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 مقدمة

ة خاصة بالمسائل الجنسانيالمساواة بين الجنسين في أفريقيا في دورة  حول عتمد اإلعالن الرسميا   .2

 إثيوبيا.  ،في أديس أبابا 2002يوليو خالل الدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي في 

هو ول األالمساواة بين الجنسين في أفريقيا أهمية خاصة. حول يكتسي التزامان في اإلعالن الرسمي  .2

 ،ماترؤساء الدول والحكولبحثه من قبل تقديم تقرير سنوي مفوضية بلزم رئيس الت  التي  21الفقرة 

الفقرة  الثاني فهو أما .ةالجنساني المسائلبشأن التدابير المتخذة لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين وتعميم 

لمسائل التزم فيها رؤساء الدول والحكومات بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تعميم ي التي 22

 . الجنسانية في القمة

، هو التقرير الثاني عشر لرئيس مفوضية االتحاد الجزء ألفين: ئإلى جزمختصر ينقسم هذا التقرير ال .1

مع مفوضية  2022لعام  الجنسين في أفريقيااإلعالن الرسمي حول المساواة بين تنفيذ عن األفريقي 

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واألجهزة. وهي توفر رؤية حول التقدم مقابل 

االلتزامات القائمة والتوصيات بشأن التدابير من أجل إحراز تقدم إضافي حول المساواة بين الجنسين 

 . وتمكين المرأة في القارة

 الدول من دولة وعشرين ثمانية من المقدمة 2022 عام لتقارير عشر الحادي التجميع هو ،باء الجزء .2

 اعتماد منذ واحدة سنة في الواردة التقارير من عدد أعلى وهو التقرير، هذا تنفيذ بشأن األعضاء

 وكوت والكونغو وتشاد والكاميرون وبوروندي فاسو وبوركينا أنجوال: هي البلدان وهذه. اإلعالن

 ومالوي غشقرومد وليسوتو وليبيريا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وجمهورية ديفوار

 ومالوالص وسيشيل والسنغال وبرنسيب وساوتومي وناميبيا وموزمبيق وموريتانيا وموريشيوس

 لبلدانا عدد في الكبير االرتفاع يعزى أن ويمكن. وزيمبابوي وزامبيا وتوجو وسوازيالند والسودان

 امينبمسائل الجنسين لع المتعلقة للمواضيع األفريقي االتحاد اعتماد مؤتمر إلى تقارير قدمت التي

 السنة: "2022 وعام" 2021 لعام أفريقيا أعمال جدول نحو وتنميتها المرأة تمكين: "2022 متتاليين

 يرالتقر هذا مرفق في وترد".  المرأة حقوق على خاص بوجه التركيز مع اإلنسان لحقوق األفريقية

 أفريقيا في الجنسين بين المساواة حول الرسمي اإلعالن تقرير قدمت التي األعضاء الدول بجميع قائمة

 .البداية منذ

 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي: تقرير رئيس لفالجزء أ

 مقدمة .2

، وهي احدةو اقتصادية إقليمية مجموعةومفوضية االتحاد األفريقي يقدم التقرير أبرز النقاط من إدارات  .2

المجموعة الوحيدة التي قدمت تقريرها عن اإلعالن الرسمي  عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،وجممال

يذ االلتزامات تنف مجال في حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا في هذه الفترة التي يشملها التقرير

عهدات التبكما استرشد التقرير كذلك . في أفريقياالجنسين  المساواة بينالرسمي حول باإلعالن المتعلقة 

الت خالل االحتفااإلقليمية القتصادية مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات اإدارات اتخذتها  يالت

  .2022مارس  8باليوم الدولي للمرأة في 
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اإليدز واألمراض المعدية األخرى : المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية / 1المادة بشأن التقدم المحرز  .2

 ذات الصلة

جندة أللتنمية في أفريقيا لوضع  السادسإدارة الشؤون االجتماعية فرصة مؤتمر طوكيو الدولي نتهزت ا .2

وفيات  معدل إلطالق حملة التعجيل بخفض 22الدولة العضو الـ  موريشيوس وأصبحت .صحة المرأة

عدل حملة التعجيل بخفض محدث رفيع المستوى لالحتفال بأسبوع تم تنظيم و، في أفريقيااألمهات 

هذا الحدث تحت أقيم . وقد 2022الدول الجزرية في القارة في نوفمبر  وفيات األمهات في أفريقيا في

 حملة التعجيل بخفض معدل وفيات األمهات في أفريقيا في"االحتفال بالتقدم المحرز في تنفيذ موضوع 

 ريقية". الدول الجزرية األف

إدارة الخدمات الطبية والصحية الوعي بشأن سرطان الجهاز  رفعتخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  .7

 . التناسلي لإلناث والذكور، كما زادت من فحص سرطان الجهاز التناسلي لإلناث والذكور

 

 م واألمنل: الس2المادة بشأن التقدم المحرز 

للفترة المنظومة األفريقية للسلم واألمن إدارة السلم واألمن خارطة طريق طرحت ، 2022في عام  .8

. وتعزز عامة م واألمن كقضايالالمنظور الجنساني في الس إدراج، التي تعترف ب2022-2020

 .2020االلتزام القاري بإسكات المدافع بحلول عام  المنظومة األفريقية للسلم واألمن

أول الق طبإ ئيس مفوضية االتحاد األفريقي بشأن المرأة والسلم واألمنقام مكتب المبعوثة الخاصة لر .9

 ترأست .م واألمن في أفريقيا"لالمرأة والس أجندةعن "تنفيذ  لمفوضية االتحاد األفريقي تقرير من نوعه

ة وفدا إلى جمهوري المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي بشأن المرأة والسلم واألمن

حيث شجعت الزعيمات السياسيات من الحكومة والمعارضة على العمل معا من  ،الديمقراطية الكونغو

إلى جنوب السودان لمواصلة الحملة التي أطلقها سعادة  ةالخاص ةالمبعوث. وتوجهت لسالماأجل تحقيق 

العنف ضد النساء  بشأنالمساءلة  ضمانرئيس مفوضية االتحاد األفريقي لتعزيز وضع المرأة و

األمم المتحدة للمرأة، في إنشاء شبكة للصحفيين  ومنظمة، ةالخاص ةشرع مكتب المبعوث لفتيات.وا

م واألمن في أفريقيا بهدف تعزيز إعداد التقارير المراعية للمنظور سلوالمراسلين عن المرأة وال

 األمن.قضايا المرأة والسلم ومجال إنشاء شبكة لمراكز التميز العاملة في . وتم كذلك الجنساني

 

 : العنف القائم على نوع الجنس4المادة  بشأن التقدم المحرز

للمناصرين من أجل مكافحة الخاص حول حقوق المرأة في أفريقيا بإطالق الشبكة األولى  قررقام الم .20

العنف ضد المرأة في أفريقيا. ستقوم الشبكة، بين أمور أخرى، بالمساهمة في تنمية الخطوط التوجيهية 

 األفريقي إلنهاء العنف ضد المرأة واستخدام المنابر لنشر التوعية بهذه اآللية.لالتحاد 

