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 مقدمة ومعلومات أساسية وسياق .1
هدفاً  17والـ 2030لجدول أعمال التنمية المستدامة  2015في مشهد موسوم باعتماد عام  25يجري استعراض بيجين + .1

األفارقة على انه المخطط لـ"أفريقيا من القادة  2063جدول أعمال  2013( ذات صلة، إلى جانب اعتماد عام SDGsتنموياً مستداماً )

التي نريد". يعزز كال جدوال األعمال على نحو متبادل تطلع القارة  إلى تحقيق قارة شاملة ومزدهرة يسودها السالم فيما ال يتخلف أحد 

تم معالجة تحديات في تحقيق نمو اقتصادي كبير بينما ت 25عن الركب. وفي الوقت نفسه، يتمثل السياق العام الستعراض بيجين +

 حاسمة مثل انتشار تغير المناخ والنزاعات والنكسات بشأن المساواة بين الجنسين.
 

الحاسمة إلعالن ومنهاج عمل بيجين على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة، وتقليل  12تشدد المجاالت الـ .2

الفرص االقتصادية. هذه المجاالت هي أمور جوهرية لتوليد مكتسبات إنتاجية التفاوتات الجنسانية وتعزيز إمكانية حصول المرأة على 

 وتسريع التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نتائج التنمية، بما في ذلك ايجاد آفاق للجيل القادم.
 

بلد وتحقيق تنمية شاملة. تشير التقديرات إلى أن يتمتع تمكين المرأة والفتاة بآثار متعددة ويساعد في دفع النمو االقتصادي لل .3

بليون دوالراً سنوياً نتيجة عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وذلك غير الخسارة التي يتكبها  60أفريقيا تتكبد خسائر بقيمة 

 (.2015شمال أفريقيا )باندارا، 

 

قية من أجل هذا االستعراض إلى أن ثمة بلداناً حققت تقدماً منذ بلداً الذي قدمته الدول األعضاء األفري 48ويشير تقرير الـ .4

عاماً، والفجوات بين الجنسين في التعليم  25حيث أن المزيد من الفتيات يلتحقن بالمدارس مقارنة بالفترة الماضية قبل  1995عام 

في المئة  في  92ئية بالنسبة إلى الذكور بلغت االبتدائي أصبحت مردومة اآلن حيث أن نسبة معدالت التحاق اإلناث بالمدارس االبتدا

 .1990في المئة عام  35في المئة من العاملين بأجر خارج مجال الزراعة مقارنة بنسبة  41المتوسط. تشكل النساء حالياً نسبة 

 

ً كبيراً من خالل إدراج مبادئ وأحكام صكوك قانونية عالمية وإقليمية بش .5 أن حقوق اإلنسان كما أن ثمة بلداناً حققت تقدما

، حلت ثالثة بلدان 2019للمرأة في دساتيرها وتشريعاتها وأطر سياساتها، ووضعت آليات مؤسسية لتنفيذ هذه األطر. وبحلول عام 

 وهي رواندا وناميبيا وجنوب أفريقيا بين البلدان العشرة األولى في العالم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية.
 

، كانت المكاسب متفاوتة بين البلدان وتظل عدم المساواة 1995الرغم من التقدم الكبير المحرز في افريقيا منذ عام لكن وب .6

بين الجنسين تشكل تحدياً رئيسياً للتنمية. يشكل تحسين حصول المