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ااألفريقينح ااالتحاد اوزراء ااتارأةايناتتجنسااسائلاعنانياتاسؤوتان اعنااوشؤون اتااالين
ا احال  اشبك  اوأعضاء ااتدوتي ، ااتحكواي  اواتاؤتارات ااإلقلياي ، ااالقتصادي  اتاسائلا"اتاتجاوعات

اأتجندتي اهي ااألفريقيا"اتتجنساني  اواتبنك ااتاتحدة، ااألام اووكاالت ااتادني، ااتاتجتاع اوانظاات ،
ا تجتااعااتتاييد ااالباناسب ااتاتجتاعيناتلتناي ،اواتشركاءااإلناائييناوانظااتااتاتجتاعااتخاص،

حقوقاااألفريقي ان سات"ا1172سن ااالتحادااألفريقياتحولااوضوعااالتحادااألفريقيااتاااناتقا ا
فياأديساأبابا،اا1172ينايراا17إتىاا71اناا"اتارأةاإلنسانااعااتتركيزابشكلاخاصاعلىاحقوقا

اباإايوبيا، اافوضي  ااألفريقياقر اااالتحاد اهااش اواتعلى ااتسادس  ااتعادي ااعشريناتقا  تلدورة
 االتحادااألفريقي؛ارؤساءادولاوحكوااتاتاؤتار

حقوؽ اإلنساف مع التركيز األفريقية لنة الس" 6112سنة فريقي لإلى موضوع االتحاد األ نشير .1
 ."بشكؿ خاص عمى حقوؽ المرأة

ااتجددا .6  المستدامةالتنمية أىداؼ و  6122العشرية األولى ألجندة  خطة التنفيذمحتوى  نؤكد
واإلعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا، والبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي 

عقد المرأة و لحقوؽ اإلنساف والشعوب المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا )بروتوكوؿ مابوتو( 
عالف وخطة عمؿو  )6161-6111) األفريقية وقرار مجمس األمف لألمـ المتحدة  61+ بيجيف ا 

عالف ساندتوف  1261رقـ   حوؿرؤساء الدوؿ والحكومات لوالقرارات األخرى ذات الصمة وا 
والسياسات  "6122أفريقيا  نيوض بيا نحو تحقيؽ أجندة6 "سنة تمكيف المرأة وال6111 موضوع

 :المتعمقة بالمسائؿ الجنسانية واألطر األخرى
سن ااألفريقي اتحقوقاات" 6112بإعالف سنة عضاء في االتحاد األفريقي التزاـ الدوؿ األ درنق ا .2

 ."اإلنسانااعااتتركيزابشكلاخاصاعلىاحقوقااتارأة
يناير  14و 13لحممة "المسائؿ الجنسانية ىي أجندتي" التي عقدت يومي  63إلى الدورة الػ نشير .4

في مقر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا في أديس أبابا، إثيوبيا، تحت موضوع  6112
سكات المساواة بيف الجنسيف و  مف خالؿ حقوؽ المرأةتأميف 6 6161 التطمع نحو  في البنادؽا 

 أفريقيا".
بانتخاب ىيئة مكتب المجنة الفنية المتخصصة لممساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  نرحب .1

 ونعرب عف تقديرنا لحكومة السوداف عمى استضافة الدورة االفتتاحية لمجنة الفنية المتخصصة.
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الجنسيف وتمكيف بشأف المساواة بيف الموجودة  األطر العالمية والقارية واإلقميمية والوطنيةب ر انق .2
 دوف إعادة التفاوض عمى محتواىا والمساءلة المتبادلة بشأنياتنفيذ تمؾ األطر ب ـزتونم المرأة

. غير القارة في جميع أنحاءالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  تعزيزل المبذولةلجيود ا ندرك .3
والتحكـ  وممكية األصوؿ ،الجودةذي التعميـ األساسي و  إلى أف  حقوؽ المرأة المتعمقة بالوصوؿ

 أطرفي االندماج متدرجة، و ال ريادة األعماؿ، وفرص الصفقات العمومية، والحصوؿ عمى بيا
السياسية واالقتصادية و  الحقوؽ االجتماعيةمف  وغيرىا مواقع صنع القرار في والتمثيؿ، التمويؿ
 .لمغاية حدودةم ال تزاؿ

بالنسبة لمعظـ  شكؿ تحديات زاؿتال المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  أطر أف تنفيذنالحظا .4
دراجيا في القوانيف المحمية و  ياعمي تصديؽال بطء بسبب األفريقية البمداف نقص  فضال عفا 
( دوؿ 2) ثالثأجندة المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  وأف  لتفعيؿالمالية الفنية و الموارد 