بحيرات بالالدولي المعني  ؤتمرالمنتدى اإلقليمي للمرأة التابع للمالدعم إلى ، واألمن مإدارة السل قدمت .22

لتحديد أفضل الممارسات  في كمباال بأوغندا 2022 ويولي 9إلى  7الذي عقد في الفترة من  1،الكبرى

لقضائي وأفراد الشرطة واألخصائيين الطبيين واالجتماعيين والفئات األخرى تدريب موظفي السلك او

 حاالت.مثل هذه المن األشخاص الذين يتعاملون مع 

                                                           
من واالستقرار يعد المنتدى اإلقليمي للمرأة إحدى اآلليات التي أنشأتها الدول األعضاء في المؤتمر الدولي المعني بالبحيرات الكبرى لتنفيذ ميثاق األ 1

 الميثاق.والتنمية )الميثاق(. وهي آلية محددة لتنسيق ورصد القضايا الجنسانية في سياق 
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 االتحاد األفريقي والدول األعضاء أجهزة: المساواة بين الجنسين في 5المادة بشأن التقدم المحرز 

 بين الجنسين في المناصب تكافؤ( الماضية في تحقيق ال2إحراز تقدم ملحوظ خالل السنوات األربع )تم  .22

من القانون التأسيسي. )ل(  2العليا، وهناك التزام من قبل قيادة مفوضية االتحاد األفريقي بتنفيذ المادة 

التحاد ي مفوضية اوالمستوى الوحيد الذي ينعكس فيه التكافؤ بين الجنسين هو على مستوى مفوض

النساء الرجال في التمثيل هو على مستوى الشباب، عدد فوق فيه ياألفريقي. والمستوى الوحيد الذي 

 في المائة لإلناث.  27في المائة للذكور و  21ن بنسبة يمتطوعمن الوكثير منهم 

موظفا  22ة والمحاسبة الميزانية والماليإعداد خالل الفترة المشمولة بالتقرير، عينت مديرية البرمجة و .21

في المائة للتمثيل  27في المائة لإلناث و 71األجل، مما أسفر عن تمثيل بنسبة  ةقصيربعقود إضافيا 

  لوظائف قصيرة األجل.في االجنساني 

في المائة  22لصالح الرجال بنسبة تحيزا ال يزال التمثيل اإلجمالي للجنسين في االتحاد األفريقي أكثر  .22

في المائة للنساء. يهيمن الرجال أساسا على أجهزة صنع القرار الرئيسية في االتحاد مثل  12للرجال و 

من  وتعمل الشراكة الجديدة .المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين ومجلس السلم واألمن

لحقوق اإلنسان  ، في حين أن اللجنة األفريقية20/20حاليا بنسبة تمثيل  )النيباد( أجل تنمية أفريقيا

أكبر  اددعتضمان  ناللتاهما الهيئتان  هيتحقوق الطفل ورفاهللخبراء حول لجنة األفريقية والوالشعوب 

 .لكل منهما %21من النساء بنسبة 

تمثيل المرأة في منظمات المجتمع المدني والمهجر، قامت مديرية المواطنين واألفريقيين دعم من أجل  .22

 على األقل من النساء كشرط مسبق للتوقيع على أي مذكرة تفاهم.  %20بة في المهجر بتحديد حصة بنس

 

 : حقوق اإلنسان للمرأة6المادة بشأن  التقدم المحرز

 لمعنيا األفريقي لالتحاد الخاص المقرر مع بالتعاون والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية بدأت .22

 ألمما وهيئة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضية) المتحدة األمم وشركاء أفريقيا في المرأة بحقوق

 للتقارير كمالم التقرير وسيكون". أفريقيا في المرأة حقوق حالة" بعنوان تقرير إعداد في( للمرأة المتحدة

 في المرأة حقوق قانون في التطورات على خاص بشكل يركز وسوف الموضوع، هذا حول الحالية

 لأق ولكن الحاسمة االهتمام مجاالت على الضوء ويضع األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع

 المهق. مع يعيشون الذين وأولئك السجون في النساء مثل عن تحدثا

 تمرومؤ األفريقي للجنوب اإلنمائية المجموعة مع كثب عن أيضا األفريقي االتحاد مفوضية وعملت .27

 السابقة سنةال في توقفت التي المرأة وضع للجنة الستين للدورة الشامل القرار اعتماد لتسهيل األطراف

 فلةوالط اإليدز،/البشرية المناعة نقص وفيروس المرأة،" وتعزيزه القرار مشروع استعراض وكذلك

 ."المرأة وضع لجنة أجل من

 أصحاب المصلحةبين للسياسات ابر عقد من الجنسين والتنمية فيومسائل المرأة  إدارةكما نجحت  .28

هذه المبادرات، من بين أمور أخرى، ما  تالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشملحول المتعددين 

يناير  22 و 20في يومي ذي عقد الالسابق للقمة بشأن مسائل الجنسين التحاد األفريقي اجتماع ايلي: 

 ة؛موضوع السنحول الذي أدمجت نتائجه في إعالن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي و 2022

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتعاون مع أكاديميةحول المستوى  ةلرفيعوحلقة النقاش الثالثة ا

أفضت التي الي، رواندا وجفي كي 2022 ويولي 9و 8ي يومي فالمنعقدة  القيادة التابعة لالتحاد األفريقي،

ع وكول مابوتو وإضفاء الطابإلى وضع مشروع بشأن الزيارات القطرية لتعزيز التصديق على بروت
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لجنة المعنية لفي الدورة الستين  الجنسين والتنميةئل المرأة ومسا إدارةه وتنفيذه. كما شاركت يعل المحلي

في مقر األمم المتحدة بنيويورك، والتي استخدمت  2022مارس  22إلى  21ضع المرأة المنعقدة من بو

بر ا المنفي هذ وتمكين المرأة لمساواة بين الجنسينلالتحاد األفريقي بشأن ا وحدلدمج الموقف الم

، تعهد مديرو مفوضية 2022مارس  8في تم االحتفال به وفي اليوم العالمي للمرأة الذي  ي.العالم

 دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةبالقتصادية اإلقليمية المجموعات اوبعض االتحاد األفريقي 

في مجال المساواة بين ذوي أثر كبير على األقل  خالل تنفيذ نشاطينمن  2021 أجندةوتعزيز أهداف 

جتماع ا يضات إدارة المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية أاستضافوقد الجنسين وتمكين المرأة. 

 .2022 وتمكين المرأة في ينايرللمساواة بين الجنسين للجنة الفنية المتخصصة مواصلة للدورة األولى 

 لعامين.على مدى ا اهاليتلتنفيذ و اخطة عملهاللجنة الفنية المتخصصة مكتب  ت هيئةوبعد ذلك، اعتمد

" الذي حدد جميع األنشطة لالحتفال بسنة حقوق 2022"مشروع بتصميم إدارة الشؤون السياسية قامت  .29

ية خابية التاريخنشرت إدارة الشؤون السياسية بعثة المراقبة االنتو .اإلنسان وتعزيز حقوق المرأة

ي محاولة ففي االنتخابات البرلمانية في جمهورية سيشيل، المكونة من النساء بكاملها لالتحاد األفريقي 

وخالل الفترة المشمولة بهذا التقرير، زادت إدارة الشؤون  لخدمة االنتخابات من منظور جنساني.

