

وال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، ججزائر، أنال
بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، تشاد، الكونغو، 
كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، 

، غينيا، كينيا، امبيا، غاناجابون، جإرتريا، إثيوبيا، ال
ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، مالوي، 
موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، 

الصحراوية  العربية جميوريةالنيجيريا، رواندا، 
، السنغال، سيشيل، سيراليون، السودان، الديمقراطية

و، تونس، ججنوب أفريقيا، سوازيالند، تنزانيا، تو 
.امبيا وزيمبابويز ، أوغندا  

الرأس األخضر، جميورية أفريقيا 
الوسطى، جميورية الكونغو الديمقراطية، 

الصومال وغينيا ، ساوتومي وبرينسيبي
.بيساو  

48 6 

 

الواردة تسميط الضوء عمى أفضل الممارسات باإلضافة إلى  التقاريرمحتوى   سعيا الستيعاب 
 : جزئين، تم تقسيم ىذه الوثيقة إلى فييا 

 مقارنةمع  األعضاء (15الخمس عشرة ) مدوللدة مادة ما تجميعاعرضا  قدمي:  الجزء األول
كل دولة عضو  الذي قدمتوممخص التقرير  الجزء الثاني شملمادة بينما يكل  في اأدائي
 . من أجل قراءات أخرىممخص الباستخدام ىذا  نوصىالتفاصيل.  المزيد من  حتوي عمىوي
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 تقرير التجميعيلمتحميل موجز ثانيا : 

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة - 1المادة 

 المساواة بين الجنسين في أفريقيا حولاإلعالن الرسمي تقارير عن ول األعضاء قدمت الد -15
وكوت  ،وبوركينا فاسو ،وبنين ،والجأنو  ،البمدان الخمسة عشر ىي الجزائرو .  2013في عام 
رتريا ،وجيبوتي ،والكاميرون ،وجزر القمر ،ديفوار ، وناميبيا ،وموزامبيق ،ومالوي ،وكينيا ،وا 

 معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز سجمتوقد وسيشيل وجنوب السودان. 
 ،والكاميرون ،بنين وحققت. لتقاريرتي قدمت االفي جميع البمدان انخفاضا أو  إما استقرارا

كوت ديفوار  تخططي حين المالريا ، ف احتواءلمغاية من حيث  اجيد أداءوناميبيا وموزمبيق 
فإن دول أخرى ،  خالفعمى و صناعة تحويمية إلنتاج األدوية المضادة لممالريا . إلقامة 

بين الرجال الذين  حيث ينتشر في سيشيل اريكو ذ افيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وجيل
اتحاد أماالجنس مع الرجال واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات عن طريق الحقن.  يمارسون

 . ىذه المادة عنتقريرا يقدم مم فجزر القمر 

 السمم و األمن - 2المادة 

ن ىذه المادة . اتخذت عتقريرا  ،واتحاد جزر القمر وسيشيل  ،ىي الجزائر ،ثالثة بمدانلم تقدم 
مجمس األمن لألمم المتحدة. الصادر عن  1325 رقم قرارالمع  قتتفالبمدان المتبقية تدابير 

جنوب السودان  في حين أنالقرار،  ىذا ووضعت كوت ديفوار وكينيا خطط عمل وطنية بشأن
إدماج ضمان من خالل  إضافيةجنوب السودان وناميبيا خطوة  تقدمتو لقيام بذلك. ا بصدد

لى المغة اإلنجميزية األساسية و  إلىقرار الناميبيا  كما ترجمت. يةالدفاع ياالقرار في أنشطة قوات ا 
 . ست لغات محمية
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 .في الجيش والشرطة إطار التجنيدحصص في لمفي بنين، تم اعتماد نظام 

 ألطفالاجنود ال -3المادة 

تقريرا عن  ،وال، بوركينا فاسو، اتحاد جزر القمر وسيشيلجالجزائر، أن ىي ،ة بمدانخمستقدم لم 
وىي ، واتخذت البمدان الثالثة الخارجة فورا من مرحمة ما بعد الحروب األىمية ىذه المادة . 
ضمان القضاء عمى لتتفق مع األحكام الدولية  إجراءاتكينيا وجنوب السودان،  كوت ديفوار

كوت اسم إلى رفع كوت ديفوار  التي اتخذتيا عمى سبيل المثال، أدت اإلجراءاتفىذه الممارسة. 
ن مع تورطيلجنود األطفال الما منحت كينياو األطفال،  تجندالتي الدول من قائمة  ديفوار

 تنياء تجنيد األطفال، وأنشأإلوضعت جنوب السودان خطة عمل ، و عفوا  منظمات إرىابية
التصديق عمى اليزال التوعية بحقوق الطفل.  استمرارمع داخل الجيش  األطفالحماية لوحدات 

 .اتفاقية حقوق الطفل معمقا

  الجنس نوعالعنف القائم عمى – 4دة الما

لعنف ا إلنياء االضطالع بيالتي تم ااألنشطة جميعا تقارير عن مسة عشر قدمت البمدان الخ
قضية ختان اإلناث والممارسات التقميدية  أدرجت كوت ديفوار وكينيافالقائم عمى نوع الجنس. 

 إصدارسيشيل عمى توشك و  .قائم عمى نوع الجنسالعنف الجرائم  في عداد الضارة األخرى
 .قانون لتجريم العنف المنزلي

العنف  بشأن منع 2012يناير  9 في صادرال 26 - 2011 رقم قانونالفي بنين، تم تمرير 
 .2012عام  في وتم إصداره،  2011في عام والمعاقبة عميو ضد المرأة 
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 بين الجنسين المساواةمبدأ  - 5المادة 

وجنوب  ،وكينيا ،وبوركينا فاسو ،الجزائرلدى بيد أن ذه المادة ، ى عنتقريرا  جميع البمدان قدمت
 .مجنسينلا حصص فقطالسودان 

 إمرأة.ترأسيا تالتي وزارات ال متزايد من في بنين، تم إنشاء المعيد الوطني لمنيوض بالمرأة وعدد

 حقوق اإلنسان لممرأة - 6المادة 

تدابير لتعزيز حقوق اإلنسان لممرأة. خذتو من ما ات قدمة لمتقاريرالمجميع البمدان  استعرضت
القضاء عمى كوت ديفوار عمى البروتوكول االختياري التفاقية  تصديقومن أبرز ىذه التدابير 

اإلعالن الرسمي لالتحاد  من اوتوزيع بوركينا فاسو نسخجميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
 .ي في البالدالرأ زعماءبين الجنسين عمى  األفريقي حول المساواة

 إلرثالممكية وا ،األرضحقوق  – 7المادة 

التي واجيتيا صعوبات إلى الباستثناء سيشيل،  ،المقدمة لمتقاريرجميع البمدان أشارت 
. إلرثالمرأة في األرض والممكية وا حقوق القوانين الوضعية والعرفية في قبول ما بينبخصوص 

 .ادةىذه المتقريرا عن قدم اتحاد جزر القمر لم ي

  لمرأةات ومحو أمية فتياتعميم ال - 8المادة 

لضمان ما تم اتخاذه من إجراءات أنو عمى الرغم م إلى متقاريرالمقدمة لأشارت جميع البمدان 
مقيم االجتماعية والثقافية نتيجة ل اتمحرومما زلن  الفتيات إال ان سي، لمدر في النظام االمساواة 

 .ن.الراسخة ضد تعميمي
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لمرأة في ا الشعوب بشأن حقوقاإلنسان و  بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق - 9المادة 
 أفريقيا 

وصدقت وجزر القمر وناميبيا تقريرا عن بروتوكول مابوتو.  ،وبوركينا فاسو ،الجزائرتقدم لم 
بروتوكول ، في حين العن  التي قدمت تقاريربمدا  عشر حداألمن  بمدان عشرةعمى البروتوكول 

قبل اتخاذ قرار بشأن  أخرى جنبا إلى جنب مع صكوكالبروتوكول  السودان أحكام جنوب درست
مؤخرا مثل السياسة  تم وضعياالبروتوكول في سياسات  بإدماج ماالوي قامتالتصديق. و 

وقانون المساواة بين الجنسين واالستجابة  ،مشروع قانون منع االتجار بالبشرو ، لمجنسين الوطنية
 (.13-2008)  ئم عمى نوع الجنسالقاالوطنية لمعنف 

المساواة بين  حولاإلعالن الرسمي  ن تنفيذعاألعضاء لمدول ل ماشجميعي تير تقر  -ثالثا 
 حسب البمد الجنسين في أفريقيا

 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية  -أ

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

فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، لالجيود الرامية إلى تعزيز الفحص الطوعي  ي إطارف
ونظرا ألن مجيول المصدر في جميع محافظات البالد. مجاني و  فحصمركز  61تم إنشاء 
 برامج الوقاية النساء في سن اإلنجاب من خالل تم استيدافالفئة األكثر ضعفا،  المرأة ىي

 . لوضع" األم إلى الطفل " أثناء ا وى منانتقال العدومنع 

الحصول عمى  فرص معالج المضاد لمفيروسات الرجعيةمستحقين لجميع األشخاص اللدى 
تسدد تكاليف األدوية  .الجاىزة لمعمل لتسعةااإلحالة  راكزممن  مركز أي مناألدوية مجانا 

 .القطاع الخاص وكالء منالخدمات من قبل  تم توفيربالكامل إذا 
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 : السمم واألمن 2المادة 

 .ىذه المادةقدم أى تقرير عن يلم 

 : الجنود األطفال 3المادة 

 .قدم أى تقرير عن ىذه المادةيلم 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

قانون العقوبات الجزائري عقوبة مرتكبي العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي. يحدد 
 . نوع القضية وخطورة الجرم إلىوتستند العقوبات 

في  دعممثل إنشاء خطوط ساخنة ومراكز العديد من اإلجراءات  الشرطة الوطنية ت إدارةبدأ
وذلك لبناء الثقة  ةالمحمي ية عمراكز الشرطة في المناطق الحضرية في إطار الشرطة المجتم

ط خالمرأة رة و األس وزارة التضامن الوطني وشؤونيوجد أيضا لدى بين الشرطة والضحايا. 
في جميع أنحاء البالد لمحصول عمى الرعاية الطبية  وأماكن اإليواءالمشورة  وفري ساخن

 .المساعدة القانونية لمضحايا تقديموالنفسية و 

 المساواة بين الجنسينمبدأ :  5المادة 

. 2012في مجاالت صنع القرار العام السياسة و  مجنسين فيلت الحكومة الجزائرية حصة أدخم
من  -خصصتو رشحات. نساء الملمن ا % 50و % 20وينص القانون عمى حصة تتراوح بين 

المجنة  رفضتو في القوائم. ن عمى أساس ترتيبي مرشحاتلمحصص  -الناحية القانونية 
الحصص. وبالتالي ، تم انتخاب عدد غير  متطمباتقائمة انتخابية ال تمتثل ل ةأي االنتخابية

من  النائباتعمى سبيل المثال ، ارتفع عدد النساء ف. ةمختمفاللس مجاالفي مسبوق من النساء 
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 قانون الحصص بين الجنسين تسعيو .  2012في عام  % 60,31 إلى 2007في  % 78,7
 .حصصالمتطمبات يفي بأي حزب سياسي ال  تسجيل رفضيألحزاب السياسية. و اأيضا  ليشمل

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

 امسؤولياتيب االضطالعممرأة ل األسرة والجنسية والعقوبات لقانونعدلة مال أتاحت النصوص
 القانونية أو مواجية القيود تخوف منلمشاركة بحرية في جميع األنشطة المجتمعية مع وا
 .الييكميةتمييزية ال

 اإلرث: األرض والممكية و  7المادة 

المرأة ألنيا مبنية عمى سياسة تمييز بين الرجل و أي  النيوض بالمناطق الريفيةسياسة التقيم 
ية أن توفير التدريب لصالح المرأة في المناطق الريف ليات آل ويمكن أيضا  تشاركي.النيج ال

االقتصادية  نتدريب الفتيات والنساء لضمان تنميتيتولي تأخذ شكل وحدات متنقمة ت
 .واالجتماعية

 لمرأةاومحو أمية  تعميم الفتيات:  8المادة 

أىم  والذي يعد أحدأعمارىم ست سنوات ،  تبمغألطفال الذين لاللتحاق بالمدارس ارتفع معدل ا
٪  40,98)  2011/2010في  % 16,98 إلى 1966٪ في 43المؤشرات التعميمية ، من 

 ستوىمالجزائر عمى نفس  بالمدارس معدل االلتحاقيضع و ٪ لإلناث( .  91,97لمذكور و
 .تحقققد  تعميم لمجميعما يعني أن ىدف الم ،المتقدمة بمدانال

 لمرأةالشعوب بشأن حقوق ااإلنسان و  : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق 9المادة 

 لم يقدم أى تقرير عن ىذه المادة.
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 والججمهورية أن -ب

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

ليم و واطنين متساوون أمام القانون ، جميع المعمى أن  األنجوليدستور المن  23المادة نص ت
من  35من المادة  3 مقطعز ىذه األحكام في اليتعز م تينفس الحقوق والواجبات والمسؤوليات. و 