عمى النحو  مابوتو بروتوكوؿ التدابير المتخذة لتنفيذتي قدمت تقارير عف أعضاء فقط ىي ال
 ؛26 بموجب المادة المطموب

، بما في ذلؾ تغير المناخ والصراعات ةفريقياأللتنمية بالمخاطر القائمة والناشئة التي تيدد ا نقر .5
فيروس نقص المناعة يبوال، )اإل نتشار غير المشروع لألسمحة واألوبئة الصحيةاالواإلرىاب، و 

أف   نشد ديتيا وتأثير سمبي غير متناسب عمى حياة المرأة ورفاى( وما ليا مف اإليدز/البشرية
وأف أعدادا كبيرة مف النساء  االصحة الجنسية واإلنجابية لممرأة تمعب دورا حاسما في حياتي

 .ألسباب تتعمؽ بالحمؿ ات ال تزاؿ تموت سنوياوالفتيات األفريقي
حيث بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  فريقياالتحاد األ وحكومات رؤساء دوؿالتزاـ  رقد ان .11

يذه األولوية الرئيسية لمتنمية وخاصة لعمى التوالي  6112و 6111عامي موضوعيف لخصصوا 
الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية بشأف الرئيسية ة األولوياالت ذات مج( 2) اعتماد ستة
 ؛لمنساءوالسياسية 

ااألفريقينح ااالتحاد اوزراء ااتارأةايناتتجنسااسائلاعنايناتاسؤوتان اعنااوشؤون اتااالين
ااتاسائلا احال  اشبك  اوأعضاء ااتدوتي ، ااتحكواي  اواتاؤتارات ااإلقلياي ، ااالقتصادي  اتاتجاوعات
ااألفريقيا اواتبنك ااتاتحدة، ااألام اووكاالت ااتادني، ااتاتجتاع اوانظاات اأتجندتي، اهي اتتجنساني 

انلتزمابااايلي:اتلتناي ،اواتشركاءااإلناائييناوانظااتااتاتجتاعااتخاص
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ا .11 الحياة السياسية والوظائؼ العامة و نع القرار المرأة في ص مشاركةبشأف التقدـ المحرز تقييم
تحديد التحديات والسمطة القضائية وغيرىا  مف المجاالت العامة عمى جميع المستويات بيدؼ 

تنفيذ ىذه والعوائؽ التي تحوؿ دوف مشاركتيا الفعالة وكذلؾ وضع وتنفيذ استراتيجيات لتسريع 
 .ماتااللتزا

 اجتماعيا واقتصاديا تمكيف المرأة لتعزيز والحموؿ الفرص والثغرات عمى التشاور واالتفاؽ تسييل .16
والتكامؿ اإلقميمي  واألمف المستدامة والسمـ في التنميةمركز الصدارة  المرأةحتؿ أف ت وضماف

 .أفريقيا فيالنمو االقتصادي و 
المؤسسات المالية سياسات و مف جية  الموائح والسياسات الوطنيةمواءمة  طرؽ ديدتح .12

 تيامشاركلممرأة و  المالياإلدماج لتحسيف وثؽ أبشكؿ  والمستثمريف والشركات مف جية أخرى
عمميات المنظور الجنساني في مراعاة  وتعزيزوغير الرسمي  الرسمييف الفعالة في االقتصاد

وتعزيز وصوؿ  لممنظور الجنسانيوزيادة مراعاة السياسات االقتصادية الكمية ميزانيات الإعداد 
 المرأة إلى الصفقات العامة.

 داخميانازحيف الوالالجئيف و أثرىا عمى المرأة التحديات و النزوح، وخاصة اليجرة و  اتجاىات رصد  .14
ىذه تعزيز قدرات الخاصة و معالجة مواطف الضعؼ أفضؿ الممارسات لتحديد وكذلؾ والفتيات 

المتعمقة  االتفاقيات الدولية واعتماد العبوربمداف المقصد و  وفي أفريقيا في المجموعة المستيدفة
 عبر الحدود؛ منع االتجارمف أجؿ  االتجارب

إطار قاري لمنتائج مف أجؿ  عمف خالؿ وضفي القارة واألمف المرأة والسمـ  أجندةتنفيذ ب اتتعتجيل .11
رصد االلتزامات الوطنية واإلقميمية بشأف المرأة والسمـ واألمف عمى جميع المستويات واإلبالغ 