في  20لى إاألفريقي لمراقبة االنتخابات االتحاد السياسية أيضا عدد النساء اللواتي شاركن في بعثات 

 كانت بقيادة الرجال. المائة على األقل، على الرغم من أن معظم بعثات المراقبة 

 األرض والممتلكات واإلرثالحصول على : الحقوق في 7المادة بشأن التقدم المحرز 

في المائة من حقوق ملكية األراضي للمرأة.  10حملة لتعزيز  ،إدارة االقتصاد الريفي والزراعةأطلقت  .20

. كما قدمت تدابير لتعزيز ووصولها إلى الموارد اإلنتاجية المرأة اتقدرووضعت برامج لتعزيز 

اء إنشسهلت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة وصول النساء والشباب إلى األراضي واالئتمانات. و

 20تدريبا على تنظيم المشاريع لمدة ثالثة أشهر لمجموعة من  تودعمغرفة تجارية زراعية قارية، 

ل وضع مجموعات تموي وتمعات االقتصادية اإلقليمية. وجممبالتعاون مع المن الشباب والنساء مزارعا 

رأة إنشاء وظائف للمسهلت إدارة االقتصاد الريفي والزراعة مبتكرة تركز على النساء والشباب. كما 

 لألمن الغذائي والتغذية.  ةدرة التحالف الجديدضمن إطار مبا

 

 الفتيات والنساء تعليم: 8المادة بشأن التقدم المحرز 

اء حقوق الفتيات والنسحول رفيع المستوى  احوار إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيانظمت  .22

 الفتيات والنساء.  معني بتعليمالذي أوصى بتعيين مقرر خاص و، التعليمفي 

 

 حقوق المرأة في أفريقيابشأن  برتوكول مابوتو: 9المادة بشأن التقدم المحرز 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، صدقت دولة واحدة فقط، هي الجزائر، على بروتوكول مابوتو بشأن  .22

  .حقوق المرأة

 أساس على القائم العنف ضد  النشاط من يوما 22 بـ احتفاال األفريقي االتحاد مفوضية رئيس -وبعث .21

 ثهملح مابوتو بروتوكول على بعد يصادقوا ممن لم جميع الدول األعضاء  إلى برسائل -الجنس نوع

لألعمال الجارية بشأن  بمثابة متابعة المبادرة هذه وكانت. 2020 عام بحلول االلتزام هذا تحقيق على

 .الموضوع هذا بشأن المستوى رفيعة مناسبات عقد ذلك في بما أفريقيا، في المرأة حقوق

 



EX.CL/1053 (XXXII)ii 

Page 5 

 فريكاآيدز واتش إ: إنشاء برنامج 11المادة بشأن التقدم المحرز 

األولوية للفتيات والنساء فيما  2010 - 2022فريكا آيدز واتش إبرنامج لاإلطار االستراتيجي يمنح  .22

لتقدم المحرز ابمتابعة إدارة الشؤون االجتماعية  وتقوميتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. 

في القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل، وتخطط إلطالق حملة قارية 

س األفريقيات لمكافحة فيرويات لمكافحة انتقال الفيروس من األم إلى الطفل مع منظمة السيدات األول

أداء بشأن التمويل  سجلة أيضا الشؤون االجتماعيإدارة نشرت قد و نقص المناعة البشرية/ اإليدز.

. وتعمل اإلدارة أيضا مع مجلس السلم واألمن على وضع برامج صحية 2022 والمحلي للصحة في يولي

 .اتالنزاعالخارجة من وات نزاعالتي تشهد  بلدانالفي 

 

 : إنشاء صندوق استئماني أفريقي للمرأة 11المادة بشأن التقدم المحرز 

 مكن مما األفريقية، المرأة صندوق إطار في المتراكمة المشاريع إزالة على التركيز تم ،2022 عام في .22

 المجموع، وفي. 2021 و 2022 و 2022 لمشاريع تنافسي نحو على المختارة المشاريع صرف من

 الموافق التمويل من %80 على مشروعا 72 وحصل ،%200 بنسبة تمويل على مشروعا 22 حصل

 اللجنة هذه واضطلعت. 2021-2022 للسنوات عليها الموافقة تمت مشروعا 222 أصل من عليه،

 تقييمل ديفوار وكوت وموريتانيا وتوجو وزيمبابوي أوغندا هي بلدان خمسة إلى أولى ميدانية بزيارة

 .المحرز التقدم بشأن المعرفة وإيجاد الميدان في األفريقية المرأة صندوق نتائج

 قافةث فهم من والشباب النساء مكن تدريبا االقتصادية الشؤون إدارة نظمت القدرات، بناء حيث ومن .22

 ةمنهجي في المهارات لهم التدريب وفر وقد. الشامل للنمو هاما محركا باعتبارها المشروعات تنظيم

 .المرأة وتمكين للفقراء واالقتصادي االجتماعي الوضع لتحسين كوسيلة القرية بنك

 النقل، مجال في المهن لمختلف التدريبية البرامج في النساء أيضا والطاقةالتحتية  يةبنال إدارة وشملت .27

 فائقة حديديةال للسكك المتكاملة األفريقية الشبكة مشروع أجل من سيما وال الحديدية، السكك ذلك في بما

 كذلكو واالستراتيجيات الحيوية الطاقة سياسات وضع في الجنساني المنظور مراعاة وتعميم السرعة،

 .المشروعات وتطوير إعداد في

 

 ةالسنويبتقديم التقارير : االلتزام 12المادة بشأن التقدم المحرز 

 السابعة الدورة اختتام خالل تقريرين وأصدرت الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أعدت .28

 لمرأةا لعقد المدة منتصف تقرير هو التقرير وهذا. كيجالي في والحكومات الدول لرؤساء والعشرين

 البشرية واردالم تنمية تقرير ويقدم. أفريقيا في الجنسانية األداء بطاقة من الثالثة والطبعة األفريقية

 عقد،ال سياق في التزاماتها تنفيذ حول األعضاء الدول في المحرز التقدم عن وكمية نوعية معلومات

 تعد ،أخرى ناحية ومن. العالمي القاري تستحق االهتمام التي المبتكرة الممارسات من العديد عن فضال

 رفيع ياسياس دعما اآلن تتلقى حيث فقط واإلبالغ لألداء تتبع أداة أفريقيا في الجنسانية األداء بطاقة

 للفائزين املةالك القائمة على االطالع ويمكن. أفريقيا في المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المستوى

 .األفريقي لالتحاد اإللكتروني الموقع على والتقريرين

" لمرأةا وتمكين الجنسين بين بالمساواة األفريقي االتحاد تعهدات" العالمية التنمية مجموعة قدمت كما .29

 والمجموعات الجامعة إدارات جميع مكن الذي الجنسين بين للمساواة الدولي باليوم االحتفال خالل

