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 المختصرات قائمة

 
ADF   وؽ األفريقي لمتنمية دالصن 

ACHPR   المجنة األفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب 

  األفريقيةحقوؽ المرأة حوؿ  بروتوكوؿال

 حقوؽ المرأة في أفريقيا ب المتعمؽ نساف والشعوببروتوكوؿ الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإل

AMU     اتحاد المغرب العربي 

AU   االتحاد األفريقي 

AUC  مفوضية االتحاد األفريقي 

AU.COMMIT مبادرة مفوضية االتحاد األفريقي لمكافحة حممة االتجار 

AWA   إيدز واتش أفريكا  

AWD  العقد األفريقي لممرأة  

CARMMA  في أفريقيا األميات بالحد مف وفيات التعجيؿ ممةح  

CEDAW المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاءاألمـ المتحدة بشأف  اتفاقية 

COMESA   السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي 

EAC   جماعة شرؽ أفريقيا 

ECA  لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا  

ECCAS  لمجموعة اإلقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا ا 

ECOSOCC   المجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ECOWAS   المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا 

EFA   توفير التعميـ لمجميع 

FGM  لإلناث التناسمية األعضاء تشويو 

GBV الجنس نوع عمى القائـ العنؼ  
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HIV/AIDS ة البشرية/ االيدز فيروس نقص المناع 

IGAD  (إيغاد) متنميةالمشتركة ل الحكومية الييئة  

MDG  لأللفية اإلنمائية األىداؼ. 

NEPAD  النيباد( لتنمية أفريقيا الشراكة الجديدة(  

SADC   مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

SDGEA  في افريقيا  حوؿ المساواة بيف الجنسيف اإلعالف الرسمي 

 ىيئة األمـ المتحدة -اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني المشترؾ المتحدة ألمـا برنامج
 لفيروس نقص المناعة البشرية / االيدز  العالمية االستجابةالمعنية بتنسيؽ 

UNESCO  (اليونسكو) والثقافة والعمـ لمتربية المتحدة األمـ منظمة 

UNICEF  (ليونيسيؼا) لمطفولة المتحدة األمـ صندوؽ 

UNIFEM  ةلممرأ اإلنمائي المتحدة األمـ صندوؽ  

VAW   المرأة ضد العنؼ 

WGDD  والتنمية ؿ الجنسيفئمساو ،  مديرية المرأة  

WHO    منظمة الصحة العالمية التابعة لألمـ المتحدة 
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 مقدمة: -أوال

حوؿ المساواة بيف  مف االعالف الرسمي 31لمادة الوارد في ا تمشيا مع االلتزاـ السابع قدـ ىذا التقرير السنويي  
والحكومات  رؤساء الدوؿ لبحثو مف قبؿ تقرير سنوي تقديـ رئيس المفوضية إلى تدعو يالجنسيف في أفريقيا الت

الوطنية  عمى المستويات الجنسيف مسائؿمبدأ المساواة بيف الجنسيف وتعميـ منظور  تنفيذمتخذة لالتدابير ال عف
 والقارية . واالقميمية

 

مف )الكاميروف، الكونغو، غينيا االستوائية،  تسعة تقارير قطريةخالؿ الفترة قيد البحث، استممت المفوضية 
 ضمف بحثيالسيشيؿ وتنزانيا(  جميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، السنغاؿ،الناميبيا ،  موريشيوس،

تقرير السابع لرئيس اليقدـ  بينماو  بيف الجنسيف. ساواةعف االعالف الرسمي حوؿ المالسابع  التقرير السنوي
أفضؿ أيضا تقديـ تقرير يتضمف تـ  ، 1133في  النساء والفتيات األفريقياتعف وضع  لمحة المفوضية

  البمداف المذكورة .بيف  ةالمشتركو  لالىتماـمثيرة ال األخرىخبرات الو  ممارساتال

االلتزاـ الذي  جاىدة لتحقيؽ تسعىالدوؿ األعضاء  الدورة أف ىذه خالؿلبحثيا  التقارير المستممةكشؼ عدد ت
 .ممرأةاألفريقي لعقد الب تنفيذ المواضيع الخاصةل تو عمى نفسياعقط

 

 مف حياًناتقديميا عمى اإلطالؽ أعدـ حالة أو البدء في تقديـ التقارير في محاولة منيا لمتغمب عمى مشكمة 
 لـ تقدـ أي تقرير حتى اآلف ، دورة لمبمداف التي المفوضية ّفرتو  % مف الدوؿ األعضاء ،13 قبؿ نسبة
بموجب اإلعالف  مأخذ الجد التزاماتياأف تواصؿ الدوؿ األعضاء أخذ مف الميـ لمغاية . قدراتيالبناء  تدريبية
حكومات الدوؿ و الكانت نابعة مف رؤساء  أف ىذه االلتزاماتب عمًماحوؿ المساواة بيف الجنسيف  الرسمي

ويتعيف عمى الدوؿ األعضاء التي لـ  في ىذا الصدد لتقديـ الدعـ دائما عمى استعداد. إف المفوضية ةفريقيألا
  والفرص التي تتيحيا ليا المفوضية . مف ىذا الدعـ كاممة بصورة االستفادةحتى اآلف تقاريرىا تقدـ 

 
تقديـ ممخص وليذا لـ يتـ  ف ممخصعبارة عمختص التقرير السابع  إفففي السنة السابقة ،  الحاؿ وكما ى

 ضي التقريرمي ذلؾلما تـ تقديمو في السنة الماضية . و يستند إلى ىذا التقرير أف . عالوة عمى تنفيذي لمتقرير
  في أفريقيا . بيف الجنسيف في اإلعالف الرسمي حوؿ المساواة مختمؼ المواد الواردة معالجةمباشرة في 

 حوؿ المساواة بيف اإلعالف الرسمي مواد في تنفيذ وضية االتحاد األفريقيثانيا. التقدـ الذي أحرزتو مف
 في أفريقيا  الجنسيف

أجيزة غيرىا مف و  في مفوضية االتحاد األفريقي المساواة بيف الجنسيف ثالثة مجاالت: ناوؿ ىذا الجزء مفيت
  .الخاص بالمرأة األفريقية صندوؽالو  ، اإليدز واتش أفريكااالتحاد األفريقي 
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 االتحاد األفريقي :في أجيزة  المساواة بيف الجنسيف

األفريقي .  االتحادمفوضية  بيف الجنسيف داخؿ لمساواةفيما يتعمؽ باالصورة الحالية  31أدناه  3 الجدوؿقدـ ي
داخؿ مفوضية المتوقعة  01: 01منذ تقديـ التقرير األخير وعميو، لـ تتحقؽ مساواة  غ عف أي تغييرلـ يبمّ 

% مف إجمالي العامميف في مفوضية االتحاد 11نسبة إاّل حتى اآلف االتحاد األفريقي ألف النساء ال يمثمف 
 . األفريقي

 في مفوضية االتحاد األفريقي  تكويف الذكور واإلناث : نسبة3الجدوؿ 

 3الجدوؿ 
 النسبة % العدد  

 النساء الرجاؿ ياالجمال  النساء  الرجاؿ  الدرجة

 0 100 1 0 1 الرئيس

 0 100 1 0 1 نائب الرئيس

 62.5 37.5 8 5 3 المفوض

 25.8 74.2 35 9 26 د1

6ـ  16 1 17 94.1 5.9 

0ـ  65 17 82 79.2 20.8 

4ـ  66 25 91 72.5 27.5 

1ـ  160 39 199 80.4 19.6 

1ـ  92 33 125 73.6 26.4 

3ـ  20 10 30 66.6 33.4 

 55.6 44.4 371 206 165 خ ع أ

 17.3 82.7 302 52 250 خ ع ب

 31.5 68.5 1262 397 865 االجمالي 

االتحاد األفريقي الصورة الحالية ألعداد ونسب الرجاؿ والنساء في أجيزة  

األفريقية لحقوؽ  في مختمؼ أجيزة االتحاد . ظمت المجنة المرأةتمثيؿ الوضع الحالي ل أدناه 1لجدوؿ قدـ اي
 األجيزة األخرى لالتحادال يحقؽ فيو ة في الوقت الذي أبنسبة عالية مف تمثيؿ المر  تتمتع والشعوب االنساف

لإلتحاد األفريقي . يتعيف عمى  سي في القانوف التاسيس المنصوص عميو 01:01عف تحقيؽ مبدأ مساواة 
المرأة حتى تحقؽ عدد تمثيؿ  زيادةسعى عمى نحو أفضؿ إلى بما في ذلؾ المؤتمر أف ت جميع األجيزة

  المطموب. 01:01  مساواة ال

                                                        
  www.africa-union.org:انًصذس : االحذاد األفشٚمٙ 1
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  في أجيزة االتحاد األفريقي الذكور واإلناث تكويفنسبة : 1الجدوؿ 

  

 في المجموعات االقتصادية االقميمية  في المناصب العالية تكويف الذكور واالناث نسبة:  3الجدوؿ 

 

ومؤسساتو األخرى أجيزة االتحاد األفريقي  

%النسبة العدد  

 النساء الرجاؿ االجمالي النساء الرجاؿ

 2 98  54 1 53             المؤتمر

 19 81 54 10 44            المجمس التنفيذي

 15 85 54 8 46            لجنة الممثميف الدائميف

 34 67.3 630 206 424 مفوضية االتحاد األفريقي 

 13 87 15 2 13 مجمس السمـ واألمف

 40 60 5 2 3 البرلماف األفريقي ) ىيئة المكتب (

والثقافي ) ىيئة المكتب ( المجمس االقتصادي واالجتماعي  12 8 20 60 40 

 18 82 11  2  9 محكمة العدؿ

 64 36 11 7 4 المجنة األفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب 

 

 الجموعات االقتصادية االقميمية

 النسبة% العدد 

لرجاؿ ا االجمالي النساء الرجاؿ  النساء 

 10 90 10 1 9 إتحاد المغرب العربي 

لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي) الكوميسا(  السوؽ المشتركة  9 4 13 69 31 

 33 67 6 2 4 مؤسسات الكوميسا

أفريقيا جماعة شرؽ  5 1 6 83 17 

 25 75 16 4 12 محكمة العدؿ لشرؽ أفريقيا 

 38 62 101 38 63 الجمعية التشريعية لشرؽ أفريقيا 

لدوؿ وسط أفريقيا  المجموعة االقتصادية  4 1 5  80 20 
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 الدوؿ األعضاء:

النواب  في مجمسي أدناه إحصاءات الدوؿ األعضاء بخصوص تمثيؿ المرأة في البرلماف 4الجدوؿ  يقدـ 
ظمت رواندا  البمداف حسب انجازاتيا ، حيث التحاد األفريقي . قد تـ ترتيبفي ا في الدوؿ األعضاء شيوخ لوا

التي انتقمت  كذلؾ في سيشؿ أنو طرأ تقدـ ممحوظ والجدير بالذكر في القارة وفي العالـ . المرتبة األولى تحتؿ
 ةمرتبة الرابعالزامبيا التي كانت تحتؿ  طت بينما ىب. في القارة  لتصبح الثانية مف المرتبة الثالثة عشرة

 .في بمداف عديدة أخرى تغييرات سجمتكما  .اآلف والثالثيف ةمرتبة الرابعالإلى  في السنة الماضية والعشريف
 انخفاضجميورية افريقيا الوسطى، الرأس األخضر وتنزانيا . ومف ناحية أخرى، حدث  حدث تحسف فيفقد 

 لبمداف التي لـتقدـ مالحظات بخصوص ا كؿ مف بنيف ، مالوي، تونس وأوغندا. في في معدؿ تمثيؿ المرأة
  بشأنيا.توفر بيانات 

 

لدوؿ غرب أفريقيا االقتصاديةالمجموعة     31 7  38   82 18  

المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا  محكمة  4 3 7 57 43 

  0  100 8   0 8          (جاد) إي متنميةالمشتركة ل الحكومية الييئة

ة الجديدة لتنمية أفريقيا) النيباد(الشراك  7 1 8 88 12 

األفريقي  تنمية الجنوب مجموعة   2  2  4  50  50 

مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  محكمة  9 1 10 90 10 
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11312 بتصنيؼ والمقارنة 1133ؿ التصنيؼ األفريقي:  4الجدوؿ 
 

  الشيوخالمجمس األعمى أو مجمس  مجمس النواب أو المجمس الواحد   

 الترتيب 

2010 

  الترتيب 

2011 

ات االنتخاب البمد النساء  نسبة % النساء المقاعد   نسبة % النساء المقاعد االنتخابات  
 النساء

 %38.50 10 26 2011 9 %56.30 45 80 2008 9  رواندا 1 1

 --- --- --- --- %45.20 14 31 2011 9  سيشيؿ 2 13

 جنوب أفريقيا 3 2
1
  4 2009 400 178 44.50% 4 2009 54 16 29.60% 

 --- --- --- --- %39.20 98 250 2009 10  موزمبيؽ 4 3

 --- --- --- --- %38.60 85 220 2008 9  أنجوال 5 4

 --- --- --- --- %36.00 126 350 2010 10 جميورية تنزانيا المتحدة 6 7

 --- --- --- --- %34.90 131 375 2011 2  أوغندا 7 6

 %46.30 19 41 2010 7 %32.10 34 106 2010 7  بوروندي 8 5

 %16.30 22 135 2010 5 %27.80 152 547 2010 5  أثيوبيا 9 8

n/a 10 10.00 5 50 2011 8 %26.50 88 332 2011 8 جنوب السوداف% 

 %17.90 5 28 2010 5 %25.10 87 346 2010 4 السوداف 11 10

 %26.90 7 26 2010 11 %24.40 19 78 2009 11  ناميبيا 12 11

                                                        
 اد انبشنًاَٙ انذٔنٙانًصذس: االحذ  2

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm#1#1
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  الشيوخالمجمس األعمى أو مجمس  مجمس النواب أو المجمس الواحد   

 الترتيب 

2010 

  الترتيب 

2011 

ات االنتخاب البمد النساء  نسبة % النساء المقاعد   نسبة % النساء المقاعد االنتخابات  
 النساء

 %18.20 6 33 2007 3 %24.20 29 120 2007 2  ليسوتو 13 12

 %40.00 40 100 2007 8 %22.70 34 150 2007 6  السنغاؿ 14 14

 %14.30 8 56 2009 11 %22.10 21 95 2006 11  موريتانيا 15 15

 --- --- --- --- %22.60 49 217 2011 10  تونس 16 9

 --- --- --- --- %22.00 33 150 1994 2  أرتريا 17 16

لرأس األخضرا 18 20  2 2011 72 15 20.80% --- --- --- --- 

 --- --- --- --- %20.80 40 192 2009 5  مالوي 19 17

 --- --- --- --- %18.80 13 69 2010 5  موريشيوس 20 18

 --- --- --- --- %18.20 10 55 2010 8 ساوتومي و برنسيب  21 19

 --- --- --- --- %15.30 17 111 2007 5  بوركينا فاسو 22 21

 %24.20 24 99 2008 3 %15.00 32 214 2008 3 زيمبابوي 23 22

 %17.60 18 102 2009 1 %14.70 17 116 2009 1  الجابوف 24 23

 --- --- --- --- %13.90 25 180 2007 7  الكاميروف 25 25
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  الشيوخالمجمس األعمى أو مجمس  مجمس النواب أو المجمس الواحد   