 . من قانون األسرة 3الدستور وفي المادة 

 السمطةصياغة وتنفيذ ورصد إطار سياسة  بمسؤولية وزارة األسرة والنيوض بالمرأةتضطمع 
عمى السياسة  وافق مجمس الوزراءو مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . التنفيذية بشأن ال

 . 2013سبتمبر  25 بين الجنسين في لمساواةاالتكافؤ و  بشأنالوطنية 

 صمةال: فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية ذات  1المادة 

بين فيما البيانات اإلحصائية  شيرت. و  % 9,1وال جمعدل انتشار فيروس اإليدز في أن بمغي
 المبمغ عنيا  فيروسالحاممة لممن الحاالت  % 61و  % 39 أنإلى  2011و 1985 أعوام
ناث عمى التوالي. ل تفي ىذه الفترة، كانحالة  143100 وصمت إلىتي وال وتم ذكور وا 

يا من بين ،وسالحاممين لمفير لعديد من السياسات والتدابير التشريعية لحماية األفراد استحداث ا
، والخطة االستراتيجية الوطنية 2004عام لقانون فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز 

فيروس نقص المناعة البشرية / لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والخطة االستراتيجية ل
 مقضاء عمى عدوى فيروس نقص المناعةلاإليدز في مكان العمل ومشروع خطة العمل الوطنية 

المجانية  المشورة البشرية بين األطفال. وتشمل األنشطة الحكومية األخرى تقديم خدمات
 . المضاد لمفيروسات الرجعيةالمجاني والطوعية والعالج 

 : السمم واألمن 2المادة 
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جميع قرارات األمم للمترويج نظمت الحكومة العديد من ورش العمل في جميع أنحاء البالد 
 .األمنالسمم و ة و المتحدة بشأن المرأ

 : الجنود األطفال 3المادة 

 .المادة لم يقدم تقرير عن ىذه

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

عمى العنف القائم عمى نوع الجنس باعتباره انتياكا لحقوق اإلنسان. بولية جالحكومة األن عترفت
قانون  تم اعتمادبيل المثال، عمى سفلمحد من انتشاره في البالد.  عديدة ، تم سن قوانين ذلك

يونيو  14وال في جفي أن ةالتشريعي سمطةباإلجماع من قبل ال 2011 لعام العنف المنزلي
قانون العنف المنزلي والخطة بشأن التنفيذية تمت الموافقة عمى الموائح . في حين 2011

ئاسي رقم المرسوم الر موجب مايو ب 8لمكافحة العنف المنزلي في  2017-2013التنفيذية 
26/13 . 

 الجنسين المساواة بين: مبدأ  5المادة 

بعد انتخابات % 3,37إلى  2006في عام  % 15عدد النساء في الجمعية الوطنية من ازداد 
%  9,20بين ما  نجوليةمحكومة األلمشاركة المرأة في السمطة التنفيذية تتراوح . 2008
الحكومة المحمية،  صعيد عمىو ى الوزاري. عمى المستو  % 9,22دولة  وسكرتيرات  ن باعتبارى

 .محافظينالمن نواب   % 5,19و  المحافظين اإلقميميينمن  % 11, 1تشكل النساء 
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 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

وبروتوكول  1996ال اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام جو وقعت أن
 .2010التنمية في الجنس و حول نوع ا /سادكمجموعة تنمية الجنوب األفريقي /

 اإلرثالممكية و و  األرض:  7المادة 

حقوقيا المرأة و إرث  2004لعام  األراضي ، وقانون تقسيم2004عام لقانون األراضي يضمن 
ىيمنة الممارسات العرفية عمى القانون الوضعي فيما  أدت. ومع ذلك،  في االسكان والممكية
 .تنفيذ ىذه القوانين إعاقةيا إلى وميراث رأةالم يتعمق بحقوق ممكية

 لمرأةا أميةومحو  الفتيات : تعميم 8المادة 

المساواة ي زيادة في مؤشر إلأدى اعتماد السياسات المتعمقة بنوع الجنس في القطاع التعميمي 
زيادة  إلى جميع اإلصالحات في قطاع التعميموتستند .  % 9,0إلى  % 7,0من  بين الجنسين

المرحمتين االبتدائية والمتوسطة  إتمامومعدالت  واستبقائين فييابالمدارس  الفتيات اقالتح
 فضال عن تييئةالحوامل ،  واألميات مفتيات المراىقاتل لمنظام. ونتيجة لذلك، يتم توفير الدعم 

 . المينيو التعميم غير الرسمي  الحصول عمى بيئة مواتية مع زيادة فرص

 لمرأة ا الشعوب بشأن حقوقاإلنسان و  لميثاق األفريقي لحقوق: بروتوكول ا 9المادة 

ال وصدقت عمى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن جو وقعت جميورية أن
 .2003حقوق المرأة في أفريقيا في 
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 جمهورية بنين .-ج

 صمةال : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز واألمراض المعدية ذات 1المادة 

المساعدة  قديمتو  2010الجنسين وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في  سياسة تم اعتماد
فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وفقا ألحكام القانون رقم ب مصابينالالقانونية لألشخاص 

فيروس نقص المناعة  منالوقاية الرعاية و  بشأن 2006 ابريل 10في المؤرخ  31-2005
 .، ومكافحتوشرية/اإليدزالب

مجانا.  ( 5 الخامسة ) النساء الحوامل واألطفال دون سن تتم رعايةمكافحة المالريا، مجال في 
 . يةمبيدات الحشر الالمعالجة ب الشبكاتتم توزيع و 

 .ستراتيجيات لمكافحة السلالسياسة واال 2008مكافحة السل، وضعت بنين في  إطارفي 

 : السمم واألمن 2المادة 

 .في الجيش والشرطة في إطار التجنيدمحصص لنظام  تم اعتماد

 : الجنود األطفال 3المادة 

 . األطفالالجريمة ضد  تمك ارتكاب منعلالصكوك القانونية الدولية عمى قعت البالد و 

 العنف القائم عمى نوع الجنس:  4المادة 

العنف ضد المرأة  بشأن منع 2012يناير  9 بتاريخ 2011 -26 القانون رقم تم تمرير
 .2012في عام تم إصداره و  2011في عام  المعاقبة عميو و 
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والمغة ثماني لغات وطنية في محطة إذاعية  21العنف ضد المرأة مع بتم تنظيم حممة توعية 
 .الفرنسية

 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة 

ور المرأة في صنع القرار. تم مشاريع وبرامج مختمفة لتعزيز د الحكومة والمجتمع المدني نفذت
 . مرأةإترأسيا تالوزارات التي  متزايد من إنشاء المعيد الوطني لمنيوض بالمرأة وعدد

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

 .األطفالألسرة والنساء و امركز تم إنشاء  

 واإلرث الممكية ،: األرض 7المادة 

. عمى الرغم من أن ىذه القوانين الممكيةو ض ر تنظم الحق في األ عدة قوانينبنين  توجد في
 . األرض والممكيةنيا تتضمن أحكاما بشأن حقوق المرأة في ال أمرأة ، إخاصة بالليست 

  ومحو أمية المرأةات الفتي تعميم:  8المادة 

، 2010منذ . و  2007في أبريل  الفتياتالسياسة الوطنية لتعميم وتدريب مجمس الوزراء  اعتمد
 .الكمية والجامعة وحتىالصف الرابع إلى  الحضانةمن  مصاريف الدراسةفتيات من ال يتم إعفاء

 لمرأةا : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 9المادة 

البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  عمى 2007صدقت بنين منذ 
 .ا لمرأة في أفريقيا بشأن حقوق
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 بوركينا فاسو -ج

فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز إلى الفحص المجاني، مكافحة زيادة التمويل ل دتأ
فيروس نقص وتنفيذ أنشطة لموقاية من انتقال عدوى  ،رجعيةوتوزيع مضادات الفيروسات ال

 .  ضعلو ما قبل افي فترة  حملالمتابعة زيارات  أثناءمن األم إلى الطفل المناعة البشرية 

 : السمم واألمن 2المادة 

تشجيع مشاركة المرأة في منع  تستيدفنظمت وزارة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أنشطة 
 .صون السممالصراعات و 

 : الجنود األطفال 3المادة 

 .ىذه المادة لم يقدم تقرير عن

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

الفنية لمتأكد من ن العنف القائم عمى نوع الجنس إلى لجنة الصياغة مشروع قانون بشأ تم تقديم
جازتو حالتو إلى البرلمان صحة القانون وا   . وا 

 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة 

 بخصوصاألحزاب السياسية وجميع المواطنين  زعماء يستيدفوطنية التوعية لمتم تنظيم تدريب 

عمى فزيادة المشاركة السياسية لممرأة .  من أجل 2009 ين لعامحصص الجنس بشأن قانونال

 18.11 إلى 2007في  % 11.7سبيل المثال، ارتفع عدد النائبات في الجمعية الوطنية من 

 .2012في عام  %
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 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

الرأي الذكور واإلناث  زعماءمن (  105.000وخمسة آالف ) ألف توعية مائة تمت 
ىذه، تم  لتوعيةا. باإلضافة إلى أنشطة حقوق اإلنسان لمفتيات والمرأة يز وحمايةتعز  بخصوص

ا أفريقيالمساواة بين الجنسين في  اإلعالن الرسمي حول من ة( نسخ 4000أربعة آالف )توزيع 
بين الجنسين لممجموعة االقتصادية لدول غرب من سياسة المساواة  ة( نسخ2.000وألفي )

 . عمى المستوى الوطنيأفريقيا /اإليكواس/ 

 واإلرثالممكية و ، األرضحقوق :  7المادة 

الممكية و األرض  حقوق عمىصول المرأة ح فرص كفلالذي يتطبيق القانون  سعيا لضمان
 . ومسؤولي االدارة التقميديينرؤساء ال إلىمتوعية والدعوة ل تياوجيت الحكومة أنشطاإلرث، و 

 لمرأةاومحو أمية  الفيتات : تعميم 8المادة 

المدارس االبتدائية خالل الفترة المشمولة ب  الوطني اإلجمالي ، كان معدل االلتحاقعموما
يالحظ و .  % 77.1والبنون  % ، 67.7 تمثل منو الفتيات نسبة؛  % 72.4 يبمغ بالتقرير

االتجاه في مرحمة ما بعد التعميم األساسي حيث ارتفع معدل االلتحاق اإلجمالي نفس ىذا 
 نسبة، مقارنة ب 2012/2011في  % 31.7 إلى 2010/ 2009في  % 25.8من  لمفتيات
 . بين الفتيان خالل نفس الفترة%38.1إلى  % 33.6

 الشعوب بشأن حقوق المرأة اإلنسان و : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق  9المادة 

 .ىذه المادة لم يقدم تقرير عن

 



EX.CL/844 (XXV) PART.B  

Page 16 

 الكاميرون جمهورية -ه

 قص المناعة البشرية / اإليدز وغيره من األمراض المعدية ذات صمة: فيروس ن 1المادة 

 .2012التقرير األخير في منذ  لم يتخذ أى إجراء إضافي

 : السمم واألمن 2المادة 

واالنسجام والتماسك  ممالس إلقرارفي الصراعات العرقية تم استخدام النساء كوسيطات  داخميا، 
 .لبناء قدراتيا في أنشطة بناء السمم ممرأةريبية لدورات تد توفير أيضا تم .الجتماعيا

 : الجنود األطفال 3المادة 

وقائية لمكافحة االستغالل االقتصادي لألطفال من خالل إجراءات اتخذت حكومة الكاميرون 
وبخاصة النساء  ،التوقيع عمى اتفاق التعاون المتعدد األطراف لمكافحة االتجار باألشخاص

 . واألطفال

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

 .2012التقرير األخير في  منذ إضافيإجراء أي  لم يتخذ

 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة 

ضمان  تمثل ىدفو فيالذي ي ينإضفاء الطابع المؤسسي عمى برنامج الجنس في ت الحكومةبدأ
 . الحياة العامة ناحيمصالح المرأة في جميع ملمراعاة أفضل 

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6لمادة ا 

 .2012التقرير األخير في  منذ  إضافي إجراء أيلم يتخذ 
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 واإلرثالممكية و  األرضحقوق :  7المادة 

واألجداد تيم اوالديم و ياألطفال أو ذريتيم والديرث مثل الرجل.  اإلرثممرأة نفس حقوق ل
 . الجنسنوع ، دون تمييز بسبب أسالفيموالجدات أو 

 : التعميم 8المادة 

 .2012صدور التقرير األخير في  منذ إضافيلم يتخذ أى إجراء 

لمرأة في ا الشعوب بشأن حقوقاإلنسان و  : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق9المادة 
 أفريقيا 

الشعوب بشأن حقوق المرأة اإلنسان و  عمى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق صدقت الكاميرون
 .في أفريقيا

 جزر القمر اداتح-و

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

في  جميع المواطنينبنين مساواة ال يضمن لمحقوق ادستور اتحاد جزر القمر قانونينضمن 
 .دون تمييز الحقوق والواجبات

 ،صحةشراف وزارة الين، الخاضعة إللتضامن والتماسك االجتماعي وتعزيز الجنسامفوضية تعد 
اتصال بين جيات تم تعيين قد المساواة بين الجنسين في الحكومة. و  أجندةعن تنفيذ مسؤولة 

ضمان إدماج قضايا المساواة بين في الجزر تتمثل ميمتيا في الجنسين في كل وزارة ومكتب 
 القوىفي وزارة  مرأةالمشاريع الخاصة بال. وأنشأت الحكومة أيضا مديرية  االجنسين في إداراتي
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بين الجنسين وخطة تنفيذ قطاعية لعدالة سياسة وطنية لممساواة وا وتم اعتماد. العاممة والعمل
 والمصادقة عمييما.

