االتحاد األفريقي

االتجتااعااتتاييد ااتاااناتقا ااالتحادااألفريقياحولااسائلااتتجنسينا ا
علىاهااشااتقا ااتسادس اواتعشريناتالتحادااألفريقي ا
ا

أديساأبابا،اإايوبيا،ا17-71اينايرا1172
" :1172اتسن ااألفريقي اتحقوقااإلنسانااعااتتركيزابشكلاخاصاعلىاحقوقااتارأة" ا

بيان

نحن اوزراء ااالتحاد ااألفريقي ااتاسؤوتين اعن ااسائل ااتتجنسين اوشؤون ااتارأة ااتااالين اعنا
اتاتجاوعات ااالقتصادي ااإلقلياي  ،اواتاؤتارات ااتحكواي ااتدوتي  ،اوأعضاء اشبك احال ا"اتاسائلا
اتتجنساني اهي اأتجندتي" ،اوانظاات ااتاتجتاع ااتادني ،اووكاالت ااألام ااتاتحدة ،اواتبنك ااألفريقيا
تلتناي ،اواتشركاءااإلناائييناوانظااتااتاتجتاعااتخاص،ااتاتجتاعيناباناسب ااالتجتااعااتتاييد ا

اتاااناتقا ااالتحادااألفريقياحولااوضوعااالتحادااألفريقياتسن ا 1172ا"اتسن ااألفريقي احقوقا
اإلنسانااعااتتركيزابشكلاخاصاعلىاحقوقااتارأة"اانا71اإتىا17اينايرا1172افياأديساأبابا،ا
إايوبيا ،اباقر اافوضي ااالتحاد ااألفريقي اعلى اهااش ااتقا ااتسادس اواتعشرين اتلدورة ااتعادي ا
تاؤتارارؤساءادولاوحكوااتااالتحادااألفريقي؛
 .1نشير إلى موضوع االتحاد األفريقي لسنة " 6112السنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف مع التركيز
بشكؿ خاص عمى حقوؽ المرأة".

 .6نؤكد ااتجددا محتوى خطة التنفيذ العشرية األولى ألجندة  6122وأىداؼ التنمية المستدامة

واإلعالف الرسمي حوؿ المساواة بيف الجنسيف في أفريقيا ،والبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي

لحقوؽ اإلنساف والشعوب المتعمؽ بحقوؽ المرأة في أفريقيا (بروتوكوؿ مابوتو) وعقد المرأة

األفريقية ( (6161-6111واعالف وخطة عمؿ بيجيف  61+وقرار مجمس األمف لألمـ المتحدة

رقـ  1261والق اررات األخرى ذات الصمة واعالف ساندتوف لرؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ

موضوع " 66111سنة تمكيف المرأة والنيوض بيا نحو تحقيؽ أجندة أفريقيا  "6122والسياسات
واألطر األخرى المتعمقة بالمسائؿ الجنسانية:

 .2نقادر التزاـ الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي بإعالف سنة " 6112اتسن ااألفريقي اتحقوقا
اإلنسانااعااتتركيزابشكلاخاصاعلىاحقوقااتارأة".

 .4نشير إلى الدورة الػ 63لحممة "المسائؿ الجنسانية ىي أجندتي" التي عقدت يومي  13و 14يناير
 6112في مقر لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا في أديس أبابا ،إثيوبيا ،تحت موضوع
التطمع نحو  66161تأميف حقوؽ المرأة مف خالؿ المساواة بيف الجنسيف واسكات البنادؽ في

أفريقيا".

 .1نرحب بانتخاب ىيئة مكتب المجنة الفنية المتخصصة لممساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة
ونعرب عف تقديرنا لحكومة السوداف عمى استضافة الدورة االفتتاحية لمجنة الفنية المتخصصة.
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 .2نقرا باألطر العالمية والقارية واإلقميمية والوطنية الموجودة بشأف المساواة بيف الجنسيف وتمكيف
المرأة ونمتزـ بتنفيذ تمؾ األطر والمساءلة المتبادلة بشأنيا دوف إعادة التفاوض عمى محتواىا

 .3ندرك الجيود المبذولة لتعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة في جميع أنحاء القارة .غير
أف حقوؽ المرأة المتعمقة بالوصوؿ إلى التعميـ األساسي وذي الجودة ،وممكية األصوؿ والتحكـ

بيا ،والحصوؿ عمى الصفقات العمومية ،وفرص ريادة األعماؿ المتدرجة ،واالندماج في أطر

التمويؿ ،والتمثيؿ في مواقع صنع القرار وغيرىا مف الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ال تزاؿ محدودة لمغاية.