 الترتيب 

2010 

  الترتيب 

2011 

ات االنتخاب البمد النساء  نسبة % النساء المقاعد   نسبة % النساء المقاعد االنتخابات  
 النساء

 --- --- --- --- %13.80 9 65 2008 2  جيبوتي 26 26

 %40.00 12 30 2008 10 %13.60 9 66 2008 9 سوازيالند 27 27

 --- --- --- --- %13.30 15 113 2011 1 النيجر  28 ال ينطبؽ

 --- --- --- --- %13.20 16 121 2007 8 سيراليوف  29 28

 --- --- --- --- %12.80 24 188 2011 2 تشاد 30 48

أفريقيا الوسطى جميورية 31 37  1 2011 104 13 12.50% --- --- --- --- 

 %11.10 10 90 2010 10 %12.50 32 256 2010 10 مدغشقر 32 30

 --- --- --- --- %11.10 9 81 2007 10  توجو 33 31

 --- --- --- --- %11.00 17 155 2011 9  زامبيا 34 24

جميورية الكونغو  35 39
لديمقراطيةا  

7 2006 500 52 10.40% 1 2007 108 5 4.60% 

 --- --- --- --- %10.20 15 147 2007 7  مالي 36 33

 --- --- --- --- %10.00 10 100 2008 5  غينيا االستوائية 37 34

بيساو-غينيا 38 35  11 2008 100 10 10.00% --- --- --- --- 



EX.CL/729 (XXI) A 

Page 8 
 

 

 

  الشيوخالمجمس األعمى أو مجمس  مجمس النواب أو المجمس الواحد   

 الترتيب 

2010 

  الترتيب 

2011 

ات االنتخاب البمد النساء  نسبة % النساء المقاعد   نسبة % النساء المقاعد االنتخابات  
 النساء

 --- --- --- --- %9.80 22 224 2007 12  كينيا 39 36

 --- --- --- --- %8.90 18 203 2000 12 كوت ديفوار  40 38

 --- --- --- --- %8.40 7 83 2011 4  بنيف 41 32

 --- --- --- --- %8.30 19 230 2008 12 غانا  42 40

 --- --- --- --- %7.90 5 63 2009 10 بوتسوانا 43 41

 %5.10 7 136 2009 12 %7.70 30 389 2007 5 الجزائر 44 42

     %7.50 4 53 2002 1 جامبيا  45 44

 %13.90 10 72 2011 10 %7.30 10 137 2007 6 الكونغو 46 45

 --- --- --- --- %6.80 37 546 2004 8 الصوماؿ   47 47

 %3.70 4 109 2011 4 %3.70 13 352 2011 4 نيجيريا 48 46

 --- --- --- --- %3.00  1  33  2009 12  جزر القمر 49 49

 2 مصر 50 50
 ---   ---  ---  --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- ---  ---   --- ---   غينيا  51 51



EX.CL/729 (XXI) A 

Page 9 
 

 

 

  الشيوخالمجمس األعمى أو مجمس  مجمس النواب أو المجمس الواحد   

 الترتيب 

2010 

  الترتيب 

2011 

ات االنتخاب البمد النساء  نسبة % النساء المقاعد   نسبة % النساء المقاعد االنتخابات  
 النساء

 --- --- --- --- --- --- --- --- ليبيا 52 42

          ليبيريا ال ينطبؽ 29

         الصحراوي  الينطبؽ ال ينطبؽ

 

 البرلماف ا فيحاليً المشغولة المقاعد تتوافؽ األرقاـ مع عدد  *

 

 متوفرةأرقاـ غير ---
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تـ تعيينيـ بصفة  اً خاص اً مناوب اً وفد 16ال تشمؿ جنوب أفريقيا : إف األرقاـ المتعمقة بتوزيع المقاعد .3
  اً.مقعد دائم 04عمى أساس احتسابيا  المذكورة ىنا تـ مؤقتة . إف جميع النسب المئوية

ومجمس الشورى في كال مف مجمس الشعب  لمقوات المسمحة المصرية ىاألعم المجمس حؿّ  :مصر .1
  . 1133فبراير  31

 

  1112في  االنقالب العسكري غينيا عقبفي غينيا: تـ حؿ البرلماف  .1

 

 إلى االطاحةالذي طاؿ أمده وأدى في نياية المطاؼ  والقتاؿ االنتفاضة الشعبيةليبيا: في أعقاب  .4
لما يعرؼ  األحادي  الذي يعتبر البرلماف –المؤتمر الشعبي العاـ  لقذافي ، أصبحر ابالعقيد معم

تحت  1131مف المقرر أف تجرى االنتخابات البرلمانية في  منحال:–سابقًا بالجماىيرية العربية 
  المؤقتة لميبيا الجديدة. الحكومةإشراؼ المجمس الوطني االنتقالي ، 

ف مستوى تمثيؿ المرأة في يتحس 1131كوف مف نتائج االنتخابات التي ستجرى في يس الجزائر: .0
  .البرلماف

 

 "حدة باسـ " إيدز واتش آفريكا: إنشاء و 01في تنفيذ المادة  التقدـ المحرز

" بناء  لمؤشرات الرصد والتقييـ دليؿ مرجعي "في مفوضية االتحاد األفريقي  الشؤوف االجتماعية وضعت إدارة
 هتحرز  الذي متابعة التقدـىذه المؤشرات الدوؿ األعضاء عمى  طمب الدوؿ األعضاء . يتوقع أف تساعد عمى

 المناعة نقص بفيروس المتعمقة الخدمات إلتاحة معجمة إجراءات اتخاذ أجؿ مف أبوجا نداءنحو تحقيؽ 
يتـ  في وزارة الصحة اتصاؿية كج حددت كؿ دولة شخصيفوعميو،  . لمجميع والمالريا والسؿ اإليدز/البشرية
 في أماكف عمميـ . سوؼ اآلخريف لمعامميف الصحييف المينييفبعد ذلؾ بتوفير التدريب ا وتقدماف تدريبيم

 صندوؽ األمـ المتحدة لمسكافو برنامج األمـ المتحدة بشأف اإليدز و مف منظمة الصحة العالمية  يوفر كؿ
كما تقوـ الدوؿ األعضاء بإرساؿ  المذكورة الرصد والتقييـ المعينيف لتنفيذ عممية الدعـ الفني الجاري لمعامميف

التي تقوـ بدورىا بتحميؿ البيانات في  االتحاد األفريقي إلى إدارة الشؤوف االجتماعية لمفوضية سنوية تقارير
عداد وزراء ل جتماعات ذات الصمةالاخالؿ  مشترؾعمى نحو يتـ بحثيا التي  تقارير ردود الفعؿ ىذا الشأف وا 

 الخبراء ومؤتمر االتحاد األفريقي  اتاجتماعو الصحة  
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 مرأة خاص بال: إنشاء صندوؽ إئتماف أفريقي 00في تنفيذ المادة  التقدـ المحرز

 

في يناير  مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات بعد إطالقو مف قبؿ صندوؽ إئتماف أفريقي خاص بالمرأة بدأ تشغيؿ
ممقرر ل وطبقاً عقد المرأة األفريقية .  مف أجؿ تنفيذ أنشطة لتعبئة الموارد أداةكالصندوؽ  يعمؿو .  1131

 المقررو   Assembly/AU/Dec.277(XVI) :الصادر عف مؤتمر االتحاد األفريقي:

EX.CL/Dec.539(XVI)  في  أفريقي خاص بالمرأة ائتماف وصندوؽ األفريقية إطالؽ عقد المرأة بشأف
تدعو فيو الدوؿ األعضاء ومنظمات المجتمع المدني  مفوضية االتحاد األفريقي نداء ، أصدرت1133مايو 
وفيروس نقص  صحة األمياتلمعقد )الصحة،  1الموضوع رقـ  تقديـ مقترحات حوؿ التمويؿ تحتإلى 

 اؿ 31مف قبؿ لجنة  01 اختياروتـ  إقتراًحا 316إجمالي  إستممت المفوضيةوقد  المناعة البشرية/ اإليدز (
 . غير أف الوزراء1133المنعقد في نوفمبر  ااجتماعيالجنسيف ( خالؿ ائؿ بمس وزراء معنييف مفمدونة ) 

 األخرى طمباتالالتي قدمت  لمسماح لمدوؿ األعضاء االقتراحات  ـالميمة النيائية لتقدي تمديد ضرورة اقترحوا
يسر و . عمى المقترحاتوضع الممسات األخيرة و ذلؾ المناسب مف القياـ بوقت المقترحاتيا في  تقدـالتي لـ 
 .  1131في الربع األوؿ مف  المجموعة األولى مف المنح سيتـ إصدار وأن تشير إلى أف  المفوضية

 

االعالف في تنفيذ اإللتزامات الواردة ة عف سنوي ةمرحمي تقارير : تقديـ 03المادة  في تنفيذ رزالتقدـ المح
 بيف الجنسيف في أفريقيا  ةحوؿ المساوا الرسمي

االلتزامات  في تنفيذ حوؿ التقدـ المحرز تقارير سنوية بتقديـ  واللتزام إمتثؿ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
. ويعد ىذا التقرير السابع بيف الجنسيف في أفريقيا حوؿ المساواة موجب االعالف الرسميب التي تـ التعيد بيا

  الذي يقدمو إلى مؤتمر االتحاد األفريقي.

 :النساء والفتيات في أفريقيانظرة عامة عمى وضع  :ثالثًا

 

  :: فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز واألمراض المعدية األخرى ذات الصمة0المادة 

واالجتماعية  بتنفيذ التدابير االقتصادية ، تعيد رؤساء الدوؿ والحكومات ب " التعجيؿ0وجب المادة بم
فيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز  وباء انتشار والرامية إلى مكافحة والقانونية المتعمقة بنوع الجنس

دز ػػالمناعة البشرية / اإلي والسؿ والتنفيذ الفعاؿ إلعالني أبوجا ومابوتو حوؿ المالريا وفيروس نقص
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وعمى نحو أكثر تحديدًا ، سوؼ نضمف إتاحة  .ذات الصمة مف األمراض المعدية األخرى والسؿ وغيرىا
الحتياجات األسر التي  عمى المستوى المحمي وجعميا أكثر استجابة لمنساء والخدمات االجتماعية العالج

بالفيروس وحماية  ضد النساء المصابات مى التمييزع توفر الرعاية وسف التشريعات الرامية إلى القضاء
 بغية الحد مف عبئ ليذه القطاعات وزيادة مخصصات الميزانية النساء بو ورعايتيـ وخاصة المصابيف

 ” يقع عمى كاىؿ النساء" الرعاية الذي

 
تشكؿ  رية،المصابيف بفيروس نقص المناعة البش 44و 30تتراوح أعمارىـ بيف  مف جممة األفريقييف الذيف3

30ـ بيف% مف األفريقييف الذيف تتراوح أعمارى30مف ذلؾ كمو أف  أ. واألسو  متكافئةالنساء نسبة غير   14و 
4المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية مف النساء

4  المذىمة أنيا يمكف تفسير جزء مف ىذه المعدالت  
 أكثر عرضة النساءاالنجابية ، تكوف أجساـ  نظمياللوجية ونوع الجنس. نظًرا و باألسباب البيترتبط الصمة 

بالشابات فيما يتعمؽ  السيما وىذا أمر صحيح بفيروس نقص المناعة البشرية مف أجساـ الرجاؿ. لإلصابة
 مرحمة النمو. ومع ذلؾ ، تعود أكثر ىذه األسباب إلى الوضع االقتصادي ىف فيالناشطات جنسيًّا المواتي 

 5.واالجتماعي لممرأة.
 

األرامؿ واأليتاـ  مفالممتمكات عؿ عدـ تمكف النساء مف توارث جويالمثاؿ،  لجنوب األفريقي ، عمى سبيؿفي ا
ممارسات مثؿ تطيير باإلضافة إلى  لمخاطر إصابة بفيروس نقص المناعة البشريةالفقراء أثر تعرضو 

 خالؿ غراـ الشيوخف مة غير رسمي بوسيمةاالتجار بالجنس ، سواء عف طريؽ الدعارة أو ويؤدى .األرممة .

النساء إلى تعريض كبار السف مف الرجاؿ الذيف يقدموف الرعاية لمنساء األصغر سنًّا مقابؿ عالقة جنسية( )
بيف النساء تثير  معدالت االصابة رتفاعكما يثير ا ة بيذا المرض .لإلصابعمى نحو أكبر  األصغر سنًّا
أي ) االمتناع، كف  ) ABCب)  عمى نطاؽ واسع فةو المعر  قايةتساؤالت حوؿ استراتيجية الو الكثير مف ال

أف ىناؾ معدالت التي تؤكد عمى مخمًصا واستخدـ العازؿ (. غير أف البحوث التي أجريت في اآلونة األخيرة 
 واحد في أفريقيا عالوة عمى عدـ المساواة بيف الجنسيف بشخصبيف النساء المتزوجات  لإلصابةمرتفعة 
لنساء بالنسبة لكؿ مف ا حقيقية ال توفر خيارات ABC استراتيجيةبأف توحى  معنؼ الجنسيل العالمياالنتشار 
يف مف االمتناع أو نفي وضع يمكفي الغالب بصفة عامة والشابات بصفة خاصة ، لسف  النساء ذلؾ ألف

                                                        
3  
 6( ص 4002)اكخٕبش  3#88يجهت أفشٚكا سُٕٚال انًجهذ، جضء 4
ياٚكٛم فهٛشًاٌ ، انُغاء : ٔجّ اإلٚذص فٙ افشٚمٛا: انذاجت ئنٗ انًضٚذ يٍ االجشاءاث نًكافذت انُغبت انعانٛت يٍ يعذالث 5

 لع : أَظش ان4002ًٕاالصابت نذٖ انُغاء. أفشٚكا سٚكٕفش٘، األيى انًخذذة )

http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol18no3/183women_aids.htm 
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تأتييف  ةاالصابأف غير  اتالمطالبة بالمعاممة المخمصة مف شركائيف . إف النساء في حاالت كثيرة مخمص
غير ، كشؼ الباحثوف كذلؾ أف النساء في معامالتيف وعالقاتيف بالمثؿ و مخمصيف . المف شركائيف غير 

مف  خوفافي إثارة المسألة  اتإجبار شركائيف عمى استخداـ العازؿ أو غير راغب كثيرا ما تستطعفالمستقمة 
 i ..6الجسماني عمييفالرفض او االعتداء 

 

مستشفى في زامبيا أف األمراض  مف تقاريرالباحثوف الذيف نقموا  أشارالمعدية األخرى  لألمراضأّما بالنسبة 
وفيات األميات وربع ىذه النسبة مف جراء االصابة بمرض السؿ. مف أسباب % مف 02 نسبة المعدية تمثؿ

مصابات بفيروس نقص  ف% مني41كانت نسبة توفيف بسبب مرض السؿ، يالالئي  جممة ىؤالء النساء
 في كؿ مفمنيف تشير الدراسات التي اجريت و في جنوب أفريقيا.  سجمت نتائج مماثمةوقد لمناعة البشرية. ا

منساء. ومع ذلؾ، ىناؾ حاجة إلى بالنسبة ل أف تشخيص مرض السؿ أكثر صعوبةإلى  مالوي وجنوب أفريقيا
وصوليف  بيف النساء او عدـ ةالفات فيسولوجيتخامزيد مف البحوث لمتأكد مف أف ىذا قد يعود إلى ال إجراء