 صمةال: فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وغيره من األمراض المعدية ذات  1المادة 

 .ىذه المادة لم يقدم تقرير عن

 : السمم و األمن 2المادة 

 ىذه المادة نلم يقدم تقرير ع

 : الجنود األطفال 3المادة 

 لم يقدم تقرير عن ىذه المادة.

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

ثالث.  كلمن بين عمى إمرأة ، يؤثر العنف القائم عمى نوع الجنس  2006حصاءات إلوفقا 
ا سي من أسرىوالنف جسديالعنف المن ا العنف الجسدي والمالي، وبعد طالقي من تعاني المرأة

 أفراد أسرىم(. أو الخاطبين اإلخوة ،  ،األعمام ،اآلباء ، )األزواج الخاصة

الدولة ومنظمات المجتمع  إلى حفزقد أدت  اء الشابات في السنوات األخيرةوفيات النس غير أن
 . اتخاذ تدابير وقائية لحماية المرأةو توعية لمتنظيم حمالت ل ،عمى حد سواء المدني

 المساواة بين الجنسينمبدأ  : 5المادة 

االنتخابية.  اتالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في السياس إلى يدعو القانون االنتخابي
تقرير ملفقا و منخفضة جدا. و ات في صنع القرار في السياس يةومع ذلك، فإن مشاركة المرأة القمر 
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في عام  0.303يقدر بنحو  ةمؤشر المشاركة النسائي كان، التنمية البشرية عن الوطني 
أسفرت و لمرجال.  % 98لمنساء مقابل  % فقط 2يبمغ  وكان معدل التمثيل البرلماني .2003

المشترك مشروع ال المقدم من دعمالمنظمات المجتمع المدني و المبذولة من قبل الجيود 
ة ىائميادة عن ز ، في االنتخابات الماضية  لتشجيع المرشحات فنيوفر الدعم المما لمجنسين، 

 .2009في  50إلى  2004في  5في عدد المرشحات من 

%  7.4في المناصب العميا من  إلناثنسبة ا زادتجزر، الالتنفيذية لالتحاد مثل  ألجيزةفي ا

مقابل  (2مفوضتان ) ، كانت ىناك2011منذ و  .2010و 2000 أعوامبين  % 21.2إلى 

 2008 أعوام عمى اإلطالق فيما بينوعدم وجود أية مفوضة  2007في  (1ة واحدة )مفوض

عمى مستوى المجتمع و . ( 2مفوضتان ) ىناككانت عمى مستوى المحافظة، و ؛  2011و

 بشأن 2011أبريل  3 الصادر في 07 – 11من القانون رقم  8المادة تطمب المحمي ، 

الميم عضاء المجالس البمدية. من أقوائم  شكيلفي تتحقيق المساواة في ية بمداالنتخابات ال

 اإلناث.و  الذكوربنسبة التكافؤ بين اليا تفي حوحدىا ىي التي محافظة أنجوان  التأكيد عمى أن

قانون يحدد حصة  مشروعلمجنسين، من خالل المشروع المشترك ، الحكومةد وضعت وق

 . والعمياالمناصب االنتخابية % من 30 قدرىالمجنسين 

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

حماية المساواة بين لالدولية الرئيسية  والصكوك االتفاقياتعمى جزر القمر صدق اتحاد 
التمييز ضد المرأة.  جميع أشكال مثل اتفاقية القضاء عمى، الجنسين في مجال حقوق المرأة 
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 القضاء عمىجزر القمر ينتيك بعض أحكام اتفاقية في أن قانون األسرة من لوحظ لما  ونظرا 
تصحيح ىذه التناقضات لمواءمة لاوضع مشروع نص د ، فقد المرأة التمييز ض جميع أشكال

 .تعزيز البنية المحمية لحقوق المرأةبغية 

 واإلرثالممكية المراة في األرض و  : حقوق 7المادة 

 ىذه المادة لم يقدم تقرير عن

 لمرأةا: تعميم الفتيات ومحو أمية  8المادة 

 %72.3 يبمغ 2008معدل االلتحاق الصافي في عام  كانوفقا لبيانات وزارة التربية الوطنية، 
 . مبنين٪ ل 79.8لمفتيات مقابل 

 الشعوب بشأن حقوق المرأة اإلنسان و  : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق 9المادة 

 لم يقدم تقرير عن ىذه المادة.

 جمهورية كوت ديفوار-ز

 سيناآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجن

الوطنية بشأن تكافؤ الفرص والمساواة بين السياسة وثيقة  2009ت الحكومة في اعتمد
 .الجنسين

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

في عام  %4.7من  بمرور السنواتمعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز  تراجع
ة اإلناث نسبحيث بمغت المرأة ىي األكثر تضررا وتعتبر .  2012في عام  %3.7إلى  2005
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 بنسبةنتشار بين النساء الحوامل أعمى المعدل اويعد . لمذكور % 3 مقارنة ب % 5المصابات 
أغسطس  5اعتمد مجمس الوزراء في ىذا الوضع،  وردا عمىلنساء األخريات. مقارنة با 1.6%

 / اإليدز فيروس نقص المناعة البشريةالمصابين ب قاية األشخاصلو مشروع قانون  2013
فيروس األشخاص المصابين بوحماية  المرض مشروع قانون لمحد من انتقال ووضع. وحمايتيم

نياء وذلك نقص المناعة البشرية / اإليدز   .والتمييز الوصممن خالل السرية، وا 

، ( 5الخامسة ) فال بين األطفال دون سنالسبب الرئيسي لوفيات األط يالمالريا ى لما كانت
الخطة االستراتيجية الوطنية  مراجعةأنشأت الحكومة مديرية لمكافحة واحتواء عدوى المالريا و 

بالمبيدات معالجة شبكة ماليين  8. باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع أكثر من 2012/2015 فترة ل
في جميع  ة قائمة عمى األرتيميسينينعالجيتم توزيع تركيبات  2010ومنذ عام  ،طويمة األمد

الجيود المبذولة لموقاية من المالريا ، تخطط وفي إطار مرافق الصحة العامة في البالد. 
 ة.مبيدات اليرقات الحيوي إلنتاجالحكومة إلنشاء مصنع 

مراكز العدد تمت زيادة ،  (2001) من خالل البرنامج الوطني لموقاية من انتشار مرض السل
 2013في النصف األول من عام  147إلى  2006في عام  92من  يةالتشخيص ةيالعالج

 .االحصول عمى العقاقير المضادة لمسل مجان وأتيحت لألشخاص المصابين فرص

 م و األمنم: الس 2المادة 

 فضىأو  2008في  1325قرار األمم المتحدة رقم بشأن اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية 
األمر الرئاسي  وأدرج المساواة بين الجنسين في خطة التنمية الوطنية . إدماج قضايا ه إلىتنفيذ
لجنة الحقيقة والمصالحة " والخاص بإنشاء " 2011مايو  13 الصادر في 2011- 85رقم 

من  سيداتالوالية. تضم المجنة أربع  في إطاروالعنف القائم عمى نوع الجنس  لجنسقضية نوع ا
 . لمفوضين٪ من جميع ا 36 نمثمي  11أصل 
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 : الجنود األطفال 3المادة 

 .2007و 2004إعادة إدماج األطفال التي بدأت في أعقاب اتفاقات أكرا في  تواصمت عممية

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

 . 2012اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف القائم عمى نوع الجنس في 

 سينمساواة بين الجن: مبدأ ال 5المادة 

زيز حمالت توعية لتع االنتخابية ، نظمت الحكومةات زيادة مشاركة المرأة في السياسسعيا إلى 
النتخابات إلى ا متطمعاتال اإلناث وقدم رئيس كوت ديفوار الدعم المالي لجميع ا ،ترشيحي

الحكومة تدرس اآلن فإن ، نتائج تذكرىذه الجيود لم تسفر عن  بما أن. 2012لعام التشريعية 
 .العام السياسة وصنع القرار مجالي سن قانون بشأن المساواة بين الجنسين في

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

البروتوكول  :حقوق المرأة والطفلبشأن االتفاقيات التالية  عمى صدقت حكومة كوت ديفوار
البروتوكول  ،2012تفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة في يناير الاالختياري 
؛ البروتوكول  2011 أغسطسعات المسمحة في نزااشتراك األطفال في البشأن االختياري 
، 2011والمواد اإلباحية في سبتمبر  في البغاء األطفالاستغالل بيع األطفال و  بشأناالختياري 

 . 2013لممحكمة الجنائية الدولية في  ؤسسونظام روما األساسي الم

 إلرثوالممكية وا ،رض: حقوق األ  7المادة 

، والذي يضمن الحقوق  1998ديسمبر  23الصادر في  750-98قانون البالرغم من وجود 
فال تزال ىناك تفاوتات بين ،  المتساوية لمرجل والمرأة في الحصول عمى األرض وممكيتيا
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من األراضي فقط ٪ 5 نحوتمتمك النساء إذ الجنسين من حيث الحصول عمى ممكية األرض. 
 . من األراضي في المناطق الحضرية % 30المناطق الريفية وفي 

 المرأةومحو أمية  الفتيات : تعميم8المادة 

متعميم لمن الميزانية الوطنية  % 22عمى الرغم من أن الحكومة قد خصصت أكثر من 
في الحصول عمى التعميم عمى جميع  اإلناث والذكوربين  تفاوتاتال تزال ىناك ف والتدريب، 

المرحمة بمعدل االلتحاق اإلجمالي العام  كانعمى سبيل المثال ، فالقطاع.  ىذا تويات فيالمس
، % لإلناث 83ولمذكور  % 95 مع معدل % 89.3يبمغ  2012و 2011االبتدائية بين 

 . % 0.87 قدره ممساواة بين الجنسينلؤشر وم

 ن حقوق المرأة الشعوب بشأ اإلنسان : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق 9المادة 

الشعوب بشأن اإلنسان و  صدقت كوت ديفوار عمى البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق
لحكومة سمسمة من اإلصالحات التشريعية واألنشطة . وأجرت احقوق المرأة في أفريقيا 
 . عممية التصديق في إطاراالجتماعية واالقتصادية 

 جمهورية جيبوتي -ح

 لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين اآلليات المؤسسية

ن يمنظور الجنس إلدماج، كثفت الحكومة جيودىا  2009تقديم تقريرىا األول في يوليو  عقب
مفترة ل لمجنسين، السياسة الوطنية، مسياسةجديد لإطار  ووضعفي عممية التنمية الوطنية. 

2011-2021 . 
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 / اإليدز واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة : فيروس نقص المناعة البشرية 1المادة  

 2002 أعوامفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز التي أجريت بين  كافحةمسوحات متبين 
تم تحسين و . % 3إلى  % 2 الوباء، في مدى انتشار يتراوح بيناتجاىا نحو استقرار  2010و

 .تغطية الرعاية العالجية

تدريب األطباء عمى  أىمية لمحد من انتشار مرض السلتشمل تدخالت الحكومة األكثر 
فيروس نقص المناعة و  اإلصابة المشتركة بالسلستراتيجية ابروتوكول العالج الجديد ، وتحديث 

 . وضع دليل إلدارة السل المقاوم لألدوية المتعددةو البشرية 

 : السمم واألمن 2المادة 

، نظمت الحكومة برامج  1325م المتحدة رقم عتماد قرار مجمس األمن لألمامتابعة في إطار 
 .من أجل السالم والتنمية في البالد ا توعية ومحو األمية لتعزيز ميارات المرأة و تعبئتيلم

 : الجنود األطفال 3المادة 

 .2009صدور التقرير في لم يتخذ إجراء إضافي منذ 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

 .2009صدور التقرير في  منذلم يتخذ إجراء إضافي 

 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة 

، فال يوجد بعد أي تحرك مشاركة المرأة في الشؤون العامة نسبةعمى الرغم من انخفاض 
 .لحصص الجنسينإلصدار قانون 
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 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

 .2009صدور التقرير في  لم يتخذ إجراء إضافي منذ

 اإلرثوالممكية و  ،الحق في األرض:  7لمادة ا

ضمان حقوق ممكية متساوية لكل من النساء والرجال ، أنشأت الحكومة إطارا تنظيميا سعيا ل
القائمة  لالئحةتحديث اتقوم بو  ،الحيازة تأمينلضمان االتساق في وضع استراتيجيات لمممكية و 

 مستكممةنسخة وىناك ية. قواعد جديدة لضمان المساواة في تخصيص األراضي والتنم حديدوت
 .إلرثتضمن حقوق المرأة في األرض والممكية واقيد االستعراض حاليا وتمن قانون األسرة 

 لمرأةامحو أمية تعميم الفتيات و :  8المادة 

% في 78.2إلى  2008% في 67.8سجمت زيادة في معدل االلتحاق الصافي من  بينما
% كان في صالح الذكور. وسعيا لمحد 0.88قدره ، إال أن معدل التكافؤ بين الجنسين و 2012

من أوجو التفاوت في القطاع التعميمي، تم بناء المزيد من المدارس، وتوفير فرص حصول 
األطفال مجانا عمى األدوات المدرسية في المرحمة االبتدائية، والخدمات االجتماعية مثل مطاعم 

وعي لمحد من المعوقات االجتماعية أو المدرسة ، فضال عن القيام بأنشطة التعبئة ورفع ال
 االقتصادية أو الجغرافية التي تؤثر عمى تعميم الفتيات.