 .العليا لمثلل وتنفيذها التزامها عن النتائج إلى يستند تقرير تقديم من اإلقليمية االقتصادية والجماعات
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 األفريقي االتحاد برامج جميع لتوحيد" )ybbmessA/yA/)IV.288 )..CE المؤتمر لمقرر ووفقا .10

 تصميم في للبدء األساس المستدامة التنمية عمل مجموعة وضعت ،"2021 أعمال جدول مع وإجراءاته

 فإن والتحديات، المحرز التقدم مراعاة ومع. 2027 عام في الجنسين بين المساواة بشأن استراتيجية

 على تركز استراتيجية طريق وخارطة النتائج نحو موجهة طريق خارطة ستقدم االستراتيجية

 النساءو الشابات على وتركز بالتحويل تتسم المناسب الوقت في وهي الجذب، توفر التي المبادرات

 .الريفيات

 ٪92 أن ريرالتقا بتقديم المتعلقة اللتزاماتها المتعدد العصبي التصلب مرض الستجابة تحليل وأظهر .12

 يف اتساقا األكثر هي السنغال. األولي تقريرها قدمت قد المتعدد العصبي التصلب مرض من( 22)

 وجمهورية األخضر، الرأس: هي بلدان ثالثة تزال وال. تقارير( 7) سبعة خالل من التقارير، تقديم

 أن إلى الخدمات إدارة أداء ويشير. 2002 عام منذ تقرير أي تقدم لم بيساو، وغينيا الوسطى، أفريقيا

 التقرير وأصدر. كبيرة أرباح عن تسفر االتصاالت تنمية مجموعة بها تضطلع التي القدرات بناء جهود

 .2002 عام منذ المقدمة التقارير من عدد أكبر الحالي

 الكامل النطاق لتتبع أدوات وضع سيتطلب 2021 عام أعمال جدول عن اإلبالغ بأن أيضا إقرار وهناك .12

 .هذه القارية السياسات أعمال جدول في بها التعهد تم التي االلتزامات وعمق

 

اإلعالن الرسمي حول المساواة بين : تقديم تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ 11المادة بشأن التقدم المحرز 

 الجنسين في أفريقيا 

مفوضية االتحاد األفريقي لاللتزام بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ امتثل رئيس  .11

وهذا  .المساواة بين الجنسين في أفريقيا االلتزامات التي تم التعهد بها في إطار اإلعالن الرسمي حول

 .االتحاد األفريقيرئيس المفوضية إلى مؤتمر ( الذي يقدمه 22هو التقرير الثاني عشر )

 

 

 مواد اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا  نظرة عامة على التقدم المحرز في تنفيذ .1

 الوحيدة التي قدمتاإلقليمية االقتصادية المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا كانت المجموعة  .12

 :عن اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 2022عام  تقرير

 احد و: تعزيز دور المرأة وقادة المجتمعات المحلية في مكافحة التطرف العنيف في غرب أفريقيا

التصدي  حوللتشجيع الحوار مع المجتمعات المحلية  2022عمل إقليمية في عام  ورشةقدت ع  

عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة اإلرهاب. وجممللتطرف العنيف، في إطار استراتيجية ال

يديولوجيات آلالعمل على كيفية تعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة ا ورشةوركزت 

 مجموعةوالشبكات الضارة المتورطة في التطرف، وعلى كيفية إقامة شراكات أكبر بين ال

 . ي مكافحة اإلرهاباالقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمات المجتمع المدني ف

 ي التقييم الجنسانحول عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموالات مشروع وثيقة بشأن توجيه

مجموعة غرب أفريقيا من خالل مركز ال االقتصادية لدولالمجموعة أجرت : في مشاريع الطاقة

ع ة دراسة عن "وضاالقتصادية لدول غرب أفريقيا المعني بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاق

االقتصادية  وعةمجمللطاقة داخل البنية التحتية ال طويرفي تخطيط وتالجنساني تقييم لصك قانوني ل

متجاهلة إلى حد كبير االعتبارات قطاع الطاقة  إدارةأن عن لدول غرب أفريقيا". وكشفت الدراسة 
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االقتصادية لدول غرب  مجموعةالات مما أدى إلى وضع "مشروع وثيقة بشأن توجيهالجنسانية 

 .أفريقيا للتقييم الجنساني في مشاريع الطاقة" الذي خضع لبعض عمليات التحقق

  الخالصة .2

عن اإلعالن الرسمي حول المساواة بين  لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي سلط التقرير الثاني عشر .12

قي ية االتحاد األفريالضوء على بعض اإلنجازات التي حققتها كل من مفوض الجنسين في أفريقيا،

. وفي حين تحققت 2022االقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنفيذ هذا اإلعالن في عام مجموعة وال

من بين أمور أخرى، البعثة التاريخية لالتحاد األفريقي لمراقبة  ،إنجازات ملحوظة، بما في ذلك

واألمن م سلن تنفيذ برنامج المرأة والعاألول من نوعه تقرير ال، والمكونة بكاملها من النساء االنتخابات

يتحقق  تحديات رئيسية. ولم ثالثة في أفريقيا، فضال عن إنشاء غرفة أعمال زراعية قارية، فقد لوحظت

من جانب الدول األعضاء حيث يبدو أن فهناك ملل من تقديم التقارير ، 20/20 بنسبة بعد مبدأ التكافؤ

دولة  ىصدق عليه سوتبروتوكول مابوتو، الذي لم واألولية؛  التقاريرانخفض مقارنة بالتقارير معدل 

جتذاب العيين هناك حاجة إلى تعزيز عمليات التفالجزائر خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  ة وهيواحد

االتحاد األفريقي. وينبغي النظر في مواءمة  أجهزةالنساء األكفاء في مفوضية االتحاد األفريقي و

مع الصكوك األخرى لتقليل عدد التقارير التي تقدمها الدول المتعلقة بتقديم التقارير لتزامات اال

علقة العمل المت ورش. وينبغي عقد المزيد من من تميز كل صكبما ينفرد به  األعضاء، مع عدم المساس

وال بد أيضا ر. يها بتقديم التقارببناء القدرات بشأن تقديم التقارير لدعم الدول األعضاء لالمتثال اللتزام

من الدعوة إلى تشجيع الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على بروتوكول مابوتو على أن تفعل ذلك، 

 والتنفيذ. إضفاء الطابع المحليعليه، على التعجيل بعملية  الدول التي صادقتحث يتم وأن 

 يقيللدول األعضاء في االتحاد األفر لتجميعي الحادي عشرتقرير االالجزء باء: 

 مقدمة -أوال

وص عليه اللتزام المنصوفقا ل يقدم التقرير التجميعي الحادي عشر للدول األعضاء في االتحاد األفريقي .12

قتضي من الدول تي تمن اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا، ال 22في المادة 

لقة بآخر التطورات المتعالعادية دوراتها خالل واإلبالغ بصفة منتظمة تقارير سنوية  تقديماألعضاء 

التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني ودعم جميع القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ب

 وتمكين المرأة، على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

  هذا التقرير.دولة عضو مدرجة في مقدمة  28المقدمة من  2022يشكل هذا الجزء تجميعا لتقارير  .17