بيف دراسات مف  1261قرار مجمس األمف رقـ حوؿ الدراسة العالمية استنادا إلى نتائج عنيا 
واألمـ  األخرى ادية اإلقميميةبالتعاوف مع المجموعات االقتصوذلؾ  التحدياتبشأف  رئيسية أخرى

 والمجتمع المدني. المتحدة
زيادة تمثيؿ الفتيات والنساء في العمـو والتكنولوجيا المعمومات المستكممة والتفكير في  شاطرةا .12

 .المينيالتدريب والتعميـ الصناعي والفني و و  واليندسة والرياضيات
الناتج و  القائـ عمى نوع الجنس الجنسي والعنؼالعنؼ ب الموجودة المتعمقة المواثيؽ تنفيذ تعزيز .13

زواج األطفاؿ  مثؿ التقميدية الضارة الممارسات بما في ذلؾ، يةالتمييز  الممارساتاستمرار  عف
المتعمقة بالصحة  مابوتو بروتوكوؿ بنود عمى التصديؽ ضماف، و القسريالزواج الزواج المبكر و و 
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دماجيا في القوانيف  واإلنجابية الجنسية دور الذي ينبغي أف الوطنية وتنفيذىا، وتعزيز الوا 
 النساء والفتيات؛ إلنياء العنؼ ضدبو  المجتمعيضطمع 

ااتفرص  .14 نحو  التقدـ التي تعيؽمواجية التحديات و  لمتشاورأصحاب المصمحة  لمختمؼ إتاح 
 تعزيزوسائؿ  وكذلؾ تحديد، أفريقيا في األراضي والممتمكاتالمرأة في امتالؾ  حقوؽ إنفاذ

 .أفضؿ الممارسات تعزيزب التزاـ أكبرضماف  بيدؼ الحموؿ ذات الصمة

ا:واتاتجاوعاتااالقتصادي ااإلقلياي اواتدولااألعضاءابااايلىافوضي ااالتحادااألفريقيانوصيا

 ،جميع مستويات صنع القرار في أجيزة االتحاد األفريقيعمى  المساواة بيف الجنسيف تحقيق .15
مفوضية وينبغي أف تضمف  ،مف القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي )ؿ(4تمشيا مع المادة 

 رئيس ونائب رئيس يمنصبعمى متناوب بيف الرجاؿ والنساء لاالتحاد األفريقي وجود نظاـ 
تنفيذ حكـ المساواة بيف الجنسيف عمى مستوى عمى االتحاد األفريقي ب نشيدوالمفوضية. 

 .يا عمى مستوى المديريفالتي تـ بذلالمفوضيف والجيود المماثمة 
 لمسائؿ الجنسيف استراتيجية جديدةبوضع بالتعاوف مع جميع أصحاب المصمحة،  ،االتتزام .61

 61ومؤتمر األطراؼ الػ المستدامةالتنمية ، وأىداؼ 6122أجندة في الواردة  تعكس األولويات
إنشا آليات  فضال عفالحالية المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة  وتتماشى مع األطر

 .ستراتيجية المذكورةاالدعـ لوالتقييـ واإلبالغ رصد أكثر قوة لم
االجتماع التمييدي الثامف لقمة االتحاد األفريقي حوؿ مسائؿ الجنسيف الذي عقد  نتائج اشاطرة .61

 .االتحاد األفريقيلمؤتمر  63عمى ىامش الدورة العادية الػ
شارة اإلفي أفريقيا، مع  المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأةفي مجاؿ تنفيذ االلتزامات  تقييم .66

النيوض بيا نحو تحقيؽ أجندة "سنة تمكيف المرأة و  6111سنة موضوع بشكؿ خاص إلى 
لمتابعة التدخالت  استراتيجيات ووضع (6161-6111) ةاألفريقيالمرأة وعقد " 6122أفريقيا 
 .اواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأةتسريع تنفيذ االلتزامات المتعمقة بالمس بيدؼ

ا .62 معظـ في المذيف تقـو بيما النساء مدفوعة األجر والعمؿ المنزلي الالرعاية غير وتثميف إقرار
ثارة و موجودة القوانيف الاألحياف عف طريؽ إنفاذ  الجيات الفاعمة في القطاع الخاص لدى الوعي ا 