اإلنسان لممرأة الشعوب بشأن حقوق  اإلنسان بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق - 9المادة 
 في أفريقيا

لمرأة في عمى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق اتم التصديق 
 .2005أفريقيا في 
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 دولة إرتريا -ط

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

 الرجلن كل م، حقوقا متساوية ل1997في الذي تم التصديق عميو دستور اإلرتري يكفل ال
نس أو الج حظر التمييز عمى أساسيمحقوق تم تكريس قانون لىذه العممية،  وفي إطار. مرأةوال

اإلعاقة أو السن أو الرأي السياسي أو الوضع نس أو الج نوعغة أو األصل العرقي، أو الم
خطة وتتماشى سياسة إرتريا في مجال الجنسين و . وما إلى ذلكاالجتماعي أو االقتصادي 

عالن و التمييز ضد المرأة   جميع أشكال اتفاقية القضاء عمى مع لمجنسينعمل الوطنية ال ا 
ممجتمع المدني ة لمنظم وىواالتحاد الوطني لممرأة اإلرترية، وتم تكميف  بيجين. عملمنياج و 

المساواة  تحقيق قضية المرأة والعمل من أجل، بمناصرة  1979في  تعمى مستوى القاعدة أنشئ
 .بين الجنسين في إرتريا

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

لعام الوطنية لمصحة االستراتيجية والسياسة  فيفي القطاع الصحي  عامإطار السياسة اليتمثل 
المساواة في تقديم خدمات  إ تقوم السياسة عمى مبدو . 2009ي تم تنقيحيا ف، التي 1996

سياسة قبل المن  السياسة الوطنية لمصحة يتم تعزيزالرعاية الصحية لجميع اإلرتريين. و 
فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، وسياسة الصحة، وسياسة النيوض باألولية، ة يالصح

 . وسياسة تنمية الموارد البشرية والصحة اإلنجابية

جميع األشخاص المصابين الذين عمى  الرجعية توزيع العقاقير المضادة لمفيروسات جريي
فيروس لمنع انتقال  قاقير الطبيةيتم توفير العمرعاية الصحية و الحكومية ل مرافقالإلى  يصمون

مراكز لالختبار  من األم إلى الطفل في جميع مستشفيات الوالدة. وأنشئت نقص المناعة البشرية
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لمرجال والنساء عمى حد ويمكن  ،في جميع المناطق اإلدارية الستوتقديم النصائح الطوعية 
الوطني عمى الصعيد   لبشريةيقدر معدل انتشار فيروس نقص المناعة او  سواء الوصول إلييا. 

 . % 0.8بنسبة 

٪  86المالريا بنسبة  جراءت الوفيات تراجع٪، في حين  90المالريا بنسبة  انخفضت أمراض
 .في البالد

 : السمم واألمن 2المادة 

عطاء، و نزاعاإلرترية أن الطريقة التقميدية والقانونية لتسوية ال والتجربة الثقافة تثبتأ المصداقية  ا 
السبيل الوحيد لتحقيق  ىى  المرأة،بما في ذلك  نزاعلرئيسية في الجبة لمعناصر الفاعمة االوا

 .السالم والتنمية المستدامة

 : الجنود األطفال 3المادة 

الحد األدنى لسن و سياسة واضحة بشأن تجنيد األطفال.  ليا رترياإلجبية الشعبية لتحرير ا
 .عاما 18التجنيد في الجيش ىو 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

)ختان  لإلناثي تشويو األعضاء التناسمية فاألشكال السائدة لمعنف ضد المرأة اإلرترية تتمثل 
معنف المنزلي ل وفي حين تحدث بالفعل حاالتاإلناث( ، والزواج المبكر واختبارات العذرية. 

في و التقميدي.  الكبتالجتماعية و من العزلة اعدد قميل منيا خوفا  يتم اإلبالغ عنواالغتصاب، 
يع ويجرم جمحظر الذي ي،  158/2007 رقماإلناث  حظر ختان نإعال، صدر  2007مارس 

 . أشكال ختان اإلناث
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 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة 

من المقاعد  % 30بشأن إنشاء الحكومة المحمية عمى أن  1996 /86رقم  عالنينص اإل
 أيضا تخوض المنافسةلممرأة ، وأنيا سوف  تخصصأن  جبية اإلقميمية ياالنتخابية في الجمع

 . ةلمتبقيا% 70 عمى نسبة ال

في  % 34و % 27بين وما يتراوح من أعضاء الجمعية الوطنية،  % 22تشكل النساء حاليا 

النساء.  من 4ىناك ،  17 ال الحكومة المركزيةومن بين وزراء المجالس اإلقميمية الستة. 

%، كقاضيات في محاكم  22.5 إمرأة ، تشكل ما نسبتو 399 ، تعمللصعيد الوطنيعمى او 

 . يينالحكوم نموظفيالمن جميع  % 27.2النساء  مثلتو . المحميالمجتمع 

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

وتم  . 1995 فيانضمت إرتريا إلى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وتعديل قانون األسرة إلعطاء المرأة  الرئيسية السياسة عمل بيجين في مجاالت تطبيق منياج
مثل دفع المير،  ،الممارسات التمييزية األخرىوألغيت  .حقوق الرجل في الزواجلحقوقا مساوية 

أحكام تكفل حقوق وتم استبداليا بالزواج القسري و ف و/ أو االختطاف من أجل الزواج، لخطوا
 . في قانون األحوال الشخصية النساء والفتيات

 إلرثاألرض والممكية واالحق في  :  7المادة 

األراضي المساكن و  قانون إعالن األراضي حقوقا متساوية لمنساء والرجال في امتالكيضمن 
 المعيشية. قرية )أرض تيسا( عمى أساس األسرةالتم تخصيص أراضي غير أنو يالزراعية. 
التي قرية الفي أرض  ، يمكن تخصيصالمعيشيةتيار األسرة خفإنو اعتمادا عمى اوىكذا ، 
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 ،والمطمقات ،، والنساء غير المتزوجاتةاألسر لربات الزوجة أو الزوج. ويحق  تنحدر منيا
تحت امتالك األرض فأكثر سنة  30 نأعمارى تبمغ أخريات، من بين والمعوقات ،واألرامل
 .أسمائين 

 لمرأةامحو أمية تعميم الفتيات و :  8المادة 

التنمية  أحد أىدافتعميم الفتيات في إرتريا كحق من حقوق اإلنسان األساسية و بتم االعتراف 
في تحقيق كل من األىداف  انأن تثقيف وتمكين المرأة سيسيمالمعموم والمسمم بو الوطنية. من 

 . اإلنمائية لأللفية وأىداف التعميم لمجميع

معدل وارتفع  .2010/2011في  % 28.8ة بنسبة المرحمة الثانويب ارتفع معدل االلتحاق 
 34.53 إلى 2006/  2005في عام  %23.10في التعميم الثانوي من  االلتحاق اإلجمالي

 .2011/ 2010في عام  %

: بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في  9المادة 
 . أفريقيا

ثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في وقعت إرتريا عمى بروتوكول المي
 . 2012أبريل  24 فيأفريقيا 

 جمهورية كينيا -ى

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

مكتب الرئاسة ىي المسؤولة عن ونقل المسؤوليات بفي وزارة التخطيط  ينمديرية الجنستعد 
المجنة الوطنية لممساواة بين الجنسين ىي المسؤولة وتعد تمكين المرأة. ين و تعميم منظور الجنس
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إلى البرلمان  التقارير المجنة وترفععن اإلشراف عمى تنفيذ السياسات والبرامج بين الجنسين. 
 ة بالمساواة بين الجنسين .عمقبشأن جميع المسائل المت

 األمراض المعدية األخرى ذات الصمة: فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز و  1المادة 

( تنفيذ األنشطة  1996فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في كينيا ) ةكافحقانون ميوجو 
الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / ويعد المجمس  لحد من المرض.ذات الصمة با

معدل انتشار المرض  قانون فضال عن رصدالتنفيذ  اإلشراف عمى المسؤول عن ىواإليدز 
 . وتقديم المشورة إلى الحكومة وفقا لذلك

تشريعية واجتماعية واقتصادية مختمفة لمكافحة وباء فيروس نقص  إجراءاتاتخذت الحكومة 
 المناعة البشرية / اإليدز واحتواء انتشار المالريا والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة

ل، أدمجت الحكومة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز عمى سبيل المثاف. عمى نحو فعال
فيروس نقص المناعة البشرية / خاصة ب أجيزة الدولة وحداتوتوجد لدى في جميع البرامج. 
 .من اإلصابات في مكان العمل من أجل الحداإليدز لقيادة الحممة 

 : السمم واألمن 2المادة 

وطنية لتنفيذ قرار العمل الخطة  أطمقتو  1325 قرار مجمس األمن رقم عمىحكومة كينيا ركزت 
تسوية  . أدى ىذا اإلجراء إلى إنشاء لجان2011في ديسمبر  1325مجمس األمن رقم 

ىذه المجان )تسمى  وتنتمي النساء لعضوية. المرتفع لمنزاعاتنتشار الالنزاعات في مناطق ا
الشعوب بشأن حقوق المرأة في و  اإلنسان السالم ( وفقا لمميثاق األفريقي لحقوق منتدياتأيضا 

 .2010كينيا في أكتوبر  وي وقعتذأفريقيا ال
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 : الجنود األطفال 3المادة 

ت ن من قبل ميميشياجندييما المسال و لتحرير الجنود األطفال ،  إجراءاتاتخذت الحكومة 
تقديم ويتم لقوات األمن الكينية.  يمواستسالم تيمعود لدىخالل منحيم العفو  ، من "باب"الش

 .إعادة تأىيميموتتم  يستجيبونالمشورة لمن 

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

 لإلناثىو تشويو األعضاء التناسمية  لقائم عمى نوع الجنسمعنف الشيوعا األشكال أكثر يعد 
عرقية ات الجماعال من 37٪ من الكينيين وبين  95مارس من قبل ي حيثختان اإلناث ( )

 اإلجراءاتالحكومة  اتخذتىذه اإلحصاءات ، إلى  نظربال جماعة عرقة. 42ىا البالغ عدد
 : القائم عمى نوع الجنساإلدارية واالجتماعية والقانونية التالية لمعالجة مشكمة العنف 

السياسة الوطنية بشأن وتحظر الممارسات الثقافية التي تضر بالمرأة.  (4)  27المادة تحظر أ( 
ويحظر ( جميع أشكال العنف القائم عمى نوع الجنس. 2000المساواة بين الجنسين والتنمية )

 . المحاكميعاقب عمييا في و ( جميع أشكال االنتياكات الجنسية  2006قانون الجرائم الجنسية )

 لإلناثة ( تشويو األعضاء التناسمي 2011القضاء عمى ختان اإلناث )يحظر قانون ب( 
 .المحكمةفي عمييا عاقب وي

 : المساواة بين الجنسين 5المادة 

دارية لضمان المساواة بين الجنسين في جميع إجراءات  احكومة كيني اتخذت دستورية وقانونية وا 
 . اعتماد قانون انتخابي يراعي الجنسين ، ومن بينياالحياة العامة ناحيم
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 حقوق اإلنسان لممرأة - 6المادة  

القضاء تعزيز حقوق اإلنسان لممرأة عمى النحو المنصوص عميو في اتفاقية بتزم حكومة كينيا تم 
المساواة بين  حولواإلعالن الرسمي  ،، ومنياج عمل بيجينعمى جميع أشكال العنف ضد المرأة

األحكام الواردة في ىذه الصكوك في الدستور  وأدرجتالجنسين في أفريقيا وبروتوكول مابوتو. 
 .سات وأعمال البرلمان ذات الصمةوسيا

 واإلرثاألرض والممكية حقوق :  7المادة 

من فقط ٪( 1)  سندا واحداالمرأة وتممك . لمرجلممموكة بشكل رئيسي ، تكون األرض في كينيا 
 2009سياسة األراضي لعام أحكام الدستور و  أن سندات ممكية األراضي. ىذا عمى الرغم من

 . الخاصةتممك أرضيا و  اإلرثلمرأة في تضمن حق ا

 لمرأةات ومحو أمية فتيا. تعميم ال8المادة 

،  يمجانالاستخدمت الحكومة العمل اإليجابي في التعميم من خالل برنامج التعميم االبتدائي 
الصحية  المناشفبناء المزيد من المدارس لمحد من المسافة في المجتمعات النائية، وتوفير و 