 

 للتقرير التجميعيختصر تحليل م -ثانيا

جميع  قدمت :فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة: 1المادة  .18

 العمل خطط تنفيذ مع أنه التقارير وتظهر. تقريرها بشأن هذه المادة نيعشرالالدول األعضاء الثماني و

 بفيروس ةالجديد اإلصابات في انخفاض هناك اإليدز،/البشرية المناعة نقص بفيروس المتعلقة الوطنية

 نخفاضاا الطفل إلى األم من باألمراض اإلصابة أيضا انخفضت حين في اإليدز،/البشرية المناعة نقص

 لعام اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تقرير وأظهر. كبيرا

 أفريقيا يف البالغين لدى البشرية المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابات في انخفاض أكبر" أن 2022

 ماإلقلي في البشرية المناعة نقص بفيروس جديدة إصابة 20 000  نحو هناك وكان. والجنوبية الشرقية

 صحية اكزمر وأنشئت. ٪2 نسبته بانخفاض أي ،2020 عام في عليه كان مما أقل 2022 عام في
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 لتوسج. الرجعية للفيروسات المضادة العقاقير إدارة أجل من الريفية المناطق في سيما ال متعددة،

 انخفاضا   جيبوتي سجلت بينما ،2022 عام في %9.2 إلى 2002 عام في %22 من انخفاضا مالوي

 معدل قدر أيضا، السودان وفي. 2022 عام في %2.27 إلى 2001 عام في %2.8 انتشار معدل من

 ويقدر ،2009 عام في السكان مجموع من %0.27 بنحو اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس انتشار

 بوركينا مثل بلدان في( السكان من 2000 لكل حالة 2 حوالي) ٪0.22 بحوالي اآلن االنتشار معدل

 وانينق وموزمبيق وبرنسيب وكوت ديفوار وساوتومي الديمقراطية الكونغو جمهورية واعتمدت. فاسو

 على يوبياإث ركزت حين في اإليدز،/البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص لحماية جديدة

 المناعة نقص فيروس بشأن الوعي لزيادة كاستراتيجية الصحي اإلرشاد برنامج استخدام

 إنشاء لخال من البشرية المناعة نقص فيروس لمكافحة جديدا بعدا السنغال أدخلت وقد. اإليدز/البشرية

 غينياو جامبيا) البشرية المناعة نقص فيروس بشأن الحدود عبر إقليمي دون وتنسيق تشاوري منهاج

 خالل من ريةالبش المناعة نقص وفيروس السل مكافحة برامج بين التعاون تعزيز وتم(. والسنغال بيساو

 مرضى نبي البشرية المناعة نقص فيروس اختبار في زيادة مع العدوى، لمكافحة مشتركة خدمات إنشاء

 لبالتص مرض من العديد في والمالريا السل من للحد المبذولة الجهود أيضا البرامج هذه وتدعم. السل

 لتمايزا شديد وباء البشرية المناعة نقص فيروس ظل اإلنجازات، هذه من الرغم وعلى. المتعدد العصبي

 المناعة قصن بفيروس لإلصابة الفرد تعرض تملي التي االجتماعية بالمعايير مدفوعا الجنسين بين

 برنامج تقرير ضوء في واضح وهذا. والعالج والدعم الرعاية على الحصول على والقدرة البشرية

 أن أظهر الذي 2022 لعام اإليدز/ البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم

 غينالبال بين البشرية المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابات من %22 يمثلن والشابات المراهقات"

 المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابات من %22 النساء وتمثل الكبرى، الصحراء جنوب أفريقيا في

 ةالمناع نقص بفيروس المصابات النساء تواجه التي التحديات ومن". البالغين بين البشرية

 من دالعدي في الرجعية للفيروسات المضاد العالج على الحصول فرص كفاية عدم اإليدز/البشرية

 ضمر جانب من فعالية أكثر رصد آلية إلى حاجة هناك وستكون. الحكومية والمستشفيات العيادات

 لخاصةا واإلرشاد العالج مراكز في للنساء الجيدة الخدمات توفير لضمان المتعدد العصبي التصلب

 اإلدارة مستوى على متضافرة جهود بذل يلزم ذلك، عن وفضال. اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس

 مايةلح واألطفال، النساء سيما وال األفراد، قدرات من تزيد التي المبادرات تعزيز لمواصلة العليا

 النحو على اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس آثار من متناسبة غير بصورة يعانون ألنهم أنفسهم

 .يدزاإل/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج تقرير في المبين

لتزام العن اثماني والعشرين تقارير جميع الدول األعضاء القدمت  :المرأة في عمليات السالم: 2المادة  .19

ع مع قرار مجلس األمن التابفي حين أن معظمها اتخذ تدابير تتماشى وم واألمن. لالمرأة والسالمتعلق ب

 األمن مجلس قرار الديمقراطية الكونغو جمهورية أدمجت المثال، سبيل . وعلى2122لألمم المتحدة 

 راعاةم تعميم يشمل الذي الكونغولية، الوطنية الشرطة بأداء المتعلقة الوطنية القوانين في 2122

 لتحسنا بعض عن اإلبالغ من الرغم علىو. الشرطة قوات في التوظيف معايير في الجنساني المنظور

 كاتالمشار النساء عدد يزال ال حيث بطيئا، يزال ال التقدم فإن السالم، عمليات في المرأة إدراج في

 اقطاعهم إصالح بصدد ومدغشقر أنجوال تزال وال. مقبول غير بشكل منخفضا السالم عمليات في

 انياوموريت إثيوبيا مثل بلدان تستخدم بينما 2122 األمن مجلس قرار على المحلي الطابع وإضفاء األمني

. لسالما عمليات في بمشاركتها اإلسراع أجل من النسائية القيادات قدرات بناء على تدريبا والسودان

 ياساتس لديها وزيمبابوي والسنغال وموزمبيق ومالوي وكينيا وتشاد بوروندي مثل أخرى بلدان وهناك

 النسبي ثيلالتم ويتراوح. واضحة ومسؤوليات بأدوار الدفاع/المسلحة القوات في النساء تجنيد في تسرع
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 تحديات عن األعضاء الدول أبلغت وقد. البلدان هذه في %12و %20 بين المسلحة القوات في للنساء

 . لسالما عمليات في بفعالية المرأة مشاركة أمام عقبات بوصفها والتقليدية، العرفية المعوقات مثل

 

 والكاميرون بوروندي مثل أعضاء دولشهدت : : الجنود األطفال وإساءة معاملة الطفلة1المادة  .20

 والسودان والصومال وليبيريا وكينيا ديفوار وكوت الديمقراطية الكونغو وجمهورية والكونغو

 القوات من القاصرين انسحاب على بوعي وتعمل أكثر، أو الماضية الخمس السنوات في صراعات

 أطلقت. المحلية ومجتمعاتهم أسرهم مع اإلدماج وإعادة التأهيل وإعادة والتسريح المسلحة، والجماعات

 بالقوات المرتبطين األطفال مع مطلقا التسامح عدم مبادرة 2022 عام في الخصوص وجه على تشاد