 7.المناسبة لتشخيص المرضالطرؽ السميمة لتقديـ العينات عمى معرفة 

 

حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض المعدية  1113ال يزاؿ إعالف أبوجا الصادر في 
فيروس نقص المناعة المتعمقة بمسائؿ  نوع الجنسميمًّا لمعالجة أبعاد  يشكؿ إطاًرا الصمة األخرى ذات

ور المذك شكؿ الدليؿ المرجعي لمرصد والتقييـي وسوؼ 8.البشرية/اإليدز ومكافحة ىذه االتجاىات المثيرة لمقمؽ.
 اتخاذ أجؿ مفأبوجا  البمداف في الوفاء بالتزاماتيا بموجب نداء ميمة لقياس التقدـ الذي تحرزهآنفا وسيمة 

 في لمجميع والمالريا والسؿ اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس ةالمتعمق الخدمات إلتاحة معجمة إجراءات
 . .أفريقيا

 

 : السمـ واألمف2المادة 

 لممرأة وتمثيميا  والفعالة ، تعيد رؤساء الدوؿ والحكومات ب" ضماف المشاركة الكاممة 1بموجب ىذه المادة
دارتيا  منع النزاعات في عمميات السالـ ، بما في ذلؾ عادة اإلوتسويتيا وا   انتياء لفترة ما بعدفي  عماروا 

                                                        
  6َفظ انًصذس

( يخٕفش فٙ 4008يشض انغم: يشض لاحم يخفشٙ بٍٛ انُغاء. انذعٕة ئنٗ يشالبت انغم عانًٛ ًّا)  7

:http://www.action.org/site/get_educated/tuberculosis_an_unchecked killer_ of women  
4009حمشٚش انًشأة فٙ أفشٚمٛا  8  
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كمبعوثات  ( وكذلؾ تعيينيف1111)3110رقـ  في أفريقيا، كما ورد في قرار األمـ المتحدة النزاعات
 ”لالتحاد األفريقي وممثالت خاصات

 

ما دائما ملعنؼ ضد المرأة يتصاعد ابعد النزاعات ، التي انتيت فيما مجتمعات ال النزاعات الدائرة فيخالؿ 
لمرأة. وتتجو الخاصة باوالتوظيؼ وتيميش حقوؽ اإلنساف  إلى التعميـ وصوؿ المرأةيؤدى إلى ىبوط في نسبة 

المجتمعات العسكرية نحو إشعاؿ التطرؼ الديني والعرقي أو الوطني. ويسفر ذلؾ عف قمع حريات المرأة كما 
لفتيات مما يدفعيف مع انعداـ الفرص أف تحويؿ موارد الحكومة نحو االتفاؽ العسكري قد يضر بالنساء وا

 لبقاء إقتصاديًّا .مف أجؿ اوجنود  كمتمردات  العمؿ نفعية و  جنسيةالمتاحة ليف إلى االنخراط في عالقات 
التي ال التي تنعـ بالسالـ. و البمداف في حتى فيما  وفي األماكف العامة العنؼ ضد المرأة في المنزؿيحدث و 

 9..ربتشارؾ في نزاعات فعمية أو ح

 

 ة المنسقة والمتزايدة حيثيالعسكر  اتعمميالمدى األربعيف سنة الماضية ، عانت أفريقيا كثيرا مف جراء عمى  
الخارجة وغيرىا مف المناطؽ  النزاعاتالتي تنتيي فييا في البمداف و . كسالح  في الحرب يستخدـ االغتصابو 

.عندما يعمف السالـ . تنتيي الحرب وال أوقات ، تسبؽ أعماؿ العنؼ القائـ عمى الجنسمف النزاعات  

 

 وىي: خالؿ النزاعات مدمرة ضد النساء كانت انتياكات حقوؽ االنساف التي ارتكبت

 

  14نو تـ إغتصاب ظير أعف النساء في رواندا ،  3444حسب االستطالع العاـ الذي أجري في% 
بعض ممف أنيـ يعرفوف  مف السكاف %31أقر و  . 3444منيف إبانة عمميات اإلبادة الجماعية 

  لإلغتصاب . فتعرض

 تمت  نواتضح أفي سيراليوف  في معسكرات فشيع الجئة ليبيرية 122 مكونة مفعشوائية  ينةفي ع
عانت مف  % منيف00ذكر أف و  في ليبيريا. قبؿ نزوحيف مف ديارىف منيف% 34 جنسيًّا االساءة

 ؛منذ النزوح العنؼ الجنسي

 

   سيراليوف نازحة داخمّيا لمعنؼ الجنسي خالؿ حرب إمراة إلى  640111إلى 010111 حوالي
  المسمحة التي طاؿ أمدىا .

                                                        
 ( متوفر على موقع1131الصندوق العالمي للمرأة : بناء السالم  ووضع  نهاية للعنف  على  الجنس ).9

violence-gender-a-peacedo/-we-http://www.globalfundforwomen.org/what.  

http://www.globalfundforwomen.org/what-we-do/peace-a-gender-violence
http://www.globalfundforwomen.org/what-we-do/peace-a-gender-violence
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 10 في العالـ مف النساءداخميا والنازحيف  يفئ% مف الالج21نسبة  تتكوف 

 
لتنفيذ  وسائؿ بناءة لكي توفر 1131و 1114في  3461و  3224، 3222قرارات األمـ المتحدة  تـ إعتماد

 عمى النساءلمنزاعات اآلثار اليائمة تعترؼ ب القرارات الخمسة فإف ُ   3211.11و 3110ف القراريف السابقي
في  ف العنؼ الجنسيبأ ىذه القرارات اعترفتوقد عالمّيا . عف ذلؾ لمساءلة تحقيؽ اوتسعى إلى المطالبة ب

مف لوائح  ئحةال 31 تتضمفعالوة عمى ذلؾ،  ”..،12 .بالسمـ واألمف الدولييف  أوضاع النزاع مسألة تتعمؽ
اتيامات تتعمؽ بالعنؼ الجنسي  األساسي نظاـ روما بموجب لممحكمة الجنائية الدولية 11 البالغ عددىااالتياـ 

13. 

 

كبت في جميورية أفريقيا لجرائـ أرت   الدولية بيير بيمبا في المحكمة الجنائية-جياف بدأت محاكمة 1131في 
ف لزعيـ و الموال وفالجنود المتمرد كيؼ إستخدـ " بشرح ا  خبير  ادشاى، استدعى النيابة 1133الوسطى . في عاـ

 السنتيف في جميورية أفريقيا الوسطى خالؿ كسالح  لمحرب بيير بيمبا اإلغتصاب-جياف المعارضة الكونغولية
حوالي  محنة ." وأشار إلىحربالضحايا غنائـ يعتبروف كانوا أف ىؤالء الجنود و .....  1111و 1111مف 

 مف لكؿ الدولية الجنائية المحكمة قد ساعدت قضايا أخرى لدىو  .14ضحايا االغتصاب الناجيف مف  031
 صنفتو  . الحربموب مف أساليب كأس ضد المرأة العنؼ السابقة في معاقبة مقترفي ويوغوسالفيا رواندا

 لرواندا ية الدوليةشيدت المحكمة الجنائو 15 .جرائـ حرب 51مثؿ ىذا السموؾ عمى أنو مف الػ الجنائية  المحكمة
ومع مرور  ضد االنسانية . وجريمةالجماعية أداة لالبادة ه باعتبار  ليا لقضية االغتصاب أوؿ إدانةمؤخرًا 

 ضد النساءالتي ترتكب جرائـ وبة لموباتت الرسالة واضحة: االفالت مف العقمدويا الوقت " اصبح ىذا التحوؿ 
 16 .وضع حد لويجب 

                                                        
  10 ( يخٕفش عهٗ انًٕلع :40840عهٗ انُغاء فٙ افشٚمٛا جُٕب انصذشاء)على العمليات العسكرية انصُذٔق انعانًٙ نهًشأة : اعخخذاو أجغاو انُغاء كغالح انذشب : آثاس 

http://www.globalfundforwomen 

ٍ أجم انعذانت أَظشٔلع:َغاء األيى انًخذذة ؛ حمذو َغاء انعانى فٙ انغعٙ ي 11  
http://progress.unwomen.org. 

َفظ انًصذس   12  
  13َفظ انًصذس

أٔ ضخ انخبٛش كٛف اعخخذيج دشكت حذشٚش انكَٕغٕ االغخصاب كغالح نهذشب   BembaTrial.org, April 15, 2011, 

http://www.bembatrial.org/2011/04/expert-explains-how-mlc-used-rape-as-a-tool-of-war/..14  
  

 

  ss.unwomen.orghttp://progre : َغاء األيى انًخذذة، حمذو َغاء انعانى: انغعٙ يٍ أجم انعذانت. يخٕفش عهٗ انًٕلع15 
َفظ انًصذس  16  

http://www.bembatrial.org/2011/04/expert-explains-how-mlc-used-rape-as-a-tool-of-war/
http://progress.unwomen.org/
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 المرأة إشراؾ ، كإحدى أولوياتو، لألمـ المتحدة ، نساء األمـ المتحدة لجياز الجديدجعؿ ا ،باإلضافة إلى ذلؾ
 والتعيدات الدولية  تحدةملألمـ الالتابع مجمس األمف  مف خالؿ ذلؾالقياـ بوينوي  األمنية ستجابةواال في السمـ

 6 الـ مف النساء وأقؿ مففقط مف مفوضي الس في المائة 51في العقود األخيرة ، لوحظ أف ىناؾ " أقؿ مف و 
 .17النساء والفتيات.لتغطية احتياجات محددة  توجو بصفة إلعادة االعمار مف الميزانيات المخصصة في المائة

المرأة مشاركة  مشاركة ضرورةيدعو إلى "  الذي 5231القرار  عمىفي نواياىا المتحدة  األمـترتكز نساء و 
عادة في جميع مجاالت كاممة في  ف المشاركةأفكرة  تؤيد نساء األمـ المتحدةو  . 18االعمار "  حفظ السالـ وا 

توجيو  إلعادة النزاعات مف شانيا أف توفر فرصا عديدةانتياء وقت مبكر وكاؼ في عمميات فترة ما بعد 
في  بيف الجنسيف" وتساعد كذلؾ عمى إثبات أكثر مف ذلؾ لصالح المساواة بطرؽ مواتية المسار السياسي
 الدولي عمى الصعيديف الرغـ مف التقدـ الذي تـ إحرازه عمىو  19.  3155و 3151ف في جنوب السودا

في  دمج المنظور الجنسانيعمى  ةدو محد أو قدرات اتالفردية تبدي التزامالبمداف األفريقية ال تزاؿ  ،واالقميمي 
دارتيا وتسويتيا . " عمميات  .20منع النزاعات وا 

 

الضعؼ حوؿ  1133واألمف التابع لالتحاد األفريقي المنعقدة في مارس مس السمـ لمج 164أكدت الدورة اؿ 
دليؿ تدريب باستكماؿ  جناح السرعةعمى الذي يعاني منو النساء واألطفاؿ عمى ضرورة قياـ المفوضية 

في افريقيا بما في ذلؾ القوة األفريقية  عمى عمميات حفظ السالـالجنسانية  صبغةالإضفاء مف أجؿ المدربيف 
بمدونة  التمسؾمع المدربيف  كتدريب تدريبيـ يتـ إلى تعييف نقاط اتصاؿ الدوؿ األعضاء تكما دع اىزةالج

تستكمؿ بأف  غير المسبوؽ المفوضيةىذا القرار  فوضلقد  في الدليؿ المذكور ."  يرد كما  قواعد السموؾ
دارة السمـ واألمف الجنسيف والتنميةائؿ مف خالؿ كؿ مف مديرية المرأة ومسالدليؿ  إعداد ىذا  بغية استخدامو وا 

  قواعد السموؾ مع مدونة المقرر عتماد ىذاوقد كاف ا .1133نياية قبؿ 
 

 .  1133الجتماع التحقؽ الذي عقد في سبتمبر  السمة المميزة

 
 بغية سد فجوة السالـ لالتحاد األفريقيدعـ عمميات االتحاد األفريقي تدريب الجنسيف لصالح  تـ إعداد دليؿ

في السمطة غيرىـ حفظ السالـ و  عمىالذيف سيقوموف بدورىـ بتدريب مسؤوليف  الحاجة إلى تدريب المدربيف

                                                        
4088-4080َغاء األيى انخذذة، انخمشٚش انغُٕ٘  17  

  18َفظ انًصذس
  19َفظ انًصذس

879، ص 4009حمشٚش انًشأة األفشٚمٛت ،  20  
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في  جرائـ الحرب  تنتيؾحيث  في اوضاع النزاعات نوع الجنسحاالت العنؼ القائـ عمى  يتـ تقميؿ حتى
 يقي لحقوؽ االنساف والشعوببروتوكوؿ الميثاؽ األفر كما ورد في كؿ مف :  واألطفاؿ النساء الغالب حقوؽ 

االتحاد األفريقي حوؿ مسائؿ الجنسيف سياسة مف  2اإللتزاـ رقـ و في افريقيا ؛  بحقوؽ المرأةالمتعمؽ 
 اتفاقيةو  في افريقيا ، بيف الجنسيف حوؿ المساواة اإلعالف الرسميو عقد المراة في افريقيا ، مف   6الموضوع و 

قرار مجمس األمف لألمـ  بما في ذلؾ بيجيف عمؿوخطة  ،لمرأةا ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء
  (4000)8345 المتحدة
 تعزيز السمـ واألمف بيدؼ االتحاد األفريقي أنشطةفي  المنظور الجنساني بتعميـ تقـو المفوضية ،بالمثؿ 

ات دعـ في مكاتب االتصاؿ لالتحاد األفريقي وعممي يفالجنسالمعنييف بمسائؿ ومف خالؿ نشر الخبراء 
النساء المبعوثات بتعييف  ح الخاصااالقتر و لمسؤولي حفظ السالـ لالتحاد األفريقي ،  تدريب المدربيفو السالـ، 

  المرأة في عمميات السمـ . وكذلؾ إشراؾ السمـ واألمفو ممرأة، لعييف ممثؿ خاص ات ولتخاص/ ممثالت 

 

ساءة معاممة األطفاؿ المجندوف الثالثة: المادة  الطفمة  وا 

ساءة معاممة اؿفلتجنيد األط نظـ لممنع الم ؽ حممة  خالؿ السنة المقبمةب" إطال تعيدت الدوؿ األعضاء   وا 
 ثاؽ األفريقييفي الم لحقوقيف الواردة مما يشكؿ انتياًكا في الرؽ الجنسي  كزوجات أو الفتيات الصغيرات
 لحقوؽ الطفؿ " 

فيما يزيد عف  العمر إنخرطوامف سنة  32طفؿ دوف  1110000أف ما يزيد عف  توفرة لدينامتقدر المصادر ال
فتيات ال يتـ الجنود األطفاؿ  311،111في المائة مف ىذه المجموعة أو  41نسبة  تعالميًّا وكان شراعا 11
ـ البنات ال تخدو .  الذكورعمى الجنود األطفاؿ  منصبًّ االعتراؼ لمحنتيف ذلؾ االىتماـ الدولي  ي الغالبف