تمام دراستيناستبقاء معدالت ية الفقيرة لتحسين لممجتمعات الريفية والحضر   ودعم، الفتيات وا 
لمدارس في امن المناطق القاحمة وشبو القاحمة  المتفوقين واختيار الطالب ،التعميم الثانوي

ونظام المنح لمطالبات عالمة النجاح  برصيد نقطتين تحتمجامعة لالوطنية، واختيار الفتيات 
 .معةوالجا ةالثانويفي المرحمة 

لمرأة في ا: بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 9المادة 
 ( أفريقيا )بروتوكول مابوتو

 .2010صدقت كينيا عمى البروتوكول في أكتوبر 
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 جمهورية مالوي -ك

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

 المادة وتقضي .2005 تمت مراجعتو فيو  1994لتنفيذ في دستور مالوي الحالي حيز ا دخل
بموجب أن " لممرأة الحق في الحماية الكاممة والمتساوية ب ،حقوق المرأة، التي توضح ( 1) 24

 " ..... االجتماعية تياأو حال اعمى أساس جنسي احقوق في عدم التمييز ضدى االقانون ، ولي

تنسيق وتنفيذ لمجنسين ل وطنيةاآللية الاالجتماعية ية رعاوالطفل وال ينوزارة شؤون الجنستعد 
التي تمت  لمجنسين، السياسة الوطنيةوتنتظر المساواة بين الجنسين في البالد.  إجراءات

المساواة بين الجنسين  يعد برنامج. و عمييا موافقة مجمس الوزراءفترتيا، مراجعتيا بعد انتياء 
نصافعزيز المساواة بين الجنسين و ركز عمى تت ةشامم أجندةوتمكين المرأة  .  المرأة وتمكينيا ا 

 . رائدةمنطقة  13و يجري تنفيذه في  2012 ىذا البرنامج في تم إطالقو 

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

يروس نقص المناعة البشرية/ في العالم من وباء ف أكثر الدول تضرراواحدة من مالوي ال تزال 
 سنة 49-15بين  نتتراوح أعمارى الالتي اإلناثبين  هنتشار اكان معدل  ،2012في فإليدز. ا

من دنى األحد بالميزانية القطاع الصحي  وأوفت. لمذكور % 8.9 بمقارنة  % 13.2 يبمغ
اسة الوطنية السيومن شأن أبوجا.  اتتماشيا مع إعالن -% 15 وقدرىا -الميزانية الوطنية 

أخرى، الحاجة  أمور ضمن جممة،  التي تعالجفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز المتعمقة ب
 بحثعمى  أيضا شجعأن ت ،بشكل صحيح  مدعومةالقطاعات، و  ةومتعدد ةمنسقاستجابة إلى 

ومرض  نقص المناعة البشرية مكافحة فيروسالمتعمقة بنشطة األبرامج و الفي  الجنسينقضايا 



EX.CL/844 (XXV) PART.B  

Page 34 

 تعميم المساواة بين الجنسين في برامج فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز يعداإليدز. و 
 لمجنسين.  الوطنية لمجنسين والبرنامج الوطني بمثابة قضايا ذات أولوية لدى السياسة

( الذي يحظر بعض الممارسات  2013المساواة بين الجنسين ) قانونمالوي مؤخرا  أصدرت
ومن شأن ىذا ل الناس عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . الثقافية التي تجع

التي  ىي السكانبما أن ىذه الفئة من النساء والفتيات من ضعف عمى الحد أن يساعد القانون 
 .من الرجال والفتيانأكثر يذه الممارسات الثقافية بتتأثر 

بالنسبة  خاصةواإليدز، فرص الحصول عمى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية  ازدادت 
مرافق صحية   406ما مجموعو ويقوم السنوات القميمة الماضية.  عمى مدىلمنساء والفتيات 

 برنامج فيفي جميع أنحاء البالد مع مجموع عمالء  العالج المضاد لمفيروسات الرجعيةبتوفير 
 مىعشخص  400.000 . وقد حصل80.000 يتجاوز العالج المضاد لمفيروسات الرجعية

منيم  ،من الذكور % 40و من اإلناث ، % 60من بينيم  ،2004الخدمة منذ إنشائيا في عام 
خدمات  ةمجموعالحد األدنى من  مرفقا 357 ويوفر .% من األطفال9من البالغين و % 91

 . األم إلى الطفل لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من

مع التركيز بشكل مجانا  بالمبيدات المعالجة شبكاتالويشمل برنامج مكافحة المالريا توفير  
لسكان الريف.  الشبكاتوخفض تكمفة  ،خاص عمى النساء الحوامل واألطفال دون سن الخامسة

 3 عمىوحده ما يزيد قميال  2012في عام  المعالجة بالمبيداتشبكات وتجاوز اإلقبال عمى ال
 .ماليين

فيروس حيث تنامى ىذا المرض نتيجة لفي مالوي ،  لمصحة العامةالسل مشكمة رئيسية يزال  ال
نقص المناعة البشرية/اإليدز. ومع ذلك، فقد تم تكثيف الجيود لمحد من تأثير ىذا المرض. 

البرنامج الوطني  توأطمق 2007في  لمصحة العامةطارئة حالة أعمنت الحكومة السل باعتباره و 
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السل. كما عززت الحكومة شراكتيا مع خدمات النفاذ الشامل إلى برنامج  توتبنلمكافحة السل، 
تعميم قضايا المساواة بأيضا  تقومالسل في البالد، و مكافحة  مجال جميع أصحاب المصمحة في

مكافحة السل في لمجنسين والفقر لدليل  صداربين الجنسين في مجال مكافحة السل. وتم إ
 .مالوي

 : السمم و األمن 2المادة 

 1325 يمجمس األمن لألمم المتحدة رقمي ل الموقعة عمى قرار الدو  مالوي من ننظرا أل
معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في قطاع السمم واألمن. بتمتزم  تيا حكومفإن ،1820و

، 2013عام لتضم قانون المساواة بين الجنسين لمسمم ة وطنية وضعت اآلن منظوم، عمى ذلك
ييدف إلى معالجة القضايا المتعمقة باالتجار ي الذ بشرمشروع قانون االتجار بالواستكمال 

بالنساء والفتيات. وقد شاركت مالوي في بعثات حفظ السالم في دارفور في السودان، ومالي، 
 فيتوفير مواد إغاثة قامت بو  ،مسمح أخرى نزاعحاالت من بين وجميورية الكونغو الديمقراطية، 

 .ا كارونجا وموانز و ، دزاليكا مخيمات الالجئين في

 الجنود األطفال:  3المادة 

لنساء ات الداخمية خالفاالفقد وضعت  ، عمى اإلطالق شيد مالوي أي نزاع مسمحلم تبينما 
لمحد  البشر. وبالتالي، وضعت الحكومة مشروع قانون االتجار بالمحرومينواألطفال في مواقف 

 مبيمباشيموا و مركزي في  إعادة تأىيل أطفال الشوارع وتجري االتجار.المرتبطة بقضايا المن 
عادة إدماجيم في أسرىم حيثما األطفال و  تأىيل إعادةالوطني لضمان  العبور ومركز ذلك  يكونا 
 .ضروريا
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 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

العنف القائم عمى نوع الجنس في  نتشاراالرتفاع النسبي لمعدل ا في عديدة ىم عواملاتس
يجات المبكرة ، والممارسات الثقافية الضارة، والمعتقدات الدينية، الز  ذلك شمليمالوي. و 

لعنف القائم عن ا 2012لممسح الذي أجري في وفقا و ومستويات محو األمية المنخفضة والفقر. 
جسدي المعنف % لم30من النساء لمعنف الجنسي، و % 40 فقد تعرضت،  عمى نوع الجنس

 .لمعنف النفسي % 44و

 بيدف حماية ضحايا العنف األسري الذين 2006نع العنف المنزلي في مبشأن صدر قانون 
باعتبار أن العنف يؤدي إلى تفاقم  بنات الصغارفي معظم الحاالت، من النساء وال  ىم،

يتضمن ا وطنيا لمجنسين وضعت مالوي برنامجو اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . 
 باأليام ال ( واالحتفال2013-2008عمى الجنس )االستجابة الوطنية لمكافحة العنف القائم 

في عام و  . ديسمبر ( 10 -نوفمبر  25لعنف القائم عمى نوع الجنس ) مناىضة النشاط   16
إلى السالم في  من الموطنمنشاط تحت شعار "السالم ل 16 تم االحتفال باأليام ال، 2012
مجموعات العمل المجتمعي في تشكيل  وتواصل: إنياء العنف ضد المرأة " .  أجمعالعالم 

موظفا  120وكان .  قائم عمى نوع الجنسبقضايا العنف ال لرفع الوعىجميع أنحاء البالد 
ذات القوانين  موجيين نحومقاطعة  13)الرعاية االجتماعية، القضاة ومدعي الشرطة( من 

 ين. بمسائل الجنس الصمة

 المساواة بين الجنسينمبدأ -5لمادة ا

 من خاللالعامة  المواقعمشاركة المرأة في في  % 50 ال بتحقيق ىدف ولتزامأثبت الرئيس ا
. 2012الرئاسة في  إلىمنذ صعودىا القرار صنع  إلى مناصبامرأة  100يزيد عمى ترقية ما 

 وسعيا إلىصنع القرار.  مواقع ومع ذلك، فإن البالد ال تزال متخمفة في مشاركة المرأة في
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المساواة بين بإدراج حكم بشأن مالوي إلى أن تقوم حاجة  ، ىناك %50 التحقيق ىدف 
من قانون المساواة بين الجنسين  11مادة عمى غرار جميورية زيمبابوي والفي دستورىا  الجنسين

 . في القطاع العام بشأن التوظيفجميورية مالوي ل 2013عام ل

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

 متعمقةأحكام  عمى أمور أخرى، ضمن جممة ، 2013 لعام ينقانون المساواة بين الجنسينطوي 
بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان لممرأة ، والعمل اإليجابي والقضاء عمى الممارسات الثقافية 

تضمن ذلك،  باإلضافة إلىعمى حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية. ويركز أيضا الضارة . 
في المرأة والقضاء عمى الممارسات التمييزية  قضايا حقوق لممرأة تناولالبرلمانية  المجموعة

مع كافة القضايا والمجتمعية مشؤون االجتماعية ل تتعامل المجنة البرلمانية و الجمعية الوطنية . 
 .االجتماعية التي تؤثر عمى النساء واألطفال

 اإلرثالممكية و و  ،األرضالحقوق في :  7المادة 

باستخدام األراضي: قانون األراضي، وقانون  تعمقةالم قوانينالعديد من ال يوجد لدى مالوي
تخطيط المدن ) التخطيط العمراني ( . وتم قانون قانون مسح األراضي و و األراضي المسجمة، 

تناول  ة لجميع ىذه القوانين وتم إعداد مشروع لقانون ااألراضي.شامم إجراء مراجعةمؤخرا 
 من جيتي األم واألب.لحقوق اإلرث المتعمقة باألراضي وفقا ين قضايا الجنس القانون

ت المتوفى ) الوصايا قانون ممتمكاوالمعروف باسم  إلرثالوصايا وا المنقح بشأن قانونوصدر ال
 أشد لالستيالء عمى الممتمكاتعقوبات بفرض القانون الجديد ويقضي .  واإلرث والحماية(
جراءات أقل  لالستيالء عمى ثر عرضة أن تعود بالنفع عمى المرأة ألنيا أكصرامة يمكن وا 

 .ن الرجلممتمكاتيا م
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 لمرأةامحو أمية الفتيات و  : تعميم 8لمادة ا   

 من عمى الرغمو من حقوق اإلنسان األساسية. باعتباره حقا التعميم  عمى دستور مالوي ينص
ي فو . عن الفتيان باستمرارظمت متخمفة التحاق الفتيات بالمدارس في اآلونة األخيرة ، فقد  زيادة
مسماح بحرية الوصول إلى لالمجاني  البتدائي، وضعت الحكومة برنامج التعميم ا 1994عام 

المدارس بااللتحاق اإلجمالي لكل من الفتيات والفتيان  معدل التعميم األساسي. وزاد البرنامج
 عمى مستوى المدارس االبتدائية. 50-50 عندالفتيات إلى نسبة التحاق الفتيان استقرت تقريبا و 
 % 51.3المدارس االبتدائية باإلجمالي لمبنين والبنات بمغ االلتحاق حكومة ، لما ذكرتو الوفقا و 
 مرحمة فيالتحاق الجنسين  بل ويزداد اختالل التوازن وضوحا في، عمى التوالي .  % 49.7و

ي، عمى مستوى التعميم العالو ٪ من التالميذ من اإلناث.  39 يكون نحوالتعميم الثانوي ، حيث 
، وانخفاض تمثيل الطالبات  اإلناث ٪ من الطالبات 28من  وجود نحومعدل، مع يتناقص ال

 . المينية  الدرجاتبرامج العموم وغيرىا من  في

بدعم و ، التسعينيات من القرن الماضيالتعميم. خالل بلزيادة التحاق اإلناث  شتىبذلت جيود 
مشروع برنامج تحصيل الفتيات مقت الحكومة ، أطالدوليةمالي من الوكالة األمريكية لمتنمية 

، وزيادة لفتياتالذي ييدف إلى الحد من التكاليف المباشرة لتعميم المتعميم األساسي ومحو األمية 
في المدارس،  ضد اإلناثالتحيز  القضاء عمى، و واستبقائين  المدارسإلى وصول الفتيات 

التي  حملالسياسة ىي ىذا المشروع ة عن الناجمنتائج ت إحدى الكانو الفتيات.  تحصيل وزيادة
بسبب الحمل.  التسرب منياعمى العودة إلى المدرسة بعد والتي تشجعين مفتيات صممت ل

األميات المراىقات عمى العودة إلى المدرسة بين  من 10.000وساعدت ىذه السياسة أكثر من 
 .2012و 2009 أعوام
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دعم التعميم لمطالب  بتنفيذ شؤون األطفال، ارةتحت إشراف إدوزارة التربية والتعميم، وتقوم 
( عمى مستوى المدارس الثانوية. مصاريف المدرسة)أولئك الذين ال يستطيعون دفع  المحتاجين
( من % 39.8) 6.351منيم  اطالب 15.940، كانت الوزارة تدعم 2008مارس وحتى 
 .الفتيات

يرىا من أصحاب المصمحة مثل محو أمية الكبار تنفذىا الحكومة وغلىناك أيضا برامج 
الغالبية العظمى من المتعممين كانت في برامج محو أمية الكبار، و منظمات المجتمع المدني. 