 .جيشها في أطفال لديها التي للبلدان السوداء القائمة من إزالتها إلى أدى مما المسلحة، والجماعات

 دون قاصرا 2, 272أيضا  تشاد سحبت بينما طفال 2،892 من الديمقراطية الكونغو جمهورية وسحبت

, 272 مجموعه ما السودان واستوعب. الحراسة ومجموعات المسلحة المجموعات من عاما 28 سن

 قائيةو مراكز إلى والتشرد النزاع من المتضررة المناطق في واالستغالل العنف ضحايا من طفال   219

 األمم التفاقية االختياري البروتوكول إلى أخرى مس انضمت كما. تجمعا 72 في لالستجابة ومراكز

 انينقو أيضا األخرى البلدان بعض ولدى. النزاعات في األطفال إشراك بشأن الطفل لحقوق المتحدة

 أو الدينالو أحد موافقة دون المسلحة القوات في" عشرة الثامنة سن تحت األطفال تجنيد" تحظر للدفاع

 لمبكر،ا األطفال وزواج الجنسي االستغالل تحديات عن أبلغوا الذين اللجنة أعضاء جميع وأقر. الوصي

 دابير،الت هذه تنفيذ وعند. الشواغل هذه لمعالجة الطفل لحماية مراكز وأنشأوا قانونية تدابير واعتمدوا

 في وإدماجهن النزاع مناطق من الفتيات تأهيل إعادة االجتماعية الشؤون وزارة تضمن أن ينبغي

 لنظاما على الفتيات هؤالء حصول دون يحول أال ينبغي للحرب ضحية وكونه. جيد بتعليم المجتمع

 .المدرسي

ذه المادة هعلى تنفيذ جميع البلدان الثمانية والعشرين تقوم نوع الجنس: العنف القائم على : 4المادة  .22

المشتركة والتنسيق من أجل اعتماد وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات الوزارية للجان ستخدام ابا

والتشريعات التي تمنع العنف القائم على نوع الجنس مع ضمان مقاضاة الجناة وتقديم الدعم الفعال 

لقائم العنف ا التحااإلبالغ عن ، المثال كوت ديفوار، على سبيل جعلتللضحايا وإعادة تأهيلهم. فقد 

 ئمالقااعتماد استراتيجية وطنية بشأن العنف  خاللها أمرا سهال من على أساس الجنس واالستجابة 

وريشيوس معدلت وقد . (MR/MIMMEM/M/J/022الوزاري رقم منشور وتنفيذ ال الجنسعلى أساس 

ف القائم على نوع لتعزيز خدمات الحماية لضحايا العن 2022قانون الحماية من العنف العائلي في عام 

الجنس من خالل زيادة سلطات موظفي اإلنفاذ كوسيلة للحد من العنف القائم على نوع الجنس. وأنشأت 

القضايا  من عدد زاد مما ليبيريا المحكمة الجنائية "هاء" للتعامل مع قضايا العنف القائم على نوع الجنس

 وقانون ؛2022 الزواج؛ قانون. 2022 قضية في عام 222إلى  2022قضايا في عام  9من المعروضة 

 اللباس قانون إلنفاذ كوسيلة النساء تجريد يجرم الذي األمن وقانون كينيا؛ قانون 222 رقم الطفل

 الجتماعيا النوع على القائم العنف قضايا مع للتعامل" هاء" الجنائية المحكمة ليبيريا أنشأت. المقبول

 عام في قضية 222 إلى 2022 عام في قضايا 9 من مالحقتها تمت التي القضايا عدد من زادت التي

. الجنس عنو على القائم العنف حاالت من العاجل للتخلص سريعتين محكمتين زامبيا أنشأت كما. 2022

 للبنات مةق مؤتمر أول األفريقي، االتحاد مفوضية مع بالتعاون زامبيا، استضافت ذلك، إلى وباإلضافة

 االتحاد حملة األعضاء الدول من العديد أطلقت الحق وقت وفي أفريقيا، في األطفال زواج إلنهاء

 تمسي االجتماعي النوع على القائم للعنف منهجا سيشيل ووضعت. األطفال زواج إلنهاء األفريقي

 نوع على القائم العنف لقوانين واستكماال. 2027 عام في الثانوي بعد ما التعليم مؤسسات في عرضه

 يمبابويز وأنشأت. بالبشر االتجار بشأن قوانين وسيشيل ومالوي مدغشقر مثل بلدان اعتمدت الجنس،
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 الرغم علىو. بالبشر باالتجار معنية الوزارات بين مشتركة ولجنة المنزلي العنف لمكافحة مجلسا أيضا

 النوع على القائم العنف في ارتفاعا هناك أن على أدلة هناك الجيدة، المبادرات على مثلةألا هذه من

 ينب الرذائل هذه ضد بحماس البدء على األعضاء الدول تحث ثم، ومن. البلدان بعض في جتماعياال

 وقت في يتعلموا أن الضروري من وأصبح. المراهقة مرحلة وحتى المدرسة سن من الصغار األوالد

 .االجتماعية التنشئة عملية في المرأة مع والتواصل التعامل كيفية مبكر

 وأشارت. المادة هذه عن عضو دولة وعشرون سبعة أبلغت :بين الجنسين مساواةمبدأ ال :5المادة  .22

 أو أةالمر حصص بشأن قوانين بعد تعتمد لم أنها إلى التحديد وجه على وسيشيل والكاميرون تشاد

 تمثيل 2022 لعام البرلمانية سيشيل انتخابات خفضت وقد. االنتخابي نظامها في الجنسين بين المساواة

 يف الوحيد البلد هي سيشيل أن على التأكيد ينبغي ذلك، ومع. ٪22 إلى ٪22 من البرلمان في المرأة

 .العالم في القبيل هذا من آليات لديها فقط بلدان خمسة وهناك المرأة، لحقوق سفير فيه يوجد الذي أفريقيا

 الموقر الوزراء رئيس بها قام التي ألفريقيا األولى بالزيارة واالحتفال المرأة صعود لدعم محاولة وفي .21

 بشأن توىالمس رفيع اجتماع بعقد ليبيريا، من سيرليف جونسون إلين الرئيس سعادة ترودو، جاستن

 لمستوىا الرفيع االجتماع في وشارك. منروفيا العاصمة في واألمن والسالم للمرأة السياسية المشاركة

 ريقالف ومدير ترودو، جاستن اليمين وزراء رئيس ومعالي سيرليف، جونسون إلين الرئيسة سعادة

 المعني المتحدة لألمم الخاص والممثل المتحدة، األمم في للمرأة التنفيذي والمدير بالمرأة، المعني العامل

 على دوساع ودوليا محليا الحدث بث تم وقد. الشخصيات كبار من وغيرهم المرأة، ضد الجنسي بالعنف

 .االقتصادي والنمو األمة بناء في المرأة بدور االهتمام زيادة

ة في البرلمانات/ المجالس الوطنية هي ناميبيا أتمثيل للمر %10وتشمل الدول التي أبلغت عن أكثر من  .22

( % 10) والسودان( % 19) وموزمبيق( % 12.8) وأنجوال( % 22.2) والسنغال( % 20.2)