والدعـ الطبي إلى  االستخبارات مثؿخدمات عسكرية أخري  مف كذلؾ بأداءبؿ يق   اتطات نشكمقاتال فقط
ف ستخدمي -قبؿ وصوليف سف البموغ –مف الشابات  مف ذلؾ كمو، أف عدداً  أأعماؿ النظافة والطبخ . إف األسو 

 الجماعات المسمحة . قادة مع زواج مزيؼفي الرؽ الجنسي لخدمة القوات أو يجبرف عمى 

 

عادة  برامج تطبيؽ عند تحدث تتمثؿ إحدى المشاكؿ الكبرى التي في أف  الدمجنزع السالح وتسريح الجنود وا 
. عالوة عمى ذلؾ ،  21أسمحةات ألنيف في أغمب األحواؿ ال يمنحف عداد المفقود في غالًبا ما تكف النساء

                                                        
: . يخٕفش فٙ 4088، 2كغاَذسا كهٛفٕسد ، انفخاة انًجُذة انًُغٛت ، أغغطظ    21  

  : http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISN-

Insights/Detail?lng=en&id=131638&contextid734=131638&contextid735=127475&tabid=127475&dynrel=4888caa0-b3db-1461-98b9-

e20e7b9c13d4,0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233 
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ىؤالء  أثناء كف مقاتالت ويصبح  ات أطفااًل نتيجة لعمميات اغتصاب تمتتنجب العديد مف "الفتيات المجند
بصورة خاصة  ىذه المشاكؿتقتصر و  . 22المجتمعمف ضحايا اإلساءة والنبذ  أيًضا أطفاؿ الحرب، األطفاؿ

بعض التقارير ، ولد عشرات . وطبقا لالمبكر الحمؿبسبب  ناسور الوالدةيف مف صغيرات يعانعمى فتيات 
عمى تحمؿ النساء كف يجبرف  النزاعات .كما أف العديد مفأثناء  االغتصاباآلالؼ مف األطفاؿ مف جراء 

الحرب المنسية :   تإيجابيا"  المعنوف لصندوؽ إنقاذ الطفولة  1110تقرير وطبقًا ل . 23حاالت حمؿ متعددة.
 شديد مف خوؼ  أنفسيف في حالة  فتيات في النزاعات المسمحةفي النزاعات المسمحة غالًبا ما تجد  الفتيات
قبوليف  ومجتمعات ترفض عائالتو  .وأكثرىف ال يممكف الخيار نياعالمسمحة او الرحيؿ  الجماعاتمع  البقاء

 والمجتمع ةاألسر شرؼ  وحتى عاىرات لطخف وساقطات أخالقيًّاطاىرات  غير  أنيف في المجتمع عمى أساس
 ونتيجة  معاتيف.وعزلة في مجت كبيرااستياًءا  يفأطفالبصحبة  الشغب  الفتيات العائداتتمؾ  تمفى و . 
ثارة  االنحالؿوصفات  ،هالعار ىذ ةوصمل  اجتماعيةأف تتوفر شبكة دوف ب المقترنة بيف الشغبالخمقي وا 

تضطر قدامى . و  ىفضد اإلساءةو التعذيب  تستمر ىذه الحمقة مف .عيشتيفلدعميف او تيسير سبؿ 
، وبدوف حماية المجتمع و/ ىذا لعيش.العودة إلى تجارة الجنس حتى يتسنى ليف ا إلىالمحاربات إلى العودة 

  مجموعاتقبؿ  مف إعادة تجنيدىفوقد يتعرضف لمخطر الكبير المتمثؿ في أو التدخؿ الدولي 
 

 مجتمعاتال وتوعيةبدور الجنسيف خالؿ النزاعات  العتراؼل الممموسةمزيد مف الجيود الجب بذؿ ي 24 مسمحة
  . التجنيد وىف طفالت في فخ  فتيات ال وعوقتكرار بخطر  النزاعاتانتياء فترة ما بعد في 

 

 : العنؼ ضد المرأة :4المادة 

 

في  ومستمرة والمشاركة فييا ،عامة  ( يتعيد رؤساء الدوؿ والحكومات ببدء إطالؽ حممة4) بموجب المادة
 تير المشروع بالنساء والفتياغ عمى نوع الجنس إلى جانب مشكمة االتجار عاميف، ضد العنؼ القائـغضوف 
 العقاب بسبب  عمى االفالت مف والقضاء عمى المستوى الوطني النساء التي تحمي اآلليات القانونية وتعزيز

 " المجتمع األفريقي مواقؼ وسموكيات يغير بشكؿ إيجابي مى النحو الذيضدىف ع الجرائـ المرتكبة
                                                                                                                                                                                    

  

  

  22 َفظ انًصذ س
س َفظ انًصذ  23  

: 

Waltraud Queiser Morales, 24  ( متوفر في1112الجنود األطفال المجندات : وجه جديد آخر لالستغالل الجنسي والعنف الجنسي) جوية والفضائية:مجلة القوة ال 

http://www.airp 
ower.au.af.mil/apjinternational/apj-s/2008/1tri08/moraleseng.htm   
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، كشفت 1110بالعنؼ. في  اتمالييف مف النساء األفريقيال،تتأثر  منظمة الصحة العالمية درامصل وفقاً 

 في المائة 01أف حوالي والعنؼ داخؿ األسرة  النساءصحة  أجرتيا منظمة الصحة العالمية حوؿ الدراسة التي
ألشكاؿ تعرضف  مف النساء في المناطؽ الريفية األخرى في المائة 33حواليو . في بمد أفريقي  النساء مف 

وفي أحد البمداف. أشارت تقارير  الحميميف . ئيفشركا أو مختمفة مف الضرب أو العنؼ مف قبؿ أزواجيف
اقترنت آخر  بمد في تقرير و  زوجيا او صديقيا كؿ ست ساعات. عمى يدمنظمة العفو الدولية إلى مقتؿ إمراة 

مكتب  ذكرو . يالعنؼ الداخمب 3442في شأنيا في  حكمت المحكمة العميامف كؿ عشر قضايا قتؿ ست 
عند و . القتؿ  مف جميع جرائـ في المائة  43بنسبة  قدري  أف العنؼ المنزليآخر في بمد  المدعي العاـ
أنو في بمداف  وجدبمدا في اإلقميـ،  33حسب االحصاءات األخيرة مف  ستويات عالية مف العنؼتسجيؿ الم

 . ، إف العنؼ ضد المرأة25والجنسي في حياتيف لمعنؼ الجسدي ضحاياأو أكثر النساء نصؼ  كانت عديدة
لإلبقاء عمى المرأة في وضع يشكؿ أقصى مظاىر عدـ المساواة والتمييز بيف الجنسيف وىو كذلؾ أداة قاتمة 

الجنسي ، الزواج  العنؼ مثؿ العنؼ أخرى مف أشكاؿ يتجاوز العنؼ ضد النساء الضرب إلى  26 التبعية
وفي  في أماكف العمؿ خويؼت، االغتصاب الزوجي، التحرش الجنسي ، الالمتصؿ بالميرالقسري، العنؼ 

 المؤسسات التعميمية ، الحمؿ القسري، االجياض القسري، التعقيـ القسري، ختاف االناث واالتجار بالنساء
أحد  الجدير بالذكر أفو  أنحاء القارة اجتاح طاعوف اغتصاب النساء ومف ناحية أخرى، . والبغاء القسري

فقط ) تـ االبالغ حاالت االغتصاب التي تـ اإلبالغ عنيا.  األفريقية يعتبر األوؿ في العالـ مف حيث فبمداال
 أفالبمد  ىذاتوضح البحوث الواردة مف . 27حالة (  401،111 بولـ يبمغ عما يقدر  حالة 00،111عف 

وة عمى عال .28في المائة فقط  36لمحكمة، تمت إدانة ا عرضت عمى  حاالت اغتصاب 6مف كؿ  3حوالي 
عف طريؽ العالقة األمراض المنقولة في المائة مف مرضى  36أف  بمد أفريقي يمحمية ف ، كشفت منظمةذلؾ 

إحدى تالحظ الجنسية كانت الفتيات دوف الخامسة مف العمر وىو دليؿ عمى االعتداءات الجنسية. و 
لمخاطر عالية لألمراض  رض النساء والفتيات األفريقيةالمتحدة أف مثؿ ىذه االعتداءات تعّ  األمـ اتمنشور ال

  فيروس نقص المناعة البشرية/ االيدز أكثر مف الرجاؿ والبنيف . ) بما في ذلؾالمنقولة عف طريؽ الجنس 

                                                        
-http://progress.unwomen.org/wp: يخٕفش فٙ :   4088،  ا ٔلائع : أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء –َغاء األيى انًخذذة، احمذو َغاء انعانى  25

content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-SSA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
  

   /:progress.unwomen.orghttp/: حمذو َغاء انعانى : انغعٙ  يٍ أجم انعذانت . يخٕفش فٙ :َغاء األيى انًخذذة 26 

  27 68صفذت  4009،  حمشٚش انًشأة األفشٚمٛىت 
-http://progress.unwomen.org/wp: يخٕفش فٙ :   4088ا ٔلائع : أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء ،  –َغاء األيى انًخذذة، احمذو َغاء انعانى  28

content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-SSA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
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واألسوأ مف ذلؾ أف دراسات العنؼ ضد المرأة  ومف ناحية أخرى، ىناؾ عقبات كثيرة تعترض سبيؿ معالجة

وافقوا ذيف ردوا عمى الدراسة ال % مف الرجاؿ والنساء43 بمداف عديدة في اإلقميـ توضح أف حواليأجريت في 
يتعيف عمى  وفي ىذا الصدد، . 29لمرجاؿ ضرب زوجاتيـ  أنو يحؽ في بعض األحياف أو كؿ األحياف عمى

 عمييف االعتداءاإلساءة إلييف او يقبمف النساء  مف العديدف ما لممرأة مف حقوؽ .كؿ مف الرجاؿ والنساء معرفة 
تجعؿ العنؼ ضد غير قانوني . وعميو، يجب اعتماد القوانيف التي  شيء التصرؼ ىذاعمماف أف ال يألنيف 

تطبيؽ  يجب أف يتسـأولئؾ  –سيادة القانوف والوصوؿ إلى العدالة حواجز أخرى  تشكؿو المرأة جريمة . 
 30 اوصوؿ النساء إلييلة و كـ بالودية وسياالقانوف وآليات المح

في أفريقيا ، تبيف اف ىناؾ اقؿ مف  العنؼ المنزلي لتي تحكـحوؿ القوانيف المناسبة ا األخيرة قاريرتلموفًقا 
البمداف عذد  َصفلدى أكثر مف   حالًياتتوفر العنؼ المنزلي و المرأة مف  مف البمداف تحميخمسيف في المائة 

لقد حولت  .31الزوجي االغتصابـر % مف البمداف تجّ 31وأقؿ مف  مف التحرش الجنسي حماية النساءلقوانيف 
لمعنؼ كعالج قانوني لمظمـ  تعرضفيلمنساء الالئي  دفع تعويضات نحو مـ المتحدة مؤخرا تركيزىانساء األ

أنو يتعيف دفع تعويضات إلى ( بوضوح ، 3112المرأة في أفريقيا) و تشير بروتوكوؿ حقوؽ المرتكب ضد ىف
مف بما في ذلؾ إعادة التأىيؿ الكرامة واألو لحقوقيف في الحياة يشكؿ انتياكًا  لكوف ذلؾلمنساء ضحايا " العنؼ 

المتعمقة بالتبعية حالًيا  الموجودةالشاممة تعزيز األنماط  بركزف عمى القضاء الكامؿ وليس عمىف ىو  ." 32
الييكمي التي قد تكوف الرئيسية  التفاوتو ظـ ، نالتيميش الم ،بيف الجنسيف  المرتباتالفوارؽ في و الييكمية ، 

 33" لمعنؼ الذي تعاني منو النساء.
 

 

 تواجو عقبات ضد المرأة أعماؿ العنؼ المرتكبة لمعالجة في جميع أرجاء القارة التي تحققت ظمت االنجازات
الثقافية  والقضايا االجتماعية القانوفتنفيذ وكاالت اللدى  محدودةال قدراتوالبسبب" انعداـ آليات فّعالة لإلبالغ، 

                                                        
:، يخٕفش فٙ 4088َغاء األيى انًخذذة ،ٔلائع حمذو َغاء انعانى ، أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء،  .  49  

http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-SSA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
     

 
 

 ، يخٕفش فٙ: 4( 3112)35ًخذذة ، انجضء كًاَٙ أعًال انعُف ضذ انًشأة  فٙ افشٚمٛا، انًعاٚٛش انذٔنٛت باٚتانُشاط انذاخهٙ  نخغٛٛش انمٕاٍَٛ  فٙ يجهت أفشٚكا سُٕٚال، انًى ان ياس21٘
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol21no2/212-violence-aganist-women.htm 

 حعخشض انذٔل  األعضاء فٙ االحذاد األفشٚمٙ   عهٗ  اإلشاسة ئنٗ دٔل أعضائٓا عهبًّا  *:      َفظ انًصذس38
  

http://www.unwomen.org/publications/untf-vision-2015/  32  
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/14/22&Lang=E33 

 

http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol21no2/212-violence-aganist-women.htmماري
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol21no2/212-violence-aganist-women.htmماري
http://www.unwomen.org/publications/untf-vision-2015/
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ضحايا العنؼ، قيود مالية  العدالة لصالح أماـ تحقيؽ تشمؿ القيود األخرىو ..34التي تحوؿ دوف االبالغ 
 تكاليؼ النقؿ بمغف عف أعماؿ العنؼ توفيرمف النساء الالئي ت   بصورة منتظمةطمب، ت   اف)في بمد ولوجستية
 تمويؿ إلى محاكـأ يمج مف عمى تسف المتيميف.، في بمد آخر حيث ي لتسييؿ إلقاء القبض عمىمسبؽ كشرط 

في ىذا الصدد، يتعيف و  35.  واحدة (القضية مزيارات ل 4بأحياًنا التي تقدر و  بنفسو حاكـ زياراتو ليذه الم
عداد بروتوكوؿ موحّ ومراقبة  لمتدريب واضحة وضع أطًر قانونية لمساعدة  دأعماؿ العنؼ القائمة عمى الجنس وا 

 :وفيما يمي بعض الخطوات التي تبشر باألمؿ  عمى الوصوؿ لمعدالة .العنؼ ضحايا 

 

  حوؿت محددة وجيياالعاـ لمشرطة إصدار ت المفتشفي ناميبيا، يتطمب قانوف العنؼ المنزلي مف 
بصورة  الحفاظ عمى إحصائيات تتعمؽ بتقارير العنؼ المنزلي وتقديـ تقارير فيواجبات ضباط الشرطة 

  منتظمة إلى الوزير المعني ؛

  

  ،في لمنساء مّجاًنا الالزمة  العناية الطبية يـتقدينص قانوف العنؼ ضد النساء عمى ضرورة في ليسوتو
 ;فترة ما بعد االغتصاب 

 

 ،لمناجيف مف العالج الوقائي  توجييات وطنية تحث عمى توفير أصدرت وزارة الصحة في كينيا
 36.بفيروس نقص المناعة البشرية . االصابةلحمايتيف مف  وذلؾ االغتصاب

 
الحكومات والمجتمع  بما في ذلؾ، فييا جميع أصحاب المصمحة شترؾيمواصمة الجيود التعاونية التي تعتبر 
الجيود. مضاعفة ىذه ويتعيفمكافحة العنؼ ضد المرأة بصورة فّعالة بالنسبة ل حاسًماأمرًا المدني   

 

  المساواة بيف الجنسيف :5المادة 

بيف  ساواةمبدأ الم وتعزيز رؤساء الدوؿ والحكومات ب " توسيع ( يتعيد5بموجب المادة الخامسة)
ليشمؿ جميع أجيزة االتحاد األفريقي األخرى، بما في ‘ لمفوضية االتحاد األفريقي  الذي اعتمدناه الجنسيف

والمحمية بالتعاوف مع  والمستويات الوطنية المجموعات االقتصادية االقميميةو ذلكا برنامجيا لمنيباد، 
 في بمداننا"  الوطنية األحزاب السياسية والبرلمانات

                                                        
 َفظ انًصذس   .34
-http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN :  .:، يخٕفش فٙ 4088األيى انًخذذة ،ٔلائع حمذو َغاء انعانى ، أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء، َغاء  35

Factsheet-SSA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
 http://progress.unwomen.org : َغاء األيى انًخذذة، حمذو َغاء انعانى: انغعٙ يٍ أجم انعذانت. يخٕفش ف36ٙ 
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مستوى تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف عمى  نحوخطوات واسعة  ، 1133في  قطعت النساءلقد  ة أخرى،مر 

ترتفع بصورة مطردة فال تزاؿ دوف حد أف األرقاـ  الرغـ مفوعمى . في أفريقيا السمطة الحكومية السياسية
 واألعمى سي التمثيؿ األدنى% مقعدا في مجم11شغؿ النساء تفي بمداف عديدة في أفريقيا، و يؽ المساواة . قتح

ومتجاوًزا المعدؿ العالمي المقدر   1111 % في االقميـ في31. ويشكؿ ىذا ارتفاًعا مف  1133في 
% مف المقاعد البرلمانية 31في شماؿ أفريقيا، في أعقاب الربيع العربي، تشغؿ النساء و .  37 %11ب

نسبة  مف، زادت بوروندي لنظـ الحصص  ، نتيجةةحّددوبصورة م 38.%. 1111 في % 1بارتفاع عف نسبة 
نتخبت كؿ مف تنزانيا وأ 39 .1133% في 1حوالي ب واألعمى في مجمسي التمثيؿ األدنى النساءتمثيميا مف 
عة بمداف أفريقية بمرتبة العشريف األوائؿ ومف ناحية أخرى، حظيت سب40.برلمانييما .إمرأة رئيسة ل وموزمبيؽ

%( 0661ىي: رواندا)و  في البرلمانات الوطنية ,المرأة في العالـ مف حيث تصنيؼ مشاركة
%(، 16%( ، تنزانيا)1266%( انجوال)14611%(، موزمبيؽ)4460%(، جنوب أفريقيا )4061سيشيؿ)
في  % لتمثيؿ المرأة11البمداف التي حققت أكثر مف  نجد أفبشكؿ  ممحوظ، و  41.%(.1464وأوغندا)

 أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية الواردة في لمتدابيروالمنفذة عات برلماناتيا ىي البمداف الخارجة مف النزا
  42االناث  حعضٚض يشاسكت انشايٛت ئنٗ المرأة ضد التمييز

 

االشارة إليو ما تمت وك43. االنتخابي. في التمثيؿ بموجبيا النساء تشارؾحصص  ةلدى ستة عشرة دولة أفريقي
بفرض سياسة المساواة  دستوريا كؿ مف رواندا وتنزانيا تقوـ ، وضع النساء في تقرير األمـ المتحدة عف سابقا

األحزاب السياسية تتخذىا الحصص والتدابير األخرى التي وبينما يترتب عمى  44.بيف الجنسيف في برلمانييما
 ات االنتخابية التييبالنظـ االنتخابية والترت فإفتأثير واضح ، بيف الجنسيف ،  لمساواةا في الدولتيف لضماف

قد عانت النساء الالئي ترشحف و نظـ الحكـ التمثيمي . ًا واضحا أيضا عمى ثير تأحققت الجنسيف مسائؿ تراعى 
 ورد فيما وك45”..ظيوراتيف العمنية فٙ التغطية االعالمية مف " العجز في كؿ مف 1131في  لممناصب

ات تمويؿ النساء المرشحو الجيد  التدريبفإف " 1133لعاـ  تقرير األىداؼ االنمائية لأللفية لألمـ المتحدة
في التغمب عمى ذات أىمية قصوى لألحزاب السياسية والحكومات أعمى مستوى عمى  وتوفر اإلرادة السياسية

                                                        
 .www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdfفٙ  3155حمشٚش األْذاف االًَائٛت  نألنفٛت نأليى انًخذذة  نعاو 37
 َفظ انًصذس 38
 َفظ انًصذس39

 َفظ انًصش.40
 .http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ,: : فٙ 31 55أكخٕبش،  25انُغاء فٙ انبشنًاَاث: انخصُٛف انعانًٙ  يٍ  41
 .3153-3155حمذو َغاء انعانى ، حمشٚش َغاء األيى انًخذذة  42

 َفظ انًصذس .43
 َفظ انًصذس .44
  أعالِ  54أَظش انذاشٛت 45
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في  العمميات التي تؤثر عمى تمثيؿ النساء إف وبشكؿ عاـ،46”.في البرلمانات العالمية. حاالت عدـ التوازف
عمى التشريع واالصالح القانوني والتنمية في القارة الحًقا . عمى سبيؿ  ثرالبرلمانات اإلقميمية مف شأنيا أف تؤ 

فيما عاماًل محوريًّا في تحقيؽ االصالح القانوني المرحمي وجود النساء في البرلماف ظؿ  المثاؿ في رواندا، "
 47”.ألراضي والزواج واالرث.يتعمؽ با

 

ى تمثيؿ النساء في أجيزة صنع القرار في الدولة تحسيف مستو  الدوؿ األعضاء عمى مواصمةالمفوضية تشجع 
 المعني العالمي لألمـ المتحدة في المؤتمر لمتفؽ عمييا% ا11بنسبة  حصة العمؿ اإليجابيةبالرغـ مف . 

، فإف العديد مف ىذه البمداف ال مثؿ ىدًفا لمعظـ البمداف والتي كانت ت 5991 فيالمنعقد في بيجيف و بالمرأة 
 تصورات االتحاد األفريقي الخاصة يتعيف عمى الدوؿ األعضاء أف تستخدـ كمقياسو  . التنفيذ يزاؿ متأخرًا في

رواندا عمى بجميورية  أف تشيد تود المفوضية في ىذه المناسبةو في اتخاذ القرار.  لتمثيؿ المرأة %50بتحقيؽ 
حديثًا حوؿ  اعتمادهتـ  ف الذيبقية البمداف أف تحذو حذوىا . إف القانو  تحقيؽ ىذا اليدؼ في برلمانيا وتشجع

بال  وىفي أعداد النساء  ةفي السنغاؿ وفي الدستور الكيني الذي أدى إلى زيادة ممحوظ المساواة بيف الجنسيف
 .في االتجاه الصحيح  ة ميمة شؾ خطو 

 

 :حقوؽ االنساف المتعمقة بالمرأة 6المادة 

 

والحماية النشطيف لجميع حقوؽ  اف التعزيزىذه المادة ، يتعيد رؤساء الدوؿ والحكومات" بضم بموجب
القوانيف عند  إصدار  ع مستوى الوعي أومف خالؿ رف االنساف لمنساء والفتيات، بما في ذلؾ الحؽ في التنمية

 االقتضاء ."

 

الصحة االنجابية ،ختاف االناث،،التمييز ضد  بما في ذلؾ  جزء الىذا تحت يمة مجاالت مختمقة متـ بحث 
 .منساء ل واالستغالؿ الجنسي التجاري المرأة والتجارة ، االتجار بالبشر المرأة،

 

 الصحة االنجابية 

 

حسب قوؿ مدير صندوؽ االمـ المتحدة لمسكاف " بدوف الصحة االنجابية والحرية، ال يمكف لمنساء ممارسة 
 العالـأنحاء في جميع الصحة الوصوؿ إلى ولسوء الحظ، إف الحؽ في  48” كاممة االنسانية األساسية حقوقيف

                                                        
 َفظ انًصذس  46
 .انًزكٕسة  أعالِ 31 انذاشٛت أَظش 47
 .http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womrepro.htm , َفٛظ صادق. انذك  فٙ انصذت االَجابٛت  ٔانصذت  انجُغٛت، صُذٔق األيى انًخذذة نهغكاٌ  . يخٕفش فٙ: 48
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أمر بعيد عف الواقع السيما فيما يتعمؽ بالصحة االنجابية . عالوة عمى ذلؾ واستناًدا إلى البنؾ الدولي يرتبط 
بالحمؿ،  سنة في البمداف النامية 44و 30ة بيف النساء الالئي تتراوح أعمارىف بيف يثمث األمراض المتفش

تواجو العديد مف و  49”.لتناسمي وفيروس نقص المناعة البشرية / االيدزالجياز ا التياباتو االجياض و دة الوالو 
حصاءات أنيا تبمغ اإلوتؤكد يت بوتث عمى في العالـاألىي  معدالت مذىمة لوفيات األميات  البمداف األفريقية

% فقط مف النساء يستعممف وسائؿ منع الحمؿ 11وأف   50والدة100,000 لكؿ حالة وفاة1,000  حوالي
يفيد ما  ىناؾفإف حسب التقدير،  51% في بعض المناطؽ .2إلى  تنخفض ىذه النسبة.ثة أو التقميدية الحدي
 140000حولي  إلى ىمميوف عممية إجياض غير آمنة تحدث في البمداف النامية في كؿ سنة مما أد 34 أف

ىذا وال تزاؿ 52.راىقيف شيوًعا بيف الم حالة وفاة مسجمة في أفريقيا حيث عمميات االجياض غير اآلمنة أكثر
تأثر عمى نحو كبير وت في جميع أنحاء القارة ية ساريةحقوؽ الجنسالالمعركة مف أجؿ الحصوؿ عمى 

  بكر، التعميـ والفرص االقتصادية (ماألخرى لحقوؽ النساء مثؿ ) الزواج البالمجاالت 

 
عند  1133، في فبراير طواؿ السنة الماضية. عمى سبيؿ المثاؿحدثت أف ىناؾ تطورات واعدة غير 

الحقوؽ مف أجؿ تأييد  أنحاء أفريقيا مف جميع تجمعت النساء بيوـ صحة وحقوؽ المرأة األفريقية االحتفاؿ
ذات الصمة بحقوؽ االنساف التي ىف  باالتفاقياتالجنسية والصحة االنجابية وطالبت بأف تمتـز حكوماتيا 

وفي وقت الحؽ مف ىذا العاـ ، أصدرت 53.ي أفريقيا (المرأة فحقوؽ البروتوكوؿ حوؿ اصة خطرؼ فييا ) 
منظمة "  واعترفتطار الحقوؽ االنجابية. إاألمـ المتحدة تقريًرا تبمور فيو حؽ المرأة في االختيار بموجب 

قانوف  الحظت المنظمةو   54.التشريعية التدابيربشأف  تقود الكفاح كدولة أفريقيا جنوببىوماف راتس واتش " 
مف  تدخؿ ما تريده بدوف أي اختيارعمى  اتالذي يعترؼ ضمنيًّا بأنو يجب أف تكوف النساء قادر  الحمؿإنياء 

خدمات المعمومات و البتوفيرىا  آخر ويتعيف عمى الحكومة اف تدعـ ىذه االختيارات أو أي شخص   الحكومة
 55”.  ضرورية.ال

 

 

                                                        
 َفظ انًصذس 49
50  
 http://www.globalhealth.org/womens_health/reproductive/#9 ,يجهظ انصذت انعانًٙ ، انصذت انجُغٛت  ٔاالَجابٛت51
 .http://www.wpf.org/reproductive_rights_article/facts ,يإعغت انغكاٌ انعانًٛت، انذمٕق االَجابٛت، دمائ52
  in-rights-human-womens-report-situation-rights-and-health-reproductive-and-.genderacrossborders.com/2011/02/07/sexualhttp://www-يخٕفش ف53ٙ
 http://www.hrw.org/news/2011/10/31/women-s-choices-south-africa-should-continue-lead يخٕفش فٙ 54
 يٍ َفظ انًصذس 55 

http://www/
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والسيما رعاية  منساء في أفريقيا لئيسي ىو شاغؿ ر  إف حؽ االنساف في الصحة والوصوؿ إلى الرعاية الكافية
فإف أكثر  بقميؿ مف   1110 في يات االميات المقدرة عالميًّافمف حاالت و  016111 فمف بيف  56. األميات
مالي ج. لقد سجؿ في إوحده حدث في إقميـ أفريقيا جنوب الصحراءقد   .13111157)  ىذه الحاالت نصؼ

بمًدا في 13مف بينيا  والدة  100,000لكؿ 1000 عمى أقؿ تقديرلوفيات األميات تبمغ معدالت  بمد 34
االجياض غير  يمكف تجنبيا مثؿ أسباب عفوكانت معظـ ىذه الوفيات ناجمة .58إقميـ افريقيا جنوب الصحراء

لألسباب المؤدية  لوفيات وأمراض تتعرض الشابات بصفة أكثر و .  الوالدة  المتعثرة  وفقر الدـ،  اآلمف
سنة تبمغ إحتماالت  وفاتيف   11-30فإف الفتيات الالئي تتراوح أعمارىف بيف عمى سبيؿ المثاؿ ، ف .األميات 

بسبب الوالدة ضعؼ احتماالت وفاة الالئي ىف في العشرينات . وتمثؿ مضاعفات الحمؿ السبب الرئيسي في 
واحدة   34-30يات في الفت . تمثؿفي البمداف سنة  34-30تتراوح مف التي عمار االوفيات الفتيات  في 

% 11يستخدـ  أقؿ مف و وىو ما يقدر  بخمسة مالييف  سنويًّا.  -في كؿ أربع حاالت  اجياض غير اآلمف
وزراء الصحة  اعتمد،  1110في و  .59الناشطيف جنسيًّا في أفريقيا وسائؿ منع الحمؿ .الشباب  مف جميع 

في جازتو بعد ذلؾ الدوؿ األعضاء سية واالنجابية اوالحقوؽ الجن ي لمعالجة الصحة يةاطار سياسة ف و األفريقي
تحقيؽ دوف  االنمائية لأللفية تؤكد ىذه السياسة أنو ال يمكف تحقيؽ األىداؼو  1116.60االتحاد األفريقي في

في المجتمع المدني والحكومات والييئات  العناصر الفاعمة تعيف عمىوي 61.في ىذا المجاؿموس مم فتحسي
المتعمقة  األوضاع المستجدة بيدؼ رصد مًعا العمؿة األفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب. مثؿ المجن يميةاالقم

  .حقوؽ االنساف الخاصة بالمرأةب

 
 خالؿ الدورة العادية الخامسة عشرة الدوؿ األعضاء بااللتزامات المتجددة مف مفوضية االتحاد األفريقيترحب 

صحة االميات واألطفاؿ في افريقيا إلطالؽ ناقشت مسألة التي  1131في يوليو  لمؤتمر االتحاد األفريقي
تحت شعار" أفريقيا تيتـ" ال ينبغي أف تموت إمراة  ) كارما(بالحد مف وفيات األميات في افريقيا حممة التعجيؿ

بموجب خطة عمؿ مابوتو لمصحة والحقوؽ  االلتزاماتىذه تحقيؽ و عمى المستوى الوطني  وىي تمنح الحياة
بمدا " كارما" عمى  41قد أطمؽ  اف نالحظ أنو مف المشجع جداو  . 1130نجابية بحموؿ واال الجنسية

                                                        
 . لٛاط عذو انًغأاة بٍٛ انجُغٍٛ  فٙ اأفشٚمٛا  . 3119جُت االلخصادٚت ألفشٚمٛا، حمشٚش انًشأة األفشٚمٛت اال56
  51ٔ 5صفذت   .3112: حمذٚشاث أعذحٓا يُظًت انصذت انعانًٛت، انَٕٛغٛف، صُذٔق األيى انًخذذة نهغكاٌ  ٔانبُك انذٔنٙ.  3111يُظًت انصذت انعانًٛت.ٔفٛاث األيٓاث فٙ 57
 ,Sierra Leone (2100), Niger (1800), Afghanistan (1800), Chad (1500), ،  (1400), Angola (1400), Rwanda (1300), Liberia (1200) حى ركش ْزِ انبهذاٌ 58

Guinea Bissau (1100), Burundi (1100), the Democratic Republic of the Congo (1100), Nigeria (1100), Malawi (1100), and Cameroon (1000). 
WHO, Maternal Mortality in 2005: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank, 2007 pg. 1 

. فهٛكٍ  نكم أو   ٔطفم ةشأٌ)يُظًت انصذت انعانًٛت ، انَٕٛغٛف  ٔبشَايج األيى  انًخذذة نهغكاٌ،   3111( انخمشٚش انصذٙ  انعانًٙ انعاو 3116يغهغالث الَغٛش دٕل ابما دٛاة األيٓاث )59

 :  نعانًٛت : كم أٍو ٔطفم يٓى) يُظًت انصذت انعانًٛت ، انَٕٛغٛف، بشَايج األيى انًخذذة نهغكاٌ) يُظًت انصذت اs.3111حمذٚشاث ٔفٛاة أأليٓاث فٙ
 َفظ انًصذس .60
 َفظ انًصذس  .61

http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=160&filterListType=4
http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=160&filterListType=4
http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=160&filterListType=4
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معدالت وفيات األميات . عالوة عمى ذلؾ، قاـ االتحاد األفريقي ، مف خفض  إلى ىويسع الوطنيالمستوى 
وؿ وفيات ح لممرأة لمعقد األفريقي 1مشروعا تحت الموضوع رقـ  01، بدعـ صندوؽ المرأة األفريقية خالؿ

  االميات، فيروس نقص المناعة البشرية/ االيدز وصحة المرأة .|

 
 تشويو األعضاء التناسمية لممرأة.

 
عضائيف أ لتشويو يتعرضف  في العالـ والنساء مف الفتيات مميوف 341و 311ا بيف أف متقدر األمـ المتحدة 

 انَٕٛغٛفحمذس ٔ . سنويًّا. العممية ىذهلخطر  يتعرضف فتاة ( مالييف1اف ثالثة) ومف المقدر .التناسمية
62
أٌ  

وقد  . بمًدا افريقيا 12تمارس في  انخٙ انخشّٕٚ نعًهٛت حعشضٍ ٚعشٍ فٙ افشٚمٛا فخاة ٔئيشأة يهٌٕٛ 70 دٕانٙ
 )ب(0المادة  بموجب ومنعوىا لحقوؽ االنساف نتياًكاإبأف ىذه العممية تشكؿ   الحكوماترؤساء الدوؿ و أقر 

 63المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا . األفريقي لحقوؽ االنساف والشعوب في افريقيا يثاؽمف بروتوكوؿ الم
أشكاؿ  ضد كافةالمدعومة بفرض عقوبات  إلى الحظر مف خالؿ التدابير القانونيةيدعو ىذا البروتوكوؿ و 

جراء عممية التشويو مف قبؿ األطباء لإلناث تشويو األعضاء التناسمية عدييـ وجميع أو مسا وختانيف وا 
يدعو كما األطراؼ في البروتوكوؿ .  يع الدوؿالقضاء عمييا في جماألخرى وذلؾ بيدؼ  الممارسات

الممارسة. وقد لوحظ مع القمؽ ىذه  يواجيف حظر كذلؾ إلى حماية النساء الالئي لبروتوكوؿ الدوؿ األطراؼ
ضد  ةيليست لدييا تشريعات رسم ةفييا تشويو األعضاء التناسمي  يمارس عضًوا ةدول 12 مف بيف 4 بأف

 االتحاد األفريقيمؤتمر مقرر وبعد  )انظر الجدوؿ أدناه( لإلناثتشويو األعضاء التناسمية 
Assembly/AU/Dec.383(XVII) نحو القضاء عمى  الذي اتخذ في مالبو بمثابة التزاـ سياسي قوي

  . لإلناثتشويو األعضاء التناسمية 

 والنساء سف قانوف لحماية الفتياتمؤخرًا مف عمى ما قامت بو  بغينيا بيساو ريقيتشيد مفوضية االتحاد األف
 كما تذكر عمى اتخاذ اجراءات مماثمة وتحث البمداف العشرة الباقية لإلناث مف تشويو األعضاء التناسمية

ف ذلؾ بأة ضد ىذه الممارسة الضار  قانوفال يوجد لدييا التي  في ىذا البروتوكوؿ البمداف األطراؼخاصة 
  مف البروتوكوؿ. 0لممادة  انتياًكا يشكؿ

 

 

                                                        
  http://www.unicef.org/protection/index_genitalmutilation.htmlأَظش62 

 حٓى انعادٚت انثاَٛت  فٙ يابٕحٕ، يٕصيبٛك يٍ لبم سؤعاء انذٔل ٔانذكٕياث  فٙ دس  3112ٕٚنٕٛ  55حى اعخًادِ  فٙ  63

http://www.unicef.org/protection/index_genitalmutilation.html
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قانوف يحظر تشويو  يايليس لد البمداف التي
 األعضاء التناسمية

يحظر تشويو  لدييا قانوف البمداف التي
لإلناثاألعضاء التناسمية   

الكاميروف، جميورية الكونغو الديمقراطية، جامبيا، 
وماؿ نيجيريا، سيراليوف، الص ليبيريا، مالي،

  بمداف( 4) والسوداف

جميورية افريقيا الوسطى  فاسو، بنيف، بوركينا
) تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي،  )بموجب مرسـو

بيساو، -رتريا، غانا، غينياإثيوبيا، إمصر، 
النيجر، السنغاؿ،  غينيا، كينيا، موريتانيا،

 بمدا( 34تنزانيا، توجو واوغندا)

 
 التمييز ضد المرأة

 

وتشتد الحاجة إلى معالجتو  في أفريقيا بحكـ القانوف وبحكـ الواقع عادة واسعة االنتشار المرأة ظؿ التمييز ضد
مجمس  إنشاء فريؽ عمؿ مف قبؿتأييد دوؿ عديدة في االتحاد األفريقي في طميعة كانت و عمى جناح السرعة. 

. أنحاء العالـة في جميع التمييز ضد المرأ مكافحة لمتركيز عمى 1131لحقوؽ االنساف في  األمـ المتحدة
الدوؿ األعضاء خصوًصا في ىذا العقد الخاص  يشجعو يذه القيادة بويشيد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

لوضع حدًّ نيائي لمتمييز ضد المرأة مف حيث القانوف والممارسة .  بالمرأة في افريقيا ، عمى مضاعفة جيودىا
بما في  وثيؽ مع فريؽ العمؿ المذكورعمى نحو التعاوف عمى الدوؿ األعضاء أيضا ويحث رئيس المفوضية 

ضد  تضمف تمييزًا و تأالتي تميز ضد المرأة  انوف القبإلغاء  المتصمة ذلؾ تحديد وتعزيز الممارسات الجيدة
في أنحاء القارة. إف يستفيد اآلخروف مف أوجو التقدـ التي تـ تحقيقو حتى حيث التنفيذ والتأثير  المرأة مف

العقد خالؿ  بصورة إيجابية، سيتحقؽ الكثير مكف العمؿ مًعاأأنو إذا في ضية االتحاد األفريقي عمى يقيف  مفو 
في التقارير السنوية لإلعالف الرسمي  لممضي قدًما المتخذة عف الخطوات وتتطمع إلي الرصد واالبالغ القادـ

 في أفريقيا . لالتحاد األفريقي حوؿ المساواة بيف الجنسيف
 

 رأة والتجارةالم

 

المتحدة االنمائي لممرأة ، أصبحت النساء  األمـإستنادا إلى التقارير الصادرة عما كاف يعرؼ سابًقا بصندوؽ 
حيث تشكؿ النساء  جارة عبر الحدود في جميع ارجاء أفريقياتنحو البشكؿ متزايد وبشكؿ غير رسمي  تميؿ
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حيث تشكؿ التجارة  لجنوب األفريقياعة تنمية مجمو  إقميـ، في محددة وبصورة64.التجار.نسبة % مف 31
في ضوء و 65.مف التجارة البينية في االقميـ 3/1أي أكثر مف  في السنة دوالر أمريكي مميار 3366أكثر مف 

تقرير مف برنامج األمـ وطبقًا ل .صعوبات فواجيي النساء األفريقياتال تزاؿ نفوذ النساء في المنطقة، تزايد 
 لمحصوؿ عمى  الحدود الذيف يسعوف موظفي  اصبح التحرش واالستغالؿ الجنسي مف قبؿ "المتحدة االنمائي

في  عبر الحدودة غير الرسمية التجار الالتي يعممف في لنساء أماـ ايشكؿ( أكبر عقبات  الرشاوى) األمر الذي
ويتمثؿ التحدي  مف قبؿ المسؤوليف. لالعتداء الجنسي أكثر عرضةالنساء  عمى سبيؿ المثاؿ،"و  66”..اافريقي

معمومات اليستطعف الوصوؿ إلى  الالنساء  عمى الحدود ألف لي الجمارؾو في التحرش مف قبؿ مسؤ  الرئيسي
  67”.ة .الالزم

 

غير في التجارة  العامالت دعـ النساءلاألولوية  نساء األمـ المتحدة، منحت الكاميروف حسب مالحظات
 توصيات أخرى وقد وردت 68”.لدعـ أنشطتيف ت وخدماتعمى توفير معموماوعممت عبر الحدود" الرسمية 

 ةالتجار في عمميات لحماية النساء  المتحدة والمجموعات األخرى حوؿ إجراءات يمكف اتخاذىا ساء األمـمف ن
تتعمؽ بوثائؽ السفر/ التأشيرات ، الجمارؾ والرسوـ ، تنسيؽ بما في ذلؾ المسائؿ التي  عبر الحدود في أفريقيا

ة المجموعفي األعماؿ التجارية عبر الحدود في )  لممشاركة لممواطنات في المجاالت االقميمية أفضؿ إقميمي
، والجنوب األفريقي شرؽ افريقيال، جماعة شرؽ أفريقيا، السوؽ المشتركة لدوؿ غرب أفريقيا، االقتصادية 

عدـ رتبطة بيا فضاًل عف والخسائر الم مجموعة تنمية الجنوب األفريقي ( المسائؿ المتعمقة بنفقات النقؿ
التحرش الجنسي وأعماؿ ؛ آنًفا ت اإلشارة إليو كما سبقو  . الحصوؿ عمى التمويؿ الكافيالتمكف مف 

النساء  بالدور الذي تضطمع بو مشروع الييكؿ األفريقي / االتحاد األفريقي لمتجارة البينيةويعترؼ 69.العنؼ
  .الضروريةإلى التسييالت عبر الحدود وحاجتيف  ةالتجار العامالت في مجاؿ 

 

والحاجة إلى  ىذه الفئة مف النساءعاني منو مضعؼ التي تلاىتماـ خاص  األعضاء منحيتعيف عمى الدوؿ 
السوؽ فييا  التي شاركتمبادرة ال . إف االنسانية يفتمكنيف مف التمتع بحقوق السعي لخمؽ بيئة مواتية

ىذه المشكمة جدير بالثناء وتشجع  لمعالجة مؤخرًا  وميسا() الكالمشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي 

                                                        
 ,حذٕل انخجاس ئنٗ انٗ انخجاسة انبُٛت  أَظش فٙ : rَغاء األيى انًخذذة، حشجٛع انخجاسغٛش انشعًٍٛٛ  ٔانًذخًهٍٛ يٍ انُغاء عهٗ عبٕس انذذ64ٔ

http://www.unwomen.org/publications/unleashing-the-potential-of-women-informal-cross-border-traders-to-transform-intra-african-trade/. 
 َفظ انًصذس 65

 .(http://allafrica.com/stories/201009220933.html Southern Africa كهًت َٕيٛغٛبٕ ياَضُٚٙ، انًذٚش االلهًٛٙ نصُذٔق األيى انًخذذة االًَائٙ نهًشأة 66
 َفظ انًصذس 67
 .عال9ِانذاشٛت68
 .http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=1150 أَظش69
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لتعزيز  عمى المستوى االقميميتعاوف المثؿ والالقياـ بالمجموعات االقتصادية االقميمية األخرى عمى  المفوضية
   سالمة التجارة عبر الحدود لمنساء .

T 
 ممرأة ل الجنسي التجاري واالستغالؿ االتجار

 

نخفضة مالماضية والمخاطر ال العديدة ات العالمية طواؿ العقودعلممجتم وغير الدائـ يالعالملمطابع  نظًرا
توفرة مال السوؽ المربحة لتستغؿ والعصابات ذات الصمة تتحرؾ بصورة واسعة نظمةم، أصبحت الجرائـ النسبّيا
د االتجار بع االتجار باألشخاص النشاط اإلجرامي الثالث في العالـ يشكؿو  .باألشخاصاالتجار  في

شتى أنواع المطالب  في تغذية ضحايا االتجار باألشخاص . يمكف استخداـ 70واألسمحة بالمخدرات
.وال يمكف  مريكيأبمميار دوالر  او صناعة الجنس التي تقدر قيمتيا في صناعات العمؿسواء   االقتصادية

اليجرة و  تتـ عبر الحدود ممياتة علمدة طويمىذا االتجاه الرىيب . لقد شيدت افريقيا  مف استثناء أفريقيا
بما في  صوب المناطؽ الحضرية والمينييف الميرة العماؿ المتعاقديف، العماؿ المياجريف التي تشمؿ المحمية

  .نزاعاتوال اتفرارا مف المجاع والنازحيف ىجرة الالجئيف ذلؾ
ي ينحدرف مف تء والفتيات الالعمى النسا الجنسي التجاري إلى حد  كبير االستغالؿيؤثر االتجار ألغراض 

ظروؼ مدمرة تتمثؿ في العبودية وفي حاالت كثيرة إلى البغاء  يف إلىى بعات األكثر ضعًفا ويؤدمالمجت
التي تجعؿ  مف العوامؿ اإلجمالية نوع الجنسوالتاريخي القائميف عمى الفقر والتمييز الثقافي  يعتبر كما القسري
 االجتماعيعدـ االستقرار  لإلتجار تشمؿ العوامؿ المساىمة األخرىو  .إلتجارلوالبنات معرضات النساء 

اة أفضؿ والطمب الرغبة في حيو  التدىور البيئيو التي تواجو االقميـ  االقتصادية والغذائية األزمةو السياسي 
 الرخيصة والدعارة . عمى العمالة المستمر

نطاؽ لحقوؽ إساءة واسعة الالجنسي التجاري  ألغراض االستغالؿفي أفريقيا  النساء والفتياتبإف االتجار 
( )ز( 1)4درج المادة يما جعؿ االتحاد األفريقي ىو ىذا و مف الدوؿ األعضاء.  اً فوريً  اإلنساف تتطمب إجراءً 

الذي تـ التأكيد عميو في خطة و حقوؽ اإلنساف في البروتوكوؿ المتعمؽ بحقوؽ المرأة المرفؽ بالميثاؽ األفريقي ل
وتـ التصديؽ عميو بموجب مقرر المجمس  ) السيما األطفاؿ والنساء بالبشرلمكافحة االتجار  واجادوجو عمؿ

بالتزاماتيا بموجب   الوفاءإلى األعضاء رئيس المفوضية الدوؿ ويناشد   EX.CL/Dec.324(X)التنفيذي 
 تقويض خالؿ  لمنع االتجار بالبشر واالستغالؿ الجنسي التجاري مف المشار إلييا اعاله والسعي األطر

 استمرار انعداـالذي يغذي صناعة االتجار بالجنس و التجاري  يالجنس االتجار واالستغالؿ  الطمب عمى
                                                        

نهبذٕد انعهًٛت انعذد  European 24اَظش أٔنٕجٌٕٔ. يكافذت  االحجاس باألشخاص ٔ.دساعت دانت فٙ َٛجٛشٚا فٙ يجهت  70

43(4008) 



EX.CL/729 (XXI) A 

Page 29 
 

 

 

مفوضية االتحاد  في تحقيؽ أىداؼ مبادرة ع الدوؿ األعضاء عمى المشاركةيشجويتـ تالمساواة بيف الجنسيف. 
 والتي تقودىا إدارة الشؤوف االجتماعية 1114نذ ظمت مستمرة مضد االتجار التي  بالحممة  األفريقي

 لمفوضية االتحاد األفريقي .
 