بتنفيذ البرنامج ، ين، واألطفال والرعاية االجتماعيةوزارة شؤون الجنسوتم تكميف من النساء. 
 .أمية الكبار أنشطة محو عمى فيشر الوطني لمحو أمية الكبار، وىو برنامج مظمة 

 

الشعوب بشأن حقوق المرأة في اإلنسان و  : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق 9المادة 
 أفريقيا 

منذ ذلك الحين، و ،  2005في  لممرأة بروتوكول االتحاد األفريقيعمى صدقت حكومة مالوي 
القانون  في مالوي، وصياغة لمجنسين السياسة الوطنية كل من مراجعة استرشدت بالبروتوكول

االستجابة  ووضعوقانون المساواة بين الجنسين،  ،منع مشروع قانون االتجار بالبشربشأن 
( ومختمف الحمالت والبرامج المتعمقة  2013-2008القائم عمى نوع الجنس )  معنفالوطنية ل

سوف يوجو بروتوكول الأن بحكومة مالوي  وكان ذلك استشرافا منبالمرأة وحقوق الطفل. 
 أوجو مبروتوكول في جميع أنحاء البالد بسببا لمحدود توزيعاىناك بيد أن . ج القطاعيةالبرام

 وغيرىا. ةقصور الماليال
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 جمهورية موزمبيق -ل

 اآلليات المؤسسية لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

ة الحقوق األساسيعمى  2004لعام  من دستور جميورية موزمبيق 36و  35ن االمادت تنص
ة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمساواة بين عالميلممواطنين، بما في ذلك مبادئ ال

"  ومن الدستور، التي تنص عمى أن 122في المادة عمى نحو أكبر ويتعزز ىذا  .الجنسين
المرأة وتشجيع دورىا المتنامي في المجتمع في ب تعزيز ودعم وتحسين النيوضمدولة ينبغي ل
 . " مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في البالدجميع 

تعميم  بشأنستراتيجيات إلبتطوير السياسات وا وزارة شؤون المرأة والعمل االجتماعيوتقوم 
 .وتمكين المرأة في مختمف مستويات الحكم ينمنظور الجنس

الريا واألمراض المعدية األخرى ذات : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والم 1المادة 
 الصمة

متعددة القطاعات بشأن الستجابة التنسيق ا بمسؤولية المجمس الوطني لمكافحة اإليدزيضطمع 
المجمس  يتولى رئيس الوزراء رئاسةوزمبيق. و مفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في 

ئيس( ، الشؤون الخارجية والتعاون، ضم وزراء الصحة )نائب الر ي الذي الوطني لمكافحة اإليدز
 :التعميم، المالية، الشباب والرياضة، والمرأة والعمل االجتماعي. وقد تم اعتماد األطر التالية

اإليدز  لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ 2014-2011الوطنية  ستراتيجيةإلالخطة ا
وس نقص المناعة البشرية واإليدز وفير بشأن الجنسين القطاعات  ةمتعددالوطنية الوخطة العمل 

تعميم و  الحتواء انتشار العدوى بين النساء والفتيات، ومنع العنف ضد المرأة ، 2011-2015
 .اإلناث منوتوفير الرعاية لمقدمي الرعاية  واإلرثالممكية  حقوقالمرأة ، و 
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يدف ي الذي ،5/2002قانون الثل معموال بيا اآلن ممختمفة ال تشريعيةالمبادرات أصبحت ال 
 12/2009القانون و إلى حماية العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز ، 

فيروس األشخاص المصابين بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومكافحة الوصم والتمييز ضد ا بشأن
فيروس نقص المناعة النساء المصابات بنقص المناعة البشرية / اإليدز، والذي يتضمن حقوق 

العنف  قانونو  ،الحوامل و عتداء الجنسي، اللتمك الالتي تعرضن شرية/اإليدز، وال سيما الب
فيروس نقص المناعة البشرية وغيره  انتقال ( ، الذي يجرم حاالت2009المنزلي ضد المرأة )

 . المنقولة جنسيامن األمراض 

عة من التدخالت تضمن مجمو تاعتمدت وزارة الصحة استراتيجية متكاممة لمكافحة المالريا، 
المعالجة بالمبيدات ، والعالج الفعال لمحاالت السريرية  الشبكات، واستخدام منازلمثل رش ال

سمفادوكسين / بيريميثامين ) فانسيدار( خالل مادة  باستخداموالعالج الوقائي المتقطع لممالريا 
ساء الحوامل في من الن % 80 األخير إمكانية الوصول إلىىذا التدخل ويتيح فترة الحمل. 

 ن أيضا.طفاليىن وأ تين، وبالتالي حمايالبالد

ة المرتبطة حصريخصائص الالمع اصة ، وخالفتاكةمن أكثر األمراض  اواحدكذلك السل يعد 
 جراءسبة األشخاص الذين توفوا ازدادت ن، 2009في عام و بفيروس نقص المناعة البشرية. 

 مقارنةتقريبا  بمقدار ثالثة أضعافرية مرض السل المرتبط بفيروس نقص المناعة البش
عمى التوالي(.  % 26مقابل  %76فيروس نقص المناعة البشرية ) بالحاالت التي ال ترتبط ب
مرض السل المرتبط بفيروس نقص جراء توفي عدد أكبر من النساء فقد وفقا لالحصاءات، و 

 .(ى التواليعم % 72مقابل  % 77الرجال ) قارنة بالمناعة البشرية / اإليدز م

 

 



EX.CL/844 (XXV) PART.B  

Page 42 

 : السمم واألمن 2المادة 

ضابطة و ندية وج ورقيبة،،  ةمجند تيابصف يتم تمثيل المرأة التي تشارك، في قوات الدفاع واألمن
من المقيدين في  % 15.7و  رقباءفي مدرسة ال قيدينمن الم%  18.6 مرأةتمثل الو  كبيرة. 

 . األكاديمية العسكرية

 : الجنود األطفال 3المادة 

سنة ،  18 تخذت حكومة موزمبيق التدابير الالزمة لمنع األطفال، وال سيما الفتيات دون سنا
أي طفل كجندي. واعتمدت  جنيدعدم ت وضمانة، حربيمن المشاركة مباشرة في األعمال ال

 ( والميثاق األفريقي لحقوق الطفل1990اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ) كذلكموزمبيق 
 .القضاء عمى ىذه المشكمةبالتزاميا  في إطار(  1998) ورفاىو

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4المادة 

من الحاالت  %60أكثر من كانت ،  2010و 2006 ما بين وتظير بيانات وزارة الداخمية أن
من  لمحداإلستراتيجية التي اتخذت  إلي العنف ضد المرأة. وتشمل التدابيرتشير المسجمة سنويا 

 عمى حد سواء. التشريعية واإلجراءات االجتماعيةالقائم عمى نوع الجنس اإلصالحات  التحيز
، وقانون منع ومكافحة االتجار  2008 األولى، ىناك قانون العنف المنزلي لعامبين ومن 

آلية وطنية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، و العمل الالنساء واألطفال، وخطة بشر، وخاصة بال
. وتشمل األخيرة 2012لعام  ضحايا العنف من النساءلمتعددة القطاعات ال كاممةاالستجابة المت

جراءات التعميم العام من خالل وسائل اإلعالم. وترد أدناه بعض  رفع الوعية و دعو الضغط وال وا 
 .عمى ذلكاألمثمة 
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 : مبدأ المساواة بين الجنسين 5المادة 

السمطة وصنع القرار.  عالمبين الجنسين في  نحو تحقيق المساواة كبيرةموزمبيق خطوات تتخذ 
 ؛ 2004إلى  1996 في الفترة منوزراء لم ةيذا البمد رئيسلفي الواقع، كان 

ىن نائبا  250من  100، لكن حسبفة التشريعي سمطةالال ترأس إمرأة في الوقت الحاضر، و 
من  % 67أة المر  وتحتلمن المقاعد تشغميا نساء .  % 40من النساء ، وىو ما يعني أن 

في بمدان أخرى ا لمرجعي االوطنية معيار  تناالمقاعد التشريعية الحزبية ، األمر الذي يجعل جمعي
 ؛عموماأفريقيا والعالم 

وزراء من المن نواب  % 20وزراء والمن  % 28.6ىناك موزمبيق، ة لالتنفيذي السمطةفي 
من  % 45.4؛ ومن النساء يممحافظي األقالمن  % 36 ىناكعمى المستوى المحمي، و النساء. 

 .من النساء اإلقميميةمن أعضاء الحكومات  % 41أمناء المحافظات الدائمة من النساء؛ و
 128 في المناطق ال لمديرينمن ا % 20عمى مستوى الحكومة المحمية ، تشكل النساء و 
كما ء من النسا % 35.6 ىناك ،االقميميةمجالس الفي و اإلدارية.  مواقعمن رؤساء ال %15و

إحراز كذلك تم و .  لممناطقمن أعضاء المجالس االستشارية %  28.4 ىو الحال بالنسبة لنحو
في  %27النساء من  مننسبة المحافظين  ارتفعتة ، حيث اإلقميميتقدم عمى مستوى الحكومة 

من  محافظينثالثة من أصل أربعة  فإن ؛ وبعبارة أخرى ، 2012في  %35إلى  2011
 النساء ؛

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6 المادة

تعزيز المساواة بين الجنسين الشغل الشاغل لحكومة موزمبيق. واعتمد ىذا البمد إعالن يمثل 
صكوك دولية، وال سيما في مجال الدفاع عن حقوق  عدةوصدق عمى  بيجين منياج عملو 
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 لمرأةجميع أشكال التمييز ضد ااإلنسان مثل اتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء عمى 
  وبروتوكوليا االختياري، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والبروتوكول الممحق بو

 .بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

، والتمتع  العقارات،دارة إ( عمى مبدأ المساواة ، وال سيما في 2004/ 10يؤكد قانون األسرة )
القانون التدابير الرامية إلى القضاء عمى  قدم ىذاو التصرف في األصول والعقارات. واالمتالك و 

 إطار المساواة في المعاممة في عمى حثأنو ي: خير مثال عمى ذلكالممارسات التمييزية . 
ويستبدل ؛ اإلناث والذكورلكل من  عاما 18 بالمناسب لمزواج  سنالعالقات األسرية ويحدد ال

سرة ، " مما يعني أن األسرة قد تكون مفيوم " ممثل األب" رب األسرة "  شخصية قانون األسرة
حاجة إلى حضور دون اآلن  اأطفاليأن تسجل  مرأةيمكن لمو ممثمة من قبل أحد الزوجين؛ 

الزوجين حر في ممارسة مينة  وأى منفي وقت سابق. بذلك القوانين ال تسمح وكانت . األب
في العمل ا أن يكون حقو/حقي ،في أي ظرف من الظروف، واليمكن، أجر نظيرأو نشاط 
كل من قانون األسرة والقانون التجاري تكافؤ ويضمن اآلن . / الزوجةبموافقة الزوج مشروطا

 . نشطة التجارية والحصول عمى قروض مصرفيةألالفرص بين الرجل والمرأة في ممارسة ا

 الممكية واإلرثو  ،األرض الحق في : 7المادة 

  القانونية، وضمان احترام حقوقيا. وشارك اقياتخذت مبادرات لحماية المرأة فيما يتعمق بحقو 
مؤسسات في ىذه العممية، وخاصة المنظمات التي تعمل عمى تعزيز تنمية المناطق العديد من ال

، وتدافع عنيا حقوق المرأة لالريفية واألمن الغذائي في شراكة مع المنظمات التي تروج 
تعزيز حقوق  تستيدفن المبادرات المؤسسات األكاديمية. ويجري اتخاذ ثالث مجموعات مو 