 ؛أفضؿ ظروؼ عمؿالحصوؿ عمى عمى ف وتنفيذ برامج لمساعدتيف حماية حقوقيبشأف 
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حماية حقوؽ النساء والفتيات، المتعمقة بالقرارات والسياسات واألطر بشأف وتعزيز المساءلة إنفاذا .64
ووضع استراتيجية ومواصمة إثارة الوعي وذلؾ بالتعاوف مع الجيات المعنية األخرى ذات الصمة 

نساف مع التركيز بشكؿ خاص لحقوؽ اإلة فريقيالسنة األ" 2016مشتركة بشأف تنفيذ موضوع 
 ." عمى حقوؽ المرأة

دراجيا في القوانيف الوطنية بروتوكوؿعمى التصديؽ بشأف حممة قارية  تنظيم .61 والقضاء  مابوتو وا 
التشريعات الوطنية لتعكس حقوؽ الصحة الجنسية ومواءمة  عمى الممارسات التقميدية الضارة

نشاء صندوؽ قانوني لمنسو  واإلنجابية لممرأة خضاع و  اء ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنسافا  ا 
في حوارات السالـ االستغالؿ الجنسي واالعتداء لممساءلة وضماف اإلدماج الفعمي لممرأة مرتكبي 

 ؛فييا ومشاركتيا
المساواة بيف الجنسيف وتمكيف في مبرامج والمنظمات المتخصصة لمخصصات الميزانية زيادةا .62

إلجراءات ذات األولوية في جميع لفعاؿ التعميـ الوتعزيز قدرات الجيات المعنية لضماف المرأة 
 المجاالت؛

دور قيادي في ب االضطالع فيأصحاب المصمحة  نيج متكامؿ لتنشيط الحوار بيف عتاادا .63
التمكيف االقتصادي وحوؿ الفرص والثغرات والحموؿ لتعزيز  6161المناصب العامة بحموؿ عاـ 

التكامؿ اإلقميمي و  التنمية المستدامة والسمـصميـ اىتمامات المرأة في وضع لممرأة وضماف 
  والنمو االقتصادي في أفريقيا

ا .64 ومجموعة واسعة مف منظمات المجتمع المدني الممارسيف وصناع السياسات و  معاتعال
واألمف في القارة والتعمـ مف مختمؼ المرأة والسمـ برنامج أصحاب المصمحة الستعراض تنفيذ 

ما ىو مطموب لتسريع التنفيذ والرصد عمى جميع فيصورة انتقادية بفكير التالخبرات والتحديات و 
 .سبؿ المضي قدمافي المستويات وكذلؾ 

في العمـو الموارد المخصصة وتييئة البيئة المواتية لزيادة مشاركة المرأة ودورىا  زيادة .65
 .ني والمينيفال والتدريب ندسة والرياضيات وفي التعميـوالتكنولوجيا والي

حقوؽ المرأة في األرض والممتمكات في إنجاز في  المحرز التحديات التي تعيؽ التقدـمواجية  .21
بتشجيع  لتزاـالا ضمافأفريقيا وكذلؾ تحديد وتعزيز النيج العممية لمتصدي ليذه التحديات بيدؼ 

 .الجيدةنماذج ال
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 في القرار وخاصة صنع مناصب في اتعيينيو  المشاركة السياسية لممرأةزيادة الجيود ل تكايف  .21
دعـ و والصناعة  الصفقات العموميةحصتيا مف زيادة و  الجيش مثؿ التقميدية المجاالت غير

 .امشاريعي لتوسيع نطاؽ اجيودى
عمى  نكوسازانا دالميني زوما ةسعادة الدكتور رئيستيا قيادة بمفوضية االتحاد األفريقي ب اإلشادة .26

بالمساواة بيف الجنسيف قر التي تالعشرية األولى  وخطة التنفيذ 6122أجندة اعتماد وتنفيذ 
( 3) جميع التطمعات السبعةلتحوؿ والتنمية في أفريقيا في لتحقيؽ اعامؿ أساسي وتمكيف المرأة ك
 ؛6122 ألجندة أفريقيا

والبنؾ عمى تنظيـ االجتماع التمييدي لمقمة رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إلى شكر التوتجيها .22
المجنة االقتصادية و  األمـ المتحدة لممرأة وىيئة برنامج األمـ المتحدة اإلنمائيو  اإلفريقي لمتنمية

عمى  الديموقراطية دعميا ومساىمتيا فضال عف حكومة جميورية إثيوبيا االتحاديةعمى ألفريقيا 
 ة.ضيافلاحسف 

ا1172ينايراا11ابتاريخاأديساأبابا،اإايوبيا،اعتادافيا

 

 