 نم السياسية األحزاب في المرأة مشاركة تعزيز على إثيوبيا حفزت حين في ،(%12.2) وزيمبابوي

 نسبةب المرأة تمثيل عتبة يلبي طرف ألي السياسية األحزاب ميزانية مجموع من %22 تخصيص خالل

 المنظمات هذه من العديد وعزى. السياسية األحزاب في للمرأة صندوقا مالي أنشأت كما. % 10

 تثبيط وثمة .الجنسانية النمطية والقوالب والثقافية االجتماعية والقيود األمية في المرأة تمثيل انخفاض

 لألحزاب الداخلية اإلدارة وممارسات الحكم وهياكل الدستورية التطلعات بين المواءمة عدم هو آخر هام

. لمرأةل الفعال التمثيل ضمان في أعاله المذكورة مس ساعد ما هو التوافق هذا. أفريقيا في السياسية

 في لرغبةوا السياسية لألحزاب الداخلية العمليات بين كبيرا انفصاال هناك أن يبدو أخرى، بلدان وفي

 ممارسة فرصة من محرومة المرأة تزال ال ما، وبطريقة. المرأة مشاركة أجل من الحكم هياكل تحرير

 مواتية ئةبي تهيئة إلى حاجة هناك أن يبدو وهكذا. البلدان هذه في واالنتخابي السياسي المجال في حقوقها

 لمجالا يفسح عملي نهج اعتماد على األعضاء الدول تحث ولذلك،. للمرأة الفعالة السياسية للمشاركة

 األحزاب ودعم وتمويل إلدارة يستخدم الذي التنظيمي اإلطار وتعديل تنظيم إعادة خالل من للمرأة

 .بلدانها مختلف في السياسية

 مت وقد. المادة هذه عن عضو دولة وعشرون سبعة أبلغت والفتيات:لنساء اإلنسان ل حقوق :6المادة  .22

 سياساتية،وال التشريعية التدابير خالل من للمرأة اإلنسان حقوق لتعزيز المتخذة التدابير عن اإلبالغ

 وتشاد وبوروندي. المرأة ووزارات الفرص تكافؤ أو اإلنسان حقوق لجان مثل مؤسسات وإنشاء

 ثلم بلدان عززت حين في الجنسين، بين للمساواة األجل طويلة وطنية خطة وبرنسيب وساوتومي

 لتوفير يةالجنائ والقوانين المنزلي العنف قوانين والكاميرون وليبيريا الديمقراطية الكونغو جمهورية

 .النساء من القانوني الوضع على إيجابي أثر لها هامة ابتكارات وأدخلت للمرأة الحماية من المزيد

 أنشأت التي) ومدغشقر وجيبوتي وموريشيوس وموريتانيا توجو مثل أخرى أعضاء دول وأبلغت



EX.CL/1053 (XXXII)ii 

Page 11 

 لمرأةا حقوق بشأن البلد نطاق على وتوعية تدريب حمالت عن( لها التابعة اإلنسان حقوق لجنة مؤخرا

 كزالمر قام حين في للمرأة، مصرفا زيمبابوي أنشأت للمرأة، االقتصادي التمكين ولدعم. والطفل

 األغذية تجهيز مجال في امرأة 2200 من أكثر بتدريب السنغال في وتدريبها المرأة لمساعدة الوطني

 محاكم مالوي وأنشأت. للمرأة مشروعا 289 بتمويل للمرأة لالئتمان الوطني الصندوق وقام والنسيج،

 لصحيةا الرعاية توفير عن فاسو بوركينا وأفادت. البلد في الجغرافية المناطق جميع في لألطفال

 .الخامسة سن دون واألطفال الحوامل للنساء المجانية

 المرأة حصول ألثر إدراكا األرض والممتلكات واإلرث واإلسكان:الحصول على  الحقوق في: 7المادة  .22

 دمتق بتحقيق أعضاء دول عدة أفادت الغذائي، واألمن األغذية إنتاج بشأن وملكيتها األراضي على

 وهي. %10 إلى لألراضي المرأة ملكية زيادة في المتمثل مالبو إعالن من الهدف تحقيق في ملحوظ

 تخصيص لىإ أدت التي األراضي حيازة بشأن فاسو لبوركينا الوطنية السياسة المثال، سبيل على تشمل،

 ديثاح أنشئت التي الريفية األراضي وكالة مكنت وقد للنساء؛ حديثا المجهزة األراضي من % 18,22

 إثيوبيا واحتفظت. األولى المرحلة في األراضي ملكية سندات إصدار من امرأة 227 ديفوار كوت في

 توزع %70 البالغة المتبقية النسبة أن حين في للمرأة، االتحادي اإلسكان مخطط من %10 بنسبة

 اإلسكان برامج من يستفدن أصبحن النساء من% 22 أن ذلك عن ونتج. والمرأة الرجل بين بالتساوي

 في النساء من %22 و اإلقليمية الواليات في منازل النساء من % 27 تملك حين في العاصمة، في

 إدارة هيئة وتواصل. أزواجهن مع باالشتراك أو بمفردهن إما منازلهن يمتلكن الريفية المناطق

 أخرى بلدان وأبلغت. وتوزيعها األراضي توزيع مجال في المرأة وضع تحسين ليسوتو في األراضي

 ملكية يف المرأة حقوق فهم لتعزيز والتوعية الدعوة آليات عن ومالوي وليبيريا والكاميرون أنجوال مثل

 من كثير في والمساكن األراضي موارد على المرأة حصول إمكانية تزال وال. واإلرث األراضي

 إدارة نظام وضعف التمييزية، العرفية الممارسات في جذورها أساسا ولها مقيدة، النامية البلدان

 أن نبغيي ولذلك. األرض في المرأة لحقوق السليم والسياسي التشريعي الدعم إلى واالفتقار األراضي

 حوافز يروتوف األراضي استخدام بشأن القائمة اإلنصاف عدم معايير على للتغلب تدابير اإلدارة تضع

 .المرأة لصالح األراضي القتناء وبرامج

 األمم رنامجوب األفريقي االتحاد عن الصادر التقييم تقرير في ورد كمالبنات والنساء: ا تعليم :8المادة  .27

 اإلنمائية األهداف بشأن 2022 لعام والبنك ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة اإلنمائي المتحدة

 المستويات في بطيئا اليز ال التقدم ولكن االبتدائي، التعليم في الجنسين بين الفجوة أفريقيا ضاقت لأللفية،

 ومالعل تكنولوجيا وهندسة المهنية الهندسة في وضوحا أكثر الجنسين بين فجوة وجود مع العليا

 اهقين،المر بين فيها المرغوب غير الحمل حاالت هي التقدم تقزم تزال ال التي والعوامل(. والرياضيات

 بيرتدا األعضاء الدول اتخذت ذلك، ومع. الدراسية المناهج وأهمية التعليمية للمرافق الشاملة والجودة

 .فيها واستبقائهن بالمدارس االلتحاق على البنات قدرة من تزيد سياسات ووضعت خاصة

 الذي 2022 لعام األسرية والعالقات والطالق الزواج قانون ونفذت مالوي سنت: المثال سبيل فعلى .28