 والممتمكات والميراث  : الحقوؽ في األرض7المادة 

ضماف  تنفيذ القانوف عمى نحٍو نشط ، بغية والحكومات ب" تعزيز يتعيد رؤساء الدوؿ 7بموجب المادة،
  ”.قيف في السكف .ذلؾ ح بما في والميراث في األرض والممتمكات حقوؽ المرأة

 
ممتمكات بينما لمفي أفريقيا حقوؽ ممكية متساوية  %( مف البمداف20ف في المائة )يمسة وثمانتوفر في خت

و مف يتـ فرضما في االعتبار  ناإذا أخذ ,0وبوجو عاـ 71l.ميراث متساوية  حقوؽ % منيا61لدى يتوفر 
 مف الوقت فقط .% 43 األرض بنسبة ممارسات تقميدية الحؽ فيتدابير قانونية في حالة حدوث 

 
 عٛطشة عهٗ انمائًت العاداتو  السياساتو   وبالرغـ مف ذلؾ ، فإف استمرار استخداـ القوانيف التمييزية,72.

 مف التمتع بحقوقيف . تعرقؿ النساء ال تزاؿ ،في مختمؼ البمداف والمواقؼ ، التقاليد انشجم

بنشاط ، فإف تأثيرىف يزداد بدرجة كبيرة  ي اقتصادات أفريقيامميوف إمرأة ف 362مع مشاركة  عف ذلؾ، فضالً 
 تفتقرالمرأة ال تزاؿ جاالت المذكورة، ممف نفوذىف في ال الرغـوعمى  73.التنمية االقتصادية والنمووسريعة عمى 

مؤسسات النساء في افريقيا أقؿ مف نصؼ وتدير  .ذا النمو واستدامتو ودعـ ىلحماية  إلى سياسة مالئمة
% مف المواد الغذائية في 21انتاج أكثر مف  النساء وتتوليف.في القارة  الموجودةتوسطة مالصغيرة وال عماؿاأل

إقتصادي جذريًّ بحجة ستثمار إأي  عادة عمى قروض مصرفية لتحقيؽستطعف الحصوؿ يولكنيف ال 74.القارة .
ممكية األراضي أمر حيوي لضماف بحقوؽ  فإف المسألة المتعمقة وليذا، . ممتمكاتيـ الخاصةأنو ليس ليف 

ال قياميف بالزراعة واالنتاج لمعظـ المواد الغذائية فإنيف بالرغـ مف  .النساءوأف ال سيما  ىذه القارة مستقبؿ
 75.% مف ىذه األراضي .3 يمتمكف إال

 

 بال أراضي كما حدث في حاالت كثيرة حيثفجأة  يصبحف بدوف حماية قانونية ، تتعرض النساء لخطر أف

                                                        
 .(2011) 39 ,َغا ء األيى انخذذة ، حمشٚش حمذو انًشأة فٙ انعانى 71
 َفظ انًصذس 72
 http://one.org/international/reports/africasfuture/index.html :أَظش 3151ا عٛكٌٕ نهًشأة ، انذًهت دٕل انٕدذة ، عبخًبش يغخمبم أفشٚم73ٛ

 َفظ انًصذس.74
 َفظ انًصذس 75
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 بيع أراضي األسرة . يقـو الزوج ب
 
وعند وفاة  .في امتالؾ منزؿ الزوجية أماـ المحكمة مساىمتيفإثبات يضطرف إلى  عندما يحدث الطالؽ ،و 

التركات تمنح معظـ قوانيف و ورثتو.  فبيفي تركة الزوج المتوفى وتقسيميا  يتـ تضميف منزؿ الزوجية الزوج،
باألراضي  اسات تتعمؽيحتي يومنا ىذا، ال تزاؿ ىناؾ قوانيف وسلزوجية . حؽ مؤقت الستخداـ منزؿ ا رامؿلأل

حيث يتـ استثناء النساء في بمد في الجنوب األفريقي عميو الحاؿ  وى واالسكاف تميز بصراحة ضد النساء كما
   مف عممية تسجيؿ األراضي بأسمائيف .المتزوجات بالتحديد 

 ضد المرأة في معظـ البمداف األفريقية تحيزة م وحقوؽ الوراثة الزوجية بمنزؿ القوانيف المتعمقةوال تزاؿ بعض 
قاصرات في نظر ي ، تعتبر النساء المتزوجات في بعض بمداف الجنوب األفريقو البمداف األخرى. عديد و 

في الوقت الذي تعترؼ ىذه القوانيف بصورة  أزواجيفال يستطعف الدخوؿ في عقود بدوف موافقة القانوف و 
 بالنسبة لمبنات ولكف ىذا ال ينطبؽ عمى األرامؿ. المتساوية ، حقوؽ الوراثةبدة متزاي

زاؿ يفإف تنفيذىا ال والممتمكات األرضحتى ولو كانت تعترؼ بحقوؽ متساوية في  إف ىذه القوانيف والسياسات
مى سبيؿ عف –تحوؿ دوف تنفيذىا  حواجز إضافية حيث تتوفر ىذه القوانيف ، نرى كذلؾو . لمغاية  اصعب

 321ناىز ما ي) المرأة( تركات في قضية  ألرضباتكمؼ أي مطالبة رسمية  فريقيا"أالمثاؿ، في بمد في شرؽ 
فنية الالسياسات القوانيف و الموائح والخطوط االرشادية الخاصة بتنفيذ ىذه  ما تكوف وغالًبا76”.. ادوالر أمريكي

عمى سبيؿ المثاؿ األرض  إستمارات تسجيؿ تتضمف النتيجة ليذا، و منظور جنساني .  صاغ فيولـ ت لمغاية
الذيف يعالجوف ىذه  .كما اف موظفي إدارة األراضي المشترؾتسجيؿ ال لى تمكف الزوجيف مفإضافية إ

دوف تنفيذ حقوؽ المرأة  أيًضاالمواقؼ الثقافية والتقميدية  تحوؿو . انيلجنساوعي ال يتوفر لدييـ الاالستمارات 
والممتمكات ،  والمسكف في األرض،  المرأة بحقوؽ تعترؼ  قوانيف الوطنية الدستوريةحتى عندما تكوف الو 
وىـ يقوموف .  والمسؤوليف ةلس الوطنياضباط الشرطة وأعضاء المجو  ،  القضاة بيففيما " تسود " قيـ تقميديةو 

 تصبح النساء ، ليذا" ونتيجة  التشريعية بما يعرؼ حاليًا بالطرؽ التقميدية.قوانيف التفسير في الغالب ب
  77.التشريعيقانوف ال حقوقيف بموجبمف  اتمحروم

 

في قضية ىامة  ،1114ي فف .التي تمت في ىذا االتجاه  بعض الخطوات االيجابية كانت ىناؾغير أنو 
والدىما  ما يتوفيوالقانوف الخاص بالسود . عند بالميراث، تحدى ننكميميكو و انميسا بحي القانوف العرفي تتعمؽ

                                                        
-http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-SSA ,. 3155َغاء األيى انًخذذة، حمذو انًشأة فٙ انعانى.ٔلائع: أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء ، 76

Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
 .http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1556_72513_CSDWomen.pdfأَظش فٙ  ياسجٕنٍٛ ، دك انًشأة فٙ األسض ٔانًًخهكاث، انًٕئم ، األيى انًخذذة77
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ينبغي تقاسـ  اننيف .و عدـ دستورية القب المحكمة الدستوريةوقد نصت   78.ممًكا لجدىما منزلو تقرر أف يصبحو 
  في جميع انحاء القارة .الرجوع إلييا و  ىذه األحكاـ الجيدةمثؿ 

 بالنسبة لمعظـ النساء األفريقياتمشكمة يمثؿ  والممتمكات والميراث ظؿ الحؽ في األرض ،باختصار 
 فيما يتعمؽ  الدولية بالمعاييرالتخاذ تدابير ىامة وااللتزاـ  مضاعفة الجيود عمى الدوؿ األعضاء وبتعيف

  .والممتمكات والميراث األرضالحصوؿ عمى  بالمساواة في

 

 تعميـ الفتيات والنساء  8المادة 

الفتيات ومحو تعميـ  والحكومات باتخاذ تدابير محددة بيدؼ ضماف، تعيد رؤساء الدوؿ 8 بموجب المادة
 ىدؼ" التعميـ لمجميع"  وذلؾ لتحقيؽ  أمية النساء وخاصة في المناطؽ الريفية

نتيجة توفر التعميـ االبتدائي  مف البمداف األفريقيةالعديد في  خطوات واسعةاتخاذ قد تـ  بالرغـ مف أنو
 زواج يساىـو  إلى معالجة. اإلجباري لمجميع ، فإف الواقع المتمثؿ في تراجع نسبة مواصمة التعميـ يحتاج 

 المتسربيف% مف 31-0ما يزيد عف  . تعود نسبة اأفريقي في النساءالذي يمحؽ  ب تراجعالكذلؾ في  األطفاؿ
 قدر أف حوالييفضاًل عف ذلؾ، 79.تمميذات .الفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية إلى حاالت حمؿ  سالمدار  مف

اقؿ مف أربع سنوات قد أمضى أقؿ   11-33ح أعمارىـ بيف تتراو  مف الذيف سكاف أفريقيامف  %4162 نسبة
 الحقوؽ والفرص المتساوية لضماف في القارة ومع ذلؾ ، تتوفر فرص كثيرة لمتحسف80. في المدرسة. فقط 

   لفتيات والنساء.لتعميف ا

إلييا قائمة ؿ وصو يسيؿ الامج نذ بر يوتنفاألولوية األخرى لإلقميـ تعزيز الدولة ذات مجاالت الضمف تيجب أف ت
الجدير بالذكر  مفو  81.ف النساء .ار لمعاممة النسبة المرتفعة مف األمية بيبيف الكب محو األميةلالمجتمع عمى 

 القائـ التفاوتفي  إلى الخطورة البمداف في بعض يصؿ الوضعوقد  مف سكاف أفريقيا مف األمييف %14 أف
 بيف الجنسيف .

 

الفقر، تدني نوعية التعميـ، ضعؼ تتمثؿ في :  نجاح في االقميـ األفريقيلأماـ االرئيسية ال تزاؿ العوائؽ 
 .82والمعمميف المدربيف  التعميميةوعدـ تناسب المواد أحواؿ المدارس ومواقعيا، سوء القدرات المؤسسية ، 

                                                        
-http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN-Factsheet . أَظش . 3155ٔفائع: أفشٚمٛا جُٕب انصذشاء ، َغاء األيى انخذذة، حمذو انًشأة فٙ انعانى .78

SSA-Progress-of-the-Worlds-Women.pdf. 
 .http://one.org/international/reports/africasfuture/index.html :. أَظش3151يغخمبم أفشٚمٛا نهًشأة . انذًهت انٕادذة ، عبخًبش 79
  َغاء األيى انًخذذة، حمذو انُغاء فٙ انعانى : انغعٙ يٍ أجم انعذانت  . أَظش80

http://progress.unwomen.org. 
 َفظ انًصذس  81
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 الدينيةوالكتب  المبنية عمى نوع الجنس وص، فإف التنشئة االجتماعيةلمفتيات عمى وجو الخص بالنسبةو 
واالمدادات  الصحية االفتقار لممرافؽو التي تروج لألنماط الجنسانية والعنؼ في المدارس وحوليا  والمدرسية

لـ و   .83. والفتيات في افريقيا لتعميـ النساء لمفتيات والزواج والحمؿ المبكريف تساىـ جميعيا كعوائؽ جنسانية
 بنفس القدر وذلؾ بسبب الفقر والمعتقدات ،مبشرةفي غربي ووسط أفريقيا بالمقارنة  تكف النتائج التعميمية

 11نسبة النصؼ مف مثؿ الفتيات تو  84. والحرب وعدـ االستقرار إلى النزاعات والتقاليد ، إضافة الثقافية
في نسبة التحاؽ الفتيات ومع ذلؾ فإف أفريقيا إقميـ شيد أكبر قفزة  يمتحؽ بالمدارسلـ  مميوف طفؿ أفريقي
 85.%32إلى % 61حيث تحولت مف 

بيئة مواتية  جيودىا مف أجؿ القضاء عمى التحديات المذكورة وخمؽ يتعيف عمى الدوؿ األعضاء مضاعفة
  في التعميـ . فحقوقي بكامؿلمتمتع   لمنساء والفتيات

في افريقيا  : البروتوكوؿ المتعمؽ بحقوؽ المرأة9المادة   

 الميثاؽ األفريقي بروتوكوؿ قيع والتصديؽ عمىوالحكومات " بالتو  ، يتعيد رؤساء الدوؿ9المادة بموجب
اطالؽ الحمالت  وبدعـ 2114 بحقوؽ المراة في افريقيا وذلؾ بنياية المتعمؽ لحقوؽ االنساف والشعوب

اضفاء الصبغة المحمية عمى  وبداية 2115إلى ضمات دخولو حيز التنفيذ بحموؿ  العامة الرامية
 المساواة بيف الجنسيف والدولية بشأف الوطنية واالقميمية لوثائؽ مف االبروتوكوؿ وتنفيذه إلى جانب غيره 

  قبؿ جميع األطراؼ" . مف

 .وتمؾ التي لـ تصدؽ عميو البمداف التي صدقت عمى البروتوكوؿتفاصيؿ  فيما يمي

لـ توقع/  البمداف التي
  تصدؽ

  البمداف التي صدقت  البمداف التي وفعت ولـ تصدؽ

، إرتريابوتسوانا، مصر، 
 ,تونس وجنوب السوداف

 

الجزائر، بوروندي، الكاميروف، جميورية أفريقيا الوسطي، 
مدغشقر، تشاد ، الكونغو، إثيوبيا، غينيا، الجميورية العربية 

الصحراوية، النيجر، موريشيوس، الصوماؿ، ساوتومي وبرنسيب، 
 سيراليوف، سوازيالند، السوداف.