 .4نالحظاأف تنفيذ أطر المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة ال تزاؿ تشكؿ تحديا بالنسبة لمعظـ
البمداف األفريقية بسبب بطء التصديؽ عمييا وادراجيا في القوانيف المحمية فضال عف نقص

الموارد الفنية والمالية لتفعيؿ أجندة المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة وأف ثالث ( )2دوؿ
أعضاء فقط ىي التي قدمت تقارير عف التدابير المتخذة لتنفيذ بروتوكوؿ مابوتو عمى النحو

المطموب بموجب المادة 26؛

 .5نقر بالمخاطر القائمة والناشئة التي تيدد التنمية األفريقية ،بما في ذلؾ تغير المناخ والصراعات
واإلرىاب ،واالنتشار غير المشروع لألسمحة واألوبئة الصحية (اإليبوال ،فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز) وما ليا مف تأثير سمبي غير متناسب عمى حياة المرأة ورفاىيتيا ونشدد أف
الصحة الجنسية واإلنجابية لممرأة تمعب دو ار حاسما في حياتيا وأف أعدادا كبيرة مف النساء

والفتيات األفريقيات ال تزاؿ تموت سنويا ألسباب تتعمؽ بالحمؿ.

 .11نقدار التزاـ رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة حيث
خصصوا موضوعيف لعامي  6111و 6112عمى التوالي ليذه األولوية الرئيسية لمتنمية وخاصة
اعتماد ستة ( )2مجاالت ذات األولوية الرئيسية بشأف الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية

والسياسية لمنساء؛

نحن اوزراء ااالتحاد ااألفريقي ااتاسؤوتين اعن ااسائل ااتتجنسين اوشؤون ااتارأة ااتااالين اعنا
اتاتجاوعات ااالقتصادي ااإلقلياي  ،اواتاؤتارات ااتحكواي ااتدوتي  ،اوأعضاء اشبك احال ااتاسائلا
اتتجنساني اهي اأتجندتي ،اوانظاات ااتاتجتاع ااتادني ،اووكاالت ااألام ااتاتحدة ،اواتبنك ااألفريقيا
تلتناي ،اواتشركاءااإلناائييناوانظااتااتاتجتاعااتخاصانلتزمابااايلي :ا
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 .11تقييم االتقدـ المحرز بشأف مشاركة المرأة في صنع القرار والحياة السياسية والوظائؼ العامة
والسمطة القضائية وغيرىا مف المجاالت العامة عمى جميع المستويات بيدؼ تحديد التحديات
والعوائؽ التي تحوؿ دوف مشاركتيا الفعالة وكذلؾ وضع وتنفيذ استراتيجيات لتسريع تنفيذ ىذه

االلت ازمات.

 .16تسييل التشاور واالتفاؽ عمى الفرص والثغرات والحموؿ لتعزيز تمكيف المرأة اجتماعيا واقتصاديا
وضماف أف تحتؿ المرأة مركز الصدارة في التنمية المستدامة والسمـ واألمف والتكامؿ اإلقميمي
والنمو االقتصادي في أفريقيا.

 .12تحديد طرؽ مواءمة الموائح والسياسات الوطنية مف جية وسياسات المؤسسات المالية
والمستثمريف والشركات مف جية أخرى بشكؿ أوثؽ لتحسيف اإلدماج المالي لممرأة ومشاركتيا

الفعالة في االقتصاديف الرسمي وغير الرسمي وتعزيز مراعاة المنظور الجنساني في عمميات

إعداد الميزانيات وزيادة مراعاة السياسات االقتصادية الكمية لممنظور الجنساني وتعزيز وصوؿ
المرأة إلى الصفقات العامة.