رث األرض: وتشير حيازة إلى الدعوة وكسب التأييد لسن تشريعات تركز عمى  ىاألول وممكية وا 
مرأة التي شاىدت حقوقيا إلى المساعدة القانونية والقضائية لم ةشير الثانيتحقوق محددة لممرأة؛ و 
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ومات المتعمقة بالتشريعات المعمول بيا ونشر المعم التربية الوطنيةإلى  الثالثة شيرتتنتيك ؛ و 
 بالفعل ؛

ممكية في حالة الطالق. أن ترث وتحصل وتنتقل إلييا لمرأة الحق في اقانون األسرة يخول 
مراسم الزواج أو في حاالت الزواج المدني سواء الممكية المشتركة حقوق قانون ضع اليو 

في حالة االنفصال أو و من عام.  أكثر لمدةالتقميدي، وكذلك لألزواج الذين يعيشون معا 
الحصول عمييا تمقائيا. برجل مالطرفين، بدال من السماح لمن قبل م الممكية يقسيتم تالطالق، 

تفقد  ،أو وفاة زوجيا المرأة عادة في حالة انفصالو ولكن ىذا ال يحدث في الواقع العممي؛ 
 . أسرة المرأةلصالح  لزوج ، أو في حالة أطراف عمى قيد الحياة ،لصالح اممتمكاتيا 

 لمرأةاومحو أمية الفتيات : تعميم  8المادة 

تكثيف االستثمارات في التعميم، مع إعطاء األولوية لمتعميم األساسي، بما في  إلى تدعو الحكومة
 من خالل ألساسييتم استكمال التوسع المستمر في التعميم ا من ثم،ذلك جيود محو األمية. و 

 . جية بشكل خاص نحو النساء والشباب من كال الجنسينبرامج محو األمية المو 

( ، ارتفع معدل االلتحاق المجتمعيفي المستوى األول من التعميم االبتدائي )العام والخاص، و 
 . 2012في  91.8 %إلى  2000في  % 50.6الصافي لإلناث من 

ارتفعت نسبة و ممحوظ.  عمى نحوأوجو التفاوت بين الجنسين في التعميم االبتدائي  تراجعت
، وبعبارة  2012في  %47.5إلى  2000في  % 43.0الفتيات من مجموع عدد التالميذ من 

مقارنة  2012في  %90.5 نسبة في التعميم االبتدائي المساواة بين الجنسين بمغتأخرى ، 
التعميم االبتدائي بمعدل االلتحاق اإلجمالي لمفتيات ويبمغ  .2000في  %75.5 بنسبة

أكبر سنا من ذلك أن بعض الطالب مرد ( و  2011لمعيد الوطني لإلحصاء، ) ا 100.5%
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 -ينمحددة رسميا لحضور ىذا المستوى ) تقرير عن األنشطة في مجال المرأة والجنسالسن ال
2012). 

لمرأة في ا : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 9المادة 
 أفريقيا 

حقوق المرأة بشأن ب و الشعاإلنسان و ى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق صدقت موزمبيق عم 
 .ذه الوثيقة في جميع أنحاء البالدتم الترويج ليو  ،2005في أفريقيا في 

 جمهورية ناميبيا -م

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

مفترة لفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز لجديد  وطني استرايتجي إطارتم إطالق 
: تسييل فيستراتيجي إلالغرض من ىذا اإلطار اويتمثل . 2010/11-2015/16

الحد من انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز  التي ستؤدى إلىستراتيجيات إلا
 ل نيج متعدد القطاعات، من بينمن خالوذلك والتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية 

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل وازداد معدل .  جممة أمور أخرى
،  2012في . و  %18.2إلى  1992في  % 4.2من ضع مو السابقة ل رعايةال يتمقينالالئي 

في البالد.  من المصابين يحتاجون إلى عالج مضاد لمفيروسات الرجعية 158 ,131 حوالي كان
في  75. 681ة من رجعيالفيروسات ال المضادالعالج األشخاص الذين يتمقون رتفع عدد و ا

 . 2012/13بحمول نياية السنة المالية  شخصا 110 .053إلى  2010

من خالل االستجابة لمرض المالريا  مجال في نتائج طيبة بوجو خاصناميبيا حققت قد و 
حاليا لمالريا وتعد حاالت اإلصابة با. بو الج المصابينمرض وعيذا العدد المصابين ب خفض
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 ت تبمغعندما كان 1996أقل بكثير مما كانت عميو في عام شخص  1.000لكل  1.4 بواقع
في  1.000لكل  205، و2000ي شخص ف 10000لكل  318و شخص، 1.000لكل  207

 في الفترة من المالرياإلصابة با في حاالت % 99بنسبة . كان ىناك انخفاض كبير 2004
حدى عشرة اإلمقارنة بفترة  %98حاالت المالريا الحادة بنسبة وتراجعت .  2012إلى  2001

خالل ىذه  3.163إلى  521.067الحاالت المبمغ عنيا من وانخفضت .  2012سنة حتى 
 .الفترة

معدالت  وانخفضت. 2010في  % 85 قدرىا مرض السل عالجفي ناميبيا نسبة نجاح  حققت
 % 4إلى  2004في  % 8من  السل الرئوي اإليجابيالمصابين ب جددالمرضى البين يات الوف
واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية بخصوص  المشورةتغطية واستمرت . 2010في 

يحممون    2011في ين من مرضى السل المسجم % 84وكان ؛ في التحسنمرضى السل 
، وظل معدل انتشار  2010في عام  % 76يروس نقص المناعة البشرية ، مقارنة ب ف

 . %50نسبيا عند  مستقرابين مرضى السل  نقص المناعة البشريةفيروس 

 : السمم و األمن 2المادة 

 ،وبناء السالم ،( فصال عن الجنسين2020-2010)لمجنسين السياسة الوطنية المنقحة تشمل 
دارة الكوارث الطبيعية بيدف زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في حل النزاعات  وحل النزاعات وا 

 الوطنية القرار أيضا في خطة العملإدماج  وتعزيز مساىمات المرأة في بناء السالم. وتم
 قائم عمى نوع الجنسالعنف ال بشأنوخطة العمل الوطنية التي وضعت حديثا  لمجنسينالمنقحة 

 (2012-2016) . 

 1325من عمى قرار األمم المتحدة رقم وزارة الدفاع ووزارة السالمة واأل موظفي تم تدريب
م وحل النزاعات، الفي بناء الس الجنسينضايا م بشأن قالتزاماتيبوقراراتو الالحقة لتوعيتيم 
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واالغتصاب وحقوق األطفال .  ،والكوارث الطبيعية، مثل العنف الجنسي ضد النساء واألطفال
 ينوتعميم منظور الجنس 1325 رقم مسؤولة عن تنفيذ القرارلمجنسين زارة الدفاع وحدة ولدى و 

لى و  ةميزية األساسيجإلى المغة اإلن القرار في قوة الدفاع. وترجم  . ست لغات محميةا 

 الجنود األطفال: 3المادة 

جميع االلتزامات اإلقميمية  عمىناميبيا  صدقتفي ناميبيا. الوجود ليا  الجنود األطفالقضية 
 .والدولية المتعمقة بحقوق الطفل

 : العنف القائم عمى نوع الجنس 4دة الما

تنسيق بغية  2016-2012 نوع الجنس عمى  وطنية حول العنف القائمالعمل الخطة  أطمقت
 تييئةإلى  الخطة يدفتمكافحة العنف القائم عمى نوع الجنس. و بجيود مختمف الجيات المعنية 
وصول إلى سين فرص ال، وتحالقائم عمى نوع الجنس العنفببيئة مواتية لمخدمات المتعمقة 

، وتحسين فرص الحصول عمى خدمات قائم عمى نوع الجنسالوقاية من العنف الإجراءات 
القائم عمى ، و تعزيز التكامل والتنسيق بين برامج العنف القائم عمى نوع الجنستخفيف العنف 

 . نوع الجنس

 المساواة بين الجنسين: مبدأ  5المادة  

أحد الموقعين باعتبارىا ،  2015ق المساواة بين الجنسين بحمول الحكومة بتحقي بينما التزمت
عن أحدث البيانات ت والتنمية، كشفمجموعة تنمية الجنوب األفريقي لمجنسين عمى بروتوكول 

إدارة  إطارتحسن تمثيل المرأة في فقد . المساواة منتقترب أكثر فأكثر أن السمطات المحمية 
في القطاع و . 2010ئة في افي الم 38إلى  2005في ئة افي الم 25الخدمة العامة من 
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ن ، رؤساء و المشرفمن مناصب اإلدارة العميا )ئة فقط افي الم 21 شغمت المرأةالخاص، 
 .2006ن ( في و ن التنفيذيو المدير و  ومديرو العموماألقسام، 

 : حقوق اإلنسان لممرأة 6المادة 

 إبداء  دون 1993في التمييز ضد المرأة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال صدقت ناميبيا 
، اعتمدت  2000في مايو و لغات محمية . ست  إلىترجمت نسخة مبسطة  عدادتحفظات. تم إ

. التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأةالبروتوكول االختياري  أيضا ناميبيا
اتفاقية القضاء عمى جميع  ( عن 5 ( والخامس )4ين الرابع )القطري يياالبالد تقرير  وقدمت

التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز إلى لجنة األمم المتحدة أشكال التمييز ضد المرأة 
 . 2013في ضد المرأة 

 اإلرثالممكية و ،األرضحقوق :  7المادة 

معالجة االختالالت في ل 2001في ، التي أطمقتعادة التوطينالوطنية إل سياسةاسترعت ال
المجتمعات الميمشة مثل الجنود  بشأنىتمام الا، وال سيما األراضي، وارد الطبيعية توزيع الم
من  الذين يحضرونو  ،وذوي اإلعاقة ،الذين ال يممكون أرضاو والمعدمين  ،ننازحيوال ،السابقين

من الذكور  37 ممني 2012شخصا في عام  77توطين  وتم إعادة. المزدحمة لعامةالمناطق ا
لسنة  5رقم  جتمعيقانون اإلصالح الزراعي الم ويجري حاليا استعراض من اإلناث. 39و

صالح األرضي رقم وقانون اإلصالح الزراعي )التجاري(  ،2002 لتعزيز  1995 سنةل 6وا 
 . حقوق المرأة في األرض
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 لمرأةاومحو أمية  الفتيات : تعميم 8المادة 

المدارس بمستويات التحاق الفتيات فتحسنت المساواة بين الجنسين في التعميم في ناميبيا. 
عمى سبيل المثال، في التعميم فلإلعجاب.  ةمؤسسات التعميم العالي مثير باالبتدائية وكذلك 
في المدارس االبتدائية مقارنة ب  ولد 100فتاة لكل  97، كانت ىناك 2011االبتدائي : في 

 100فتاة لكل  114ناك ى توفي التعميم الثانوي، كان.  1992في  ولد 100فتاة لكل  102
بشأن  2012إحصاءات  وتبين .1992في ولد  100فتاة لكل  124مقارنة ب  2011في  ولد

المدارس يمتحق ب مقارنة بالذكور أكثر قميال من اإلناث عدداصافي نسبة االلتحاق بالمدارس أن 
الصدد،  في ىذاو ناث. لإل % 94.8ذكور مقابل % لم 91.4 حيث تصل النسبة إلى،  ةالناميبي

 الفصولفرص الحصول عمى التعميم خالل الفترة قيد االستعراض. وتم بناء المزيد من تحسنت 
 .ة أساسافي المناطق الريفي ينوأماكن إقامة المعمم

في ناميبيا ىو نفسو  ذكوروال لإلناثتعميم الكبار أن معدل محو األمية  بشأنوتشير البيانات 
 .% لمذكور 88.4لإلناث و  % 87.1 بنسبةتقريبا 

مرأة في ال الشعوب بشأن حقوقاإلنسان و  : بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق 9المادة 
 أفريقيا 

 .ىذه المادة لم يقدم تقرير عن

 جمهورية سيشل-ن

 : فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وغيره من األمراض المعدية ذات صمة 1المادة 

ىذا و ؛  % 1في سيشل  بين السكان عة البشرية/اإليدزانتشار فيروس نقص المنايبمغ  معدل 
بين  ونتركز % من الرجال الذين ي 58.35 ي أساسا إلنتشاره بينكور ذوجو  لو المرض
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مجموعتين ىما الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال واألشخاص الذين يتعاطون المخدرات 
فضال عن  2016-2012 لمفترة دالجدي ستراتيجيإلا اإلطار وضع تم ذلك، عمى ردا. بالحقن
 اإليدز،/  البشرية المناعة نقص لفيروس وطنيةال ستجابةالا لتوجيو 2011 في وطنية سياسة

الرجال الذين عن  2012و 2011 فيوأجرت وزارة الصحة مسحا سموكيا وبيولوجيا متكامال 
 مبيئةل تقييمبدأ و  ،يمارسون الجنس مع الرجال واألشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن

 األشخاص حماية غيةب 2012 في اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسالمتعمقة ب القانونية
 .التمييز من المصابين

 منذ سيشل في بالمالريا مرتبطةوفيات  أي ىناك كنت لم. سيشل في متوطنة ليست المالريا
مواطنين  وأو سائحين أ رينلمياجيا عن المبمغ القميمةوعادة ما تكون حاالت المالريا . 1995