 وكان. المدرسي النظام في أخرى مرة وإدماجهن الحالي زواجهن من القاصرات الفتيات انسحاب يسر

. 2022 عام في األم الجماعات من بدعم المدرسة إلى عادت فتاة 2 222 بين من الفتيات هؤالء بعض

 ية،المسائ الدروس حضور من الحوامل المراهقات لتمكين إداريا قرارا وبرنسيب ساوتومي واستخدمت

 لعملا وخطة االستراتيجية وأطلقت. اليوم خالل الدراسية الصفوف استئناف يمكنهن الوالدة، وبعد

 ذلك في بما المدارس، في الفتيات لحماية تدابير واعتمدت 2022-2022 للفترة للجميع التعليم بشأن

 يازامب وضعت كما. المدارس في المبكر والحمل والمضايقات الجنسي االعتداء حاالت معاقبة إجراءات

. دةالوال بعد المدرسة إلى بالعودة الحوامل المراهقات لألمهات تسمح التي الدخول إعادة سياسة ونفذت

 من مزيدا تتيح التي 2028-2022 الفتيات بتعليم للتعجيل االستراتيجية خطتها ديفوار كوت أطلقت
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" للعمل كابنت خذ" مبادرة سوازيلند قدمت حين في المدرسة إلى الصغيرات الفتيات إلى الوصول فرص

 برامج ةالمدرسي للتغذية أخرى برامج بعض وأنشأت. متاحة مختلفة مهنية لخيارات الفتيات لتعريض

 خرىأ حوافز عن فضال األمهات، ونوادي والفتيات للطالبات خاصة دراسية ومنح المدرسية، للتغذية

 على دةجي مؤشرات هي والمبادرات التدابير هذه أن حين وفي. تعليمهن مواصلة على الفتيات لتشجيع

 صلبالت مرض إلى بالنسبة المهم من كان مهما ذلك، من أكثر تفعل أن ويمكنها الصحة وزارة به تقوم ما

 لىع الحصول في المساواة يوفر مستدام إطار وتعزيز تصميم على أكثر تركز أن المتعدد العصبي

  .المدارس في والرجال والنساء التعليم،

 دقص بالتقرير، المشمولة الفترة خالل :أفريقيا في المرأة حقوق بشأن مابوتو بروتوكول: 9 المادة .29

 وقحق حالة تقرير من األولية البيانات وتشير مابوتو، بروتوكول على عضو دولة 22 أصل من 18

 إضفاء نحو خطوات اتخذت قد المتعدد األعضاء الدول من 11 عن يقل ال ما أن إلى أفريقيا في المرأة

 حقوقو والميراث األطفال، وزواج الزوجي، العنف ذلك في بما رئيسية، أحكام عدة على المحلي الطابع

 .األرض

 الجمهور لتثقيف بها قامت التي القوية التوعية حمالت عن وليبيريا، توجو: منها قليل بعدد ونستشهد .20

 مالوي واستخدمت. الحياة مجاالت جميع في المرأة حقوق تعزيز وكيفية البروتوكول أحكام بشأن

 عامل باألشخاص االتجار قانون وسن ووضع الجنسانية، الوطنية سياستها الستعراض البروتوكول

 لعام الجنسين بين المساواة وقانون ؛2022 لعام األسرية والعالقات والطالق الزواج وقانون ؛2022

-2022) الجنس نوع على القائم العنف لمكافحة الوطنية العمل خطة بوضع اآلن أبلغ الذي 2021

 لعام 22 رقم والمساواة الجنسين بين المساواة قانون زامبيا حكومة سنت الطريقة، وبنفس(. 2020

 .الدولة في المرأة حقوق لتعزيز 2022

 

 الخالصة -ثالثا

عن اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين لدول األعضاء الحادي عشر ليسجل التقرير التجميعي  .22

اواة بين الجنسين المسالمتعلقة بلتزامات الالجيد الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ االتقدم في أفريقيا 

إليدز والسل ا وتمكين المرأة. وتشير التقارير إلى انخفاض نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/

 دددة عزيا تاألمهات إلى األطفال بشكل كبير، حيث تمالفيروس من  والمالريا. كما تقلص انتقال

الحظ أيضا وي .عديدة مناطق ريفية مرتدة فيال اتلفيروسات امضادبالمراكز الصحية التي تدير العالج 

في  اإلدماجالذي سيدعم  2122قرار مجلس األمن إضفاء الطابع المحلي على إحراز تقدم جيد بشأن 

تدابير لضمان إدماج األطفال الجنود في  الخارجة من النزاعاتعمليات السالم. تتخذ الدول األعضاء 

يجري أيضا التصدي لتحديات الزواج المبكر، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود والمجتمع. 

 لضمان القضاء التام على هذه الممارسة.

أيضا وضع صكوك قانونية بشأن حقوق المرأة، في حين أن برامج التوعية وبناء القدرات مستمرة يتم  .22

مان أن تحل هذه الحقوق محل الممارسات الثقافية التي تقوض حقوق اإلنسان للمرأة. ومع ذلك، لض

تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من هذه الضمانات التشريعية والدستورية، ال يزال هناك عجز كبير 

 لراميةفي حقوق المرأة في ملكية األرض واإلرث. ويتعين على الدول األعضاء أن تعجل بالجهود ا

إلى ضمان تحقيق هذه الحقوق. ويلزم أيضا إيالء مزيد من االهتمام في مجال المشاركة السياسية للمرأة. 

بعض وحظت لبينما يتم تسجيل تقدم في بعض الدول األعضاء حيث زاد تمثيل المرأة في البرلمان، قد ف

 .%22إلى نسبة التمثيل  انخفضتحيث العيوب في بلدان مثل سيشيل، 
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التي قدمت تقاريرها تظهر تقدما جيدا جدا وينبغي الثناء ثماني والعشرين ا، فإن الدول األعضاء العموم .21

 عليها للجهود المبذولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
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 إلي: لمجلس التنفيذييدعو ا

  التقارير المتعلقة بتنفيذ اإلعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا، من أجل إحالتها تأييد

 إلى رؤساء الدول والحكومات؛ 

  وهذه  جناح السرعة.الدول األعضاء األربع التي لم تقدم بعد تقاريرها األولية أن تفعل ذلك على مناشدة

 .غينيا بيساووا الوسطى جمهورية أفريقيوالبلدان هي: الرأس األخضر 

 ك التي تلالدول األعضاء التي لم تصدق بعد على بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة و ةناشدأيضا م

 والتنفيذ. إضفاء الطابع المحلي ب، أن تعجل عليهصدقت 

 بشأن اإلعالن الرسمي حول الدول األعضاء إلى تنفيذ جميع االلتزامات التي تم التعهد بها  ةدعو

 اواة بين الجنسين في أفريقيا.المس

 اريرالتق إعداد وأدوات وبرامجها سياساتها مواءمة في اإلسراع إلى األفريقي االتحاد مفوضية دعوة 

 .2021 أجندة مع الجنسين بين بالمساواة الخاصة

- 
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