 .14رصد اتجاىات اليجرة والنزوح ،وخاصة التحديات وأثرىا عمى المرأة والالجئيف والنازحيف داخميا
والفتيات وكذلؾ تحديد أفضؿ الممارسات لمعالجة مواطف الضعؼ الخاصة وتعزيز قدرات ىذه
المجموعة المستيدفة في أفريقيا وفي بمداف المقصد والعبور واعتماد االتفاقيات الدولية المتعمقة
باالتجار مف أجؿ منع االتجار عبر الحدود؛

 .11اتتعتجيل بتنفيذ أجندة المرأة والسمـ واألمف في القارة مف خالؿ وضع إطار قاري لمنتائج مف أجؿ
رصد االلتزامات الوطنية واإلقميمية بشأف المرأة والسمـ واألمف عمى جميع المستويات واإلبالغ

عنيا استنادا إلى نتائج الدراسة العالمية حوؿ قرار مجمس األمف رقـ  1261مف بيف دراسات

رئيسية أخرى بشأف التحديات وذلؾ بالتعاوف مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية األخرى واألمـ
المتحدة والمجتمع المدني.

 .12اشاطرة المعمومات المستكممة والتفكير في زيادة تمثيؿ الفتيات والنساء في العموـ والتكنولوجيا
واليندسة والرياضيات والتدريب والتعميـ الصناعي والفني والميني.

 .13تعزيز تنفيذ المواثيؽ الموجودة المتعمقة بالعنؼ الجنسي والعنؼ القائـ عمى نوع الجنس والناتج
عف استمرار الممارسات التمييزية ،بما في ذلؾ الممارسات التقميدية الضارة مثؿ زواج األطفاؿ

والزواج المبكر والزواج القسري ،وضماف التصديؽ عمى بنود بروتوكوؿ مابوتو المتعمقة بالصحة
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الجنسية واإلنجابية وادماجيا في القوانيف الوطنية وتنفيذىا ،وتعزيز الدور الذي ينبغي أف
يضطمع المجتمع بو إلنياء العنؼ ضد النساء والفتيات؛

 .14إتاح ااتفرص لمختمؼ أصحاب المصمحة لمتشاور ومواجية التحديات التي تعيؽ التقدـ نحو
إنفاذ حقوؽ المرأة في امتالؾ األراضي والممتمكات في أفريقيا ،وكذلؾ تحديد وسائؿ تعزيز
الحموؿ ذات الصمة بيدؼ ضماف التزاـ أكبر بتعزيز أفضؿ الممارسات.

نوصياافوضي ااالتحادااألفريقياواتاتجاوعاتااالقتصادي ااإلقلياي اواتدولااألعضاءابااايلى :ا
 .15تحقيق المساواة بيف الجنسيف عمى جميع مستويات صنع القرار في أجيزة االتحاد األفريقي،

تمشيا مع المادة (4ؿ) مف القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وينبغي أف تضمف مفوضية

االتحاد األفريقي وجود نظاـ لمتناوب بيف الرجاؿ والنساء عمى منصبي رئيس ونائب رئيس

المفوضية .ونشيد باالتحاد األفريقي عمى تنفيذ حكـ المساواة بيف الجنسيف عمى مستوى
المفوضيف والجيود المماثمة التي تـ بذليا عمى مستوى المديريف.

 .61االتتزام ،بالتعاوف مع جميع أصحاب المصمحة ،بوضع استراتيجية جديدة لمسائؿ الجنسيف
تعكس األولويات الواردة في أجندة  ،6122وأىداؼ التنمية المستدامة ومؤتمر األطراؼ الػ61

وتتماشى مع األطر الحالية المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة فضال عف إنشا آليات

أكثر قوة لمرصد واإلبالغ والتقييـ لدعـ االستراتيجية المذكورة.

 .61اشاطرة نتائج االجتماع التمييدي الثامف لقمة االتحاد األفريقي حوؿ مسائؿ الجنسيف الذي عقد
عمى ىامش الدورة العادية الػ 63لمؤتمر االتحاد األفريقي.

 .66تقييم تنفيذ االلتزامات في مجاؿ المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة في أفريقيا ،مع اإلشارة
بشكؿ خاص إلى موضوع سنة " 6111سنة تمكيف المرأة والنيوض بيا نحو تحقيؽ أجندة

أفريقيا  "6122وعقد المرأة األفريقية ( )6161-6111ووضع استراتيجيات لمتابعة التدخالت
بيدؼ تسريع تنفيذ االلتزامات المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة.