 .كثيرا يسافرون من سيشل

 واألمن ممالس:  2 المادة

 .المادة لم يقدم تقرير عن ىذه

 األطفال الجنود:  3 المادة

 .المادة لم يقدم تقرير عن ىذه

 الجنس نوع عمى القائم العنف:  4 المادة

 .المنزلي العنف لتجريم تشريع أول عممية إعداد بصدد الحكومة
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 لمساواة بين الجنسينا مبدأ:  5 ادةالم

 ومع.  ةالسياسي لممرأة السياسية المشاركة في الجنسين بين الحصص بشأن تشريع  ىناك ليس
 مستوى في زيادة ىناك كانت المسألة، ىذه بشأن الحكومية غير المنظمات لدعوة ونتيجة ذلك،

 البرلمانيين من %43.8 مرأةلا تشكل المثال، سبيل عمىف. العامة الشؤون في المرأة مشاركة
 .الوزراء من٪  27.3و

 لممرأة اإلنسان حقوق:  6 المادة

 وبروتوكوالتيا والطفل المرأة حقوق بشأن والدولية اإلقميمية تفاقياتالا جميع عمى سيشلصدقت 
 اتفاقيةيا عمى توقيع منذ الالحقةو  األولية تقاريرىا سيشل تقدم ،2013 أكتوبر وفي. االختيارية

 .1992 فيضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة الق

 اإلرثو  والممكية األرض حقوق:  7 المادة

 .األراضي وشراء ممكية في متساوية حقوق والرجل ممرأةل

 لمرأةا أمية ومحو الفتيات تعميم:  8 المادة

 عيةاالجتما البرامج من العديد وكذلك ،األساسي التعميم يقوم النظام المدرسي عمى مجانية
تماميا االستبقاء معدالتضمان و  بالمدارس االلتحاق مستويات لزيادة والصحية . في الدراسة وا 

 المحتاجين، لألطفال المدعمة الغذائية الوجبات توفير اإلجراءات، ىناك ىذه بين منو 
 المشاكل ذوي لألطفال الرعوية والرعاية النفسي الدعم برامج لتوفير المدارس فيستشارين والم
 .السموكية حتياجاتواال
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 في المرأة حقوق بشأن الشعوباإلنسان و  لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول:  9 المادة
  أفريقيا

 .2011 في األخير التقرير صدورلم تتخذ تدابير إضافية منذ 

 جمهورية جنوب السودان-س

  الجنسين بين والمساواة المرأة تمكين لتعزيز المؤسسية آللياتا

 لبالدا في الجنسين بين المساواة تحقيق ىدففي جنوب السودان  االنتقالي رالدستو يكرس 
 بين المساواة تكريس مع واألطفال، والرجال النساء لجميع ثابت حقك ممساواةل برؤية اداسترشا

 . اإلنسان حقوق من كحق الجنسين

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

 داعمةات سياسىياكل و  قانونية ىياكل الصحة وزارة وضعتو  ،إليدزل وطنية لجنة أنشئت
 مراكز فراتتو و . اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروساإلصابة ب من والحماية والوقاية مرعايةل

 الشعبي جيشوقام ال. السودان جنوب يف والياتعشر  في المنزلية والرعاية الطوعي الفحص
 سياسة تبنىو  عممياتو في اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس إدماجب السودان حريرتل

 . 2006 في اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروسبخصوص 

  السمم واألمن: 2 المادة

 1325 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجمس قرار بشأن وطني عمل إعداد بصدد الحكومة
 .نواألم والسمم المرأة بشأن

 األطفال الجنود:  3 المادة
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 إنياء بشأن وطنية عمل خطة وتنفيذ وضعلتحرير السودان ب الشعبي الجيش التزم ،2009 في
 لألمم األمن مجمسل 1612رقم  قرارال ما طمبو نحو عمى األطفال الجنود واستخدام تجنيد

 مع % 95 حواليلم شمل و  ادول 10163 سراحتم إطالق  العمل، خطة تنفيذ بدء منذ. المتحدة
 ة.مختمفال اإلدماج إعادة برامج من واواستفاد أسرىم،

لرفع الوعي لدى  السودان لتحرير الشعبي كتائب لمجيش 7 في الطفل حمايةل وحدات أنشئت
الطفل  حقوق انتياكات رصدل وكذلك ،األطفال تجنيدومنع  حماية بشأن والجنود لضباطا

 واإلبالغ عنيا.

 الجنس نوع عمى ئمالقا العنف:  4 المادة

 في العقابية واألحكام السودان الثورية لشعب قوانينلتحرير السودان ال الشعبي الجيش اعتمد
 اإلنسان حقوق انتياكات من ذلك وغير االغتصاب خالل من ممدنيينل ساءةاإل لمنع 1983
 الجنس يشكللقائم عمى نوع ا العنف يزال ال لألسف،و . جنوده يرتكبيا التي االنتياكات من لمحد
 المنزلي العنف ىو انتشارا وأشكال وأكثر ؛السودان جنوب في الحرب بعد ما مرحمة في تحديا

رث ، الماشية عمى الغارات أثناء واألطفال النساء واختطاف ،ضرب الزوجةو  ، الزوجة وا 
 . الطفمة وتعويض األطفال وزواج الجنسي، واالعتداء واالغتصاب

القائم عمى نوع  العنف من والفتيات النساء لحماية حاليابيا  فيما يمي اإلجراءات المعمول
 14 في الحماية وحداتتوافر  ،عاما 18سن  قبل الزواج الطفل حقوق قانونالجنس: يحظر 

 منأ حراسة العدالة، إلى واألطفال لنساءا وصول لتسييل السودان أنحاء جميع في شرطة مركز
 جراءاتواستكمال اإل قائم عمى نوع الجنسال عنفال من لمناجين التعميمي جوبا مستشفى في

 .الجنس نوع عمى والقائم الجنسي لمعنف واالستجابة لمنع القياسية العممية
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 المساواة بين الجنسين  مبدأ:  5 المادة

  من قبل العامة لوظائفمن ا % 25يضمن شغل  اإليجابي معملعمى حكم ل الدستور يشتمل
 % 29 توجد في حين المثال، سبيل عمىو   .الحكم يذاب ماو د اماللتز ا يتم لم لألسفو . النساء
 من. الدولة مجمس في فقط% 10لم تمثل سوى  التشريعي، لمجمس الوطنيا في النساء من

 تمثيلويتراوح . نائبات وزير % 37 في حين أن ، وزيرات النساء من % 17فإن  خر،جانب آ
 %. 56مستوى مرتفع قدره  إلى % 16 قدره منخفض مستوى من الدولة مجالس في المرأة

 لممرأة اإلنسان حقوق:  6 المادة

 اإلنسان حقوق مجال في الجميور توعية بيدف اإلنسان حقوق لجنة االنتقالي الدستور أنشأ
 نظام وجودونتيجة ل ذلك، ومع. لممرأة اإلنسان حقوق مجال في التحديد وجو وعمى ، بوجو عام

 نظامنظرا ألنيا تحل في ال العقاب من اإلفالت مع لممرأة نساناإل حقوق تنتيك ، مزدوج قانوني
 .العرفي القانوني

 واإلرث والممكية األرض حقوق:  7 المادة

 ومع. األرض في المرأة حقوق 2009 لعام األراضي وقانون االنتقالي الدستور من كل ضمني
 السيطرةة األرض و عمى ممكي المرأة صولح قد حدت من الراسخة األبوية الثقافةفإن  ذلك،
 .الريفية المناطق في خاصةييا، عم

  المرأة أمية ومحو تعميم الفتيات: 8 لمادةا

 مبناتل %54.5 يبمغ نسبة 2010 في األساسي التعميمب اإلجمالي االلتحاق معدل كان
كال من التعميم  التعميم في التفاوت ىذا معالجةل الحالية الجيود وتشمل. بنينلم %81.4و

عادةو  والبنين، لمبناتاإللزامي والمجاني األساسي   بعد المدرسة في الحوامل الفتيات قبول ا 
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دخال ،لوالدةا  ذلك، إلى باإلضافة. النظام في األطفالفائض  الستيعاب عسريال التعميم برنامج وا 
 الموافقةفي انتظار  3 و 2 لأللفية اإلنمائية األىداف مع تمشيا البنات تعميم سياسة فإن

 . نيةالبرلما

 في المرأة حقوق بشأن الشعوباإلنسان و  لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول: 9 المادة
  أفريقيا

 جانب إلى أحكامو تتدارس الحكومة بما أن بروتوكولال عمى بعد السودان جنوبلم تصدق 
 .األخرى والدولية اإلقميمية الصكوك

 رابعا : التعميقات الختامية

مواجيتو من و  تقدمما تم تحقيقو من  2013المقدمة عن  عشر خمسةلا القطرية التقارير أبرزت
 تالحظوفي حين .  اأفريقيالمساواة بين الجنسين في  حولاإلعالن الرسمي  نفيذفي ت معوقات
 المناعة نقص فيروس انتشار معدل في ااستقرار  أو/ ومقدمة لمتقارير انخفاضا ال البمدان جميع

 ستثناءوبإ. الحوامل النساء بين بكثير أعمى معدل تسجيل تم ،مة عا السكان بين اإليدز/البشرية
التي قدمت  البمدان جميع في أنثويا وجيا اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروسفإن ل سيشل،
تى قدمت تقريرا عن ىذه المادة إجراءات ال البمدان جميعاتخذت  ،2 بالمادة يتعمق فيماو . تقارير
 لضمان 1820و 1325 يرقم المتحدة لألمم األمن مجمسي قرار  مع يتماشى بما مختمفة
 تضررا األكثر الثالث الدول لم تقم فقطو . عمى حد سواء الحرب و السممزمن  في النساء حماية
 المقاتمة القواتصفوف  في ألوالدا لتجنيد حد وضعل وانينبإصدار ق األطفال الجنود قضية من

 والدولية اإلقميمية الصكوك عمىأيضا  وقعت يالكنو  الجنس، لممارسة رقيقك الفتيات واختطاف
 اإلنسان حقوق بشأن 6 بالمادة يتعمق فيما حظةوتم إبداء نفس ىذه المال. الممارسة ىذه إلنياء
 في الجنس نوع عمى القائم العنف قضية حول لالىتمام إثارة األكثر مالحظةووردت ال. لممرأة
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 معظم أن حين فيو . أصبح وشيكا المنزلي عنفال تجريم قانون أن لوحظ حيث سيشيل، تقرير
فإن البمدان التي تتوفر لدييا  ، 5 المادة بشأن قوانين صدر بعدت لم تقارير قدمت التي البمدان
 والدستورية التشريعية الضمانات من الرغم عمىف.  دائما تمتزم بيا  لم بشأن ىذا الحكم قوانين

 في الحكومة جيود الراسخة األبوية القيم عرقمت ،رثواإل والممكية األرض في المرأةبشأن حقوق 
 واسعةبمدان المقدمة لمتقارير إجراءات ال جميع واتخذت.  تي قدمت تقاريرال البمدان جميع
 جنوب عن النظر وبصرف. لمرأةا أمية ومحو البنات تعميم بشأن 8 المادة تنفيذل النطاق

 عمى صدقت ،مابوتو بروتوكول ،9 المادة عنقدمت تقريرا  التي البمدان جميع فإن السودان،
 لمترويج ليا. مختمفة تدابير اتخذتو  وثيقةال

اإلعالن  تنفيذ سياق في والمعوقات التحديات من عددا عشر ةالخمست جميع البمدان واجي
 : يمي ما التحديات ىذه وتشمل.  اأفريقيالمساواة بين الجنسين في  حولالرسمي 

 لجميع اأفريقيالمساواة بين الجنسين في  حولاإلعالن الرسمي  لنشر ةالمالي الموارد كفاية عدم• 
 . والشركاء المصمحة أصحاب

برامج  في اأفريقيالمساواة بين الجنسين في  حولإلعالن الرسمي ل المحدود االستخدام •
 التخطيطوموظفي  الجنسين،جيات التنسيق بين  قدرات بناءينبغي تكثيف . مختمفةال نشطةاأل
عداو   والمنظمات المدني والمجتمع ،التنمية في الشريكة المنظماتو  العام، القطاع في الميزانية دا 

 . الحكومية غير

المساواة بين الجنسين  حولاإلعالن الرسمي معينة يغطييا  مناطق في الدعوة وحمالت أعمال •
قطع التعميم وسوف ي. امرجعي ادولي اصكىذا اإلعالن باعتباره  تستخدم ما نادرا اأفريقيفي 

 الوضع لتحسين طويال شوطا اأفريقيالمساواة بين الجنسين في  حولإلعالن الرسمي ل الشامل
 . المستويات جميع عمى
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 الجنسين، بين المساواة لتحقيق جيودا تبذل المقدمة لمتقارير الدول جميع أن من الرغم عمى
 والنمطية الضارة ت والممارساتوالثقافا التقاليدف. يجب أن تقطعو طويل طريقفاليزال أماميا 

 وتعزيز الجنسين بين المساواةأمام  الطريق لفتحمعالجتيا بشكل دقيق  بحاجة إلى الراسخة
 .اآلن حتى تحقيقيا تم التي المكاسب

- 
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