 ,جزر القمر ,خضرالرأس األ ,بوركينا فاسو ,بنيف ,انجوال

  ,ية الكونغو الديمقراطيةر وجميو  ,جيبوتي ,كوت ديفوار

 ,غينيا بيساو- ,غانا ,جامبيا ,الجابوف ,غينيا االستوائية، 

يسوتوزامبيا  ليبيا  ,ناميبيا ,موريتانيا ,موزمبيؽ ,مالوي ,مالي ,
 ,تنزانيا ,سيشيؿ ,lالسنغاؿ ,جنوب أفريقيا ,رواندا ,نيجيريا، 

اأوغند ,توجو  وزيمبابوي زامبيا ,

5 17 32 

                                                        
 

 ( فشد  511يٍ كم  61يٕطٍ نهُغبت األصغش نهًخعهًٍٛ انكباس فٙ أ٘ ئلهٛى ـٛعشف انمشاءة :I globe َفظ انًصذس)غشب ٔٔعظ أفشٚمٛا 84
 :َغاء انًى انًخذذة ، حمذو َغاء انعانى : انغعٙ يٍ أجم انعذانت  أَظش:85

http://progress.unwomen.org. 
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 1133ر ويونيو فبراي يداع وثائؽ تصديقيما فيال مفوضية االتحاد األفريقي بالجابوف وغينيا االستوائيةتشيد 
. إف بطء وتيرة  1131مارس  4تصديقيا في وثيقة  عمى التوالي وكذلؾ كوت ديفوار التي قامت بإيداع 

 عمى مراعاة التعجيؿ بالتصديؽ عمى الدوؿ األعضاءيتـ حث و  مصدًرا لمقمؽ تزاؿ تشكؿ الالتصديؽ 
الذي مف أجمو أعتمد ويؤدي إلى استحالة تحقيؽ ىدؼ  ذلؾ يبطؿ المغزى عدـ حدوث  أفالبروتوكوؿ ، إذ 

  في افريقيا. بيف الجنسيف المساواة

وؿ ألف ذلؾ يؤدي حفظات حوؿ أي بند مف بنود البروتوكتإيداع عمى تفادي أيضا تحث الدوؿ األعضاء يتـ 
في  أشارتالقد لوحظ أف الكاميروف والكونغو قد  .ىذه الوثيقة ايًضا إلى إبطاؿ مغزى األىداؼ المقصودة مف 

قد تكوف في نفس التي حثيما وسائر البمداف األخرى ، ـ تيعمى البروتوكوؿ و  صدقتاقد أنيما إلى تقريرىما 
  بمداف عمىأيضا لؾ ذينطبؽ و  .مفوضية االتحاد األفريقي لدى تصديؽالبإيداع وثائؽ  الموقؼ، عمى التعجيؿ

  .عمى البروتوكوؿمغ أف العمؿ متقدـ لمتصديؽ كثر مف ثالث سنوات تبّ أل) مثؿ موريشيوس( التى ظمت 
 
 عمى رصد تقدميا في التنفيذ وابالغ المجنة األفريقية أف تعمؿ يتعيف عمى الدوؿ األعضاء التي صدقت 

األعضاء في ىذا الصدد  تقارير الدوؿ المتعمقة بتقديـ الخطوط التوجييية عوب التي أعدتلحقوؽ االنساف والش
دليؿ بعنواف:  حوؿ المرأة لدى االتحاد األفريقي بإعداد ، قاـ مكتب اتصاؿ األمـ المتحدةعالوة عمى ذلؾ .

يذا البروتوكوؿ .وقد تـ تقديـ كأداة  مفيدة لتنفيذ سريع  ل 86”.لحقوؽ المرأة في افريقيا"  القطاعات متعددمنياج 
( عمى التوالي مف  1133( ونيروبي)1114جالي)يماعيف عقدا في كتىذه األداة إلى الدوؿ األعضاء في اج

بالتحالؼ مع مفوضية  التضامف مع حقوؽ المرأة في افريقياشبكة قبؿ كؿ مف نساء األمـ المتحدة ، أوكسفاـ و 
مزيد مف الدعـ لتدريب مسؤوليف مف البمداف التي قد ترغب  تقديـ ب نظماتمتعيدت ىذه الو االتحاد األفريقي. 

 مع حقوؽ المرأة في أفريقيا دليال مفيدا آخر التضامف  شبكةأعدت كذلؾ و  في ىذا المنياج. في المشاركة
يجازهو 87” ،بروتوكوؿ المرأة في أفريقيا لمعمؿ القانونيبعنواف: دليؿ استخداـ  قية خاص لمجنة األفريالمقرر ال ا 

 .والمدعيف العاميف لممحاميفعممي و دليؿ مفيد وىو لحقوؽ االنساف والشعوب المعني بحقوؽ المرأة في افريقيا. 

عمى  وتشجع الدوؿ األعضاء الدعـ الذي يقدمو ىؤالء الشركاء دوًماإف مقوضية االتحاد األفريقي تقدر 
 مف ىذه الفرص والموارد المتاحة.  االستقادة بصورة كاممة

 
 
 

                                                        
86 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/2010-multi-sectoral-approach-womens-rights-africa.pdf  
87 http://www.soawr.org/en/  

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/2010-multi-sectoral-approach-womens-rights-africa.pdf
http://www.soawr.org/en/
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  التقارير السنويةبتقديـ : االلتزاـ 02بشأف المادة  التقدـ الذي أحرزنو أفريقيا ..4

فيما يتعمؽ  عف التقدـ المحرز يتعيد رؤساء الدوؿ والحكومات " بإإلبالغ السنوي "4.4بموجب المادة،
طني الو  عمى المستوييف المثارة في االعالف جميع المسائؿ وبدعـ ومناصرة بادماج مسائؿ الجنسيف

خالؿ دوراتنا  المحرز بشأف التقدـ بآخر المستجدات عمى نحٍو منتظـٍ  وابالغ بعضيما البعض واالقميمي
 العادية" 

مف قبؿ الدوؿ األعضاء بينما يرصد الجدوؿ  التقارير تقديـلوضع  أدناه الصورة الشاممةالوارد يوفر الجدوؿ 
ضمف  أخذت في االعتبار بما في ذلؾ تممؾ التي 1110منذ  التي قدمتتقارير الدوؿ األعضاء  الذي يميو

  وضية االتحاد األفريقيفالتقرير السنوي السابع لرئيس م

 

قدمت تقاريرىا حتى اآلف  البمداف التي  البمداف التي لـ تقدـ تقاريرىا 

 ,الكاميروف، بوروندي ،بوركينا فاسو، بنيف ،الجزائر

 ,مصرتي ، جيبو ، ,ديفوار ، كوتالكونغو، ,تشاد

 ,غانا ، جامبيا،الجابوف ,ينيا االستوائيةغ ,أثيوبيا

 ,ناميبيا ,موريشيوس ,مالي ,ليبيا ,ليبيريا ,ليسوتو

الجميورية العربية  ,رواندا ,نيجيريا ,النيجر
جنوب  ,سيشيؿ ,السنغاؿ ,الصحراوية الديمقراطية

 ,أوغندا ,تونس ,توجو ,تنزانيا ,سوازيالند ,أفريقيا

 وزيمبابوي زامبيا

جميورية  ,الرأس األخضر ,بوتسوانا ,الانجو 
جميورية الكونغو  ,جزر القمر ,أفريقيا الوسطى

 ,كينيا ,غينيا ,بيساو-غيتيا ,إرتريا ,الديمقراطية

ساوتومي  ,موزمبيؽ ,موريتانيا ,مالوي ,مدغشقر
 ,جنوب السوداف ,الصوماؿ ,سيراليوف ,وبرنسيب

 والسوداف.

35 19 

 union.org-www.africa : )المصدر: االتحاد األفريقي 

تقاريرىا حتى اآلف البمداف التي قدمت السنة  تقديـ التقرير الرابع  تقديـ التقرير الثالث  تقديـ التقرير الثاني   

    لـ تقدـ تقارير  2005

وليسوت ,أثيوبيا ,بوروندي ,بولركينا فاسو ,الجزائر 2006 , 

 وتونس and جنوب أفريقيا ,السغاؿ  ,ناميبا ,موريشيوس، 
( بمداف (01)عشرة ) 

   

    ,نيجيريا ,مالي ,غانا ,كوت دبفوار ,الكاميروف ,بوركينا فاسو 2007

http://www.africa-union.org/
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 (سبعة بمداف) ورواندا

 النبجر ، زيمبابوي  2008
( (2بمداف) ) 

   (  (0)بمد واحد )السنغاؿ

 ,الجابوف ,جامبيا ,مصر ,تيجيبو  ,الكونغو ,تشاد ,بنيف 2009

ثالثة ) وأوغندا نوجو ,سوازيالند ,سيشيؿ ,ليبيا ,ليبيريا
 ( بمدا (03عشر)

 ,غانا ,أثيوبيا ,تشاد ,بوركينا فاسو ,الجزائر

 نيجيريا ,النيجر ,ناميبيا ,موريشيوس ,ليسوتو

 بمدا( (00إحدى عشرة)) وتوجو

 موريشيوس ,تشاد ,بوركينا فاسو
  والسنغاؿ

بمداف  ( 4ربعة )أ ) 

 

( واحد(3زامبيا ) بمد) 2010   رواندا بمداف 2)جنوب أفريقيا ,رواندا 

 (بمد واحد )1)
 

 الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ,غينيا االستوائية 2011
 ( بمداف (3ثالثة ) وتنزانيا

 وتنزانيا سيشيؿ , ,الكاميروف، الكونغو 

 (أربعة  4( بمداف)
 ناميبيا

دبمد واح )1) ) 

  ,موريشيوس ، الستغاؿ
 (بمداف )2)

 ( union.org-www.africa(المصدر : االتحاد األفريقي 

تنفيذ االعالف  باالبالغ عف يااتالتزامب% مف الدوؿ األعضاء 60 أوفت ست سنوات،  منذ اعتماده قبؿ
% فقط منذ التقرير األخير حيث قدمت 1يمثؿ التقرير الحالي زيادة لمساواة بيف الجنسيف . حوؿ ا الرسمي

بموريشيوس والسنغاؿ  تود مفوضية االتحاد األفريقي أف تشيدو اكثر مف مرة.  %( تقاريرىا13بمًدا فقط ) 33
اندا ( في مجمميا(وتمييما بوركينا فاسو ، تشاد، ناميبيا ورو 4بعة)مف التقارير) ار  المتيف قدمتا العدد األكبر

الجيود يعقد تحديًّا كبيرا يشكؿ  والمستمرة التقارير االجماليةعدـ توفر يظؿ و  .ثالثة تقاريربتقديـ كؿ منيا 
 المساواة بيففيما يتعمؽ ببالتزاماتيا  تحرزه الدوؿ األعضاء لموفاء التقدـ الذيالتعرؼ عمى الرامية إلى 

بتقديـ  التزاماتيا المتعمقةعمى مراعاة  ألعضاء مرة أخرىالمفوضية الدوؿ ا تشجعفي افريقيا . وعميو،  الجنسيف
بالغ مفوضية االتحاد األفريقي عف أي دعـ بجديةالتقارير   التزاماتيا المتعمقةلموفاء ب يمكف أف توفره ليا وا 
ؿ إلى الدو  كما تمت االشارة اليو آنًفا ، قدمت مفوضية االتحاد األفريقي الدعـ في مجاؿ التدريبو . باالبالغ 
لدعـ الدوؿ األعضاء التي لـ  عف وسائؿ أخرى وسوؼ تبحثحتى اآلف تقارير  التي لـ تقدـ أي األعضاء

حيا ليا يالتي تت يتعيف عمى الدوؿ األعضاء أف تستفيد بصورة كاممة مف الفرصو  تقدـ تقاريرىا األولي.
الحصوؿ وتتوقع  بتقديـ التقارير ة لموفاء بالتزاماتيا المتعمق عمى جناح السرعة تعمؿأف المفوضية كما تحثيا 

الكاميروف،  بكؿ  مف تشيد مفوضية االتحاد األفريقيو  .1131في  بحثيال مف التقاريرأكبر عدد عمى 
في  موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السنغاؿ وتنزانيا لتقديميا التقارير

 . في يوليو مف كّؿ سنة التقارير ضرورة تقديـ المناسب وتشدد عمى الوقت
 
 
 

http://www.africa-union.org/
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 :: الخاتمة سادًسا
عف مستوى  في تقاريرىا المقبمة تكشؼ الدوؿ األعضاء يتوقع رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مرة أخرى أف

ؿ بيف الدو  تنفيذ التزاماتيا وقياس نتائج وآثار تدخالتيا التي يمكف تبادليافي التي اتخذتيا  االجراءات
بالممارسات  الفجوات القائمة وتكرار العمؿ معالجة التحديات و سدمف أجؿ ألغراض التعمـ  األخرى األعضاء
 الجيدة .

أي  بدوفحقوؽ المرأة بشأف  عمى التصديؽ عمى البروتوكوؿ األفريقي اً بمد  11 ما تبقى مف تحث المفوضية
 . 1131نياية  قبؿ تحفظ

 
بضرورة  األفريقية بروتوكوؿ حقوؽ المرأة ( األطراؼ في11والثالثيف) نيف االثتذكير الدوؿ  المفوضية  تود

بتقديـ في الوفاء  والبدءالمجنة األفريقية  رتيابتقديـ التقارير التي وفاالستفادة مف الخطوط التوجييية المتعمقة 
بالحقوؽ الكاممة  والفتيات تمتع النساء والتقدـ المحرز في ضماف عف التنفيذبتقديـ التقارير دوريًا بالتزاماتيا 

سحبيا في أقرب وقت ممكف .  المواد عمى بعض تحفظات عمى البمداف التي أبدت تحث كذلؾو فيو.  الواردة
عمى اتخاذ  المتبقية  كما تحث البمداف لإلناث غينيا بيساو بقرارىا تجريـ تشويو األعضاء التناسميةبوتشيد 

 ىذه الممارسة الضارة .الفتيات مف و  إجراء سريع لوضع قوانيف لحماية النساء

كما تحث  2102يونيو تقديميا بحموؿ عمى األعضاء التي لـ تقدـ حتى اآلف تقاريرىا األولية  حث الدوؿيتـ 
 .1131عمى تقديـ تقاريرىا المرحمية بحموؿ يونيو  الدوؿ األخرى كذلؾ

زودت  قد المرفقة بو  رير الدوؿ األعضاءتقامجموعة السابع و  أف يكوف التقرير أخيًرا ، يأمؿ رئيس المفوضية
 التزاماتياحوؿ الممارسات الجيدة بخصوص طرؽ تحسيف الوفاء بب ومفيدةكثيرة معمومات ب لدوؿ األعضاءا

 الجنسيف في أفريقيا . االعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف بموجب

                                                        
i  