 .62إقرار اوتثميف الرعاية غير المدفوعة األجر والعمؿ المنزلي المذيف تقوـ بيما النساء في معظـ
األحياف عف طريؽ إنفاذ القوانيف الموجودة واثارة الوعي لدى الجيات الفاعمة في القطاع الخاص

بشأف حماية حقوقيف وتنفيذ برامج لمساعدتيف عمى الحصوؿ عمى ظروؼ عمؿ أفضؿ؛
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 .64إنفاذاوتعزيز المساءلة بشأف الق اررات والسياسات واألطر المتعمقة بحماية حقوؽ النساء والفتيات،
وذلؾ بالتعاوف مع الجيات المعنية األخرى ذات الصمة ومواصمة إثارة الوعي ووضع استراتيجية

مشتركة بشأف تنفيذ موضوع " 2016السنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف مع التركيز بشكؿ خاص

عمى حقوؽ المرأة".

 .61تنظيم حممة قارية بشأف التصديؽ عمى بروتوكوؿ مابوتو وادراجيا في القوانيف الوطنية والقضاء
عمى الممارسات التقميدية الضارة ومواءمة التشريعات الوطنية لتعكس حقوؽ الصحة الجنسية
واإلنجابية لممرأة وانشاء صندوؽ قانوني لمنساء ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف واخضاع

مرتكبي االستغالؿ الجنسي واالعتداء لممساءلة وضماف اإلدماج الفعمي لممرأة في حوارات السالـ
ومشاركتيا فييا؛

 .62زيادةامخصصات الميزانية لمبرامج والمنظمات المتخصصة في المساواة بيف الجنسيف وتمكيف
المرأة وتعزيز قدرات الجيات المعنية لضماف التعميـ الفعاؿ لإلجراءات ذات األولوية في جميع
المجاالت؛

 .63اعتااد نيج متكامؿ لتنشيط الحوار بيف أصحاب المصمحة في االضطالع بدور قيادي في
المناصب العامة بحموؿ عاـ  6161وحوؿ الفرص والثغرات والحموؿ لتعزيز التمكيف االقتصادي

لممرأة وضماف وضع المرأة في صميـ اىتمامات التنمية المستدامة والسمـ والتكامؿ اإلقميمي
والنمو االقتصادي في أفريقيا

 .64اتعال امع الممارسيف وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة واسعة مف
أصحاب المصمحة الستعراض تنفيذ برنامج المرأة والسمـ واألمف في القارة والتعمـ مف مختمؼ

الخبرات والتحديات والتفكير بصورة انتقادية فيما ىو مطموب لتسريع التنفيذ والرصد عمى جميع

المستويات وكذلؾ في سبؿ المضي قدما.

 .65زيادة الموارد المخصصة وتييئة البيئة المواتية لزيادة مشاركة المرأة ودورىا في العموـ
والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات وفي التعميـ والتدريب الفني والميني.

 .21مواجية التحديات التي تعيؽ التقدـ المحرز في إنجاز حقوؽ المرأة في األرض والممتمكات في
أفريقيا وكذلؾ تحديد وتعزيز النيج العممية لمتصدي ليذه التحديات بيدؼ ضماف االلتزاـ بتشجيع

النماذج الجيدة.
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 .21تكايف الجيود لزيادة المشاركة السياسية لممرأة وتعيينيا في مناصب صنع القرار وخاصة في
المجاالت غير التقميدية مثؿ الجيش وزيادة حصتيا مف الصفقات العمومية والصناعة ودعـ

جيودىا لتوسيع نطاؽ مشاريعيا.

 .26اإلشادة بمفوضية االتحاد األفريقي بقيادة رئيستيا سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما عمى
اعتماد وتنفيذ أجندة  6122وخطة التنفيذ العشرية األولى التي تقر بالمساواة بيف الجنسيف

وتمكيف المرأة كعامؿ أساسي لتحقيؽ التحوؿ والتنمية في أفريقيا في جميع التطمعات السبعة ()3
ألجندة أفريقيا 6122؛

 .22توتجيهاالشكر إلى رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي عمى تنظيـ االجتماع التمييدي لمقمة والبنؾ
اإلفريقي لمتنمية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وىيئة األمـ المتحدة لممرأة والمجنة االقتصادية

ألفريقيا عمى دعميا ومساىمتيا فضال عف حكومة جميورية إثيوبيا االتحادية الديموقراطية عمى

حسف الضيافة.

اعتادافياأديساأبابا،اإايوبيا،ابتاريخا11اينايرا 1172ا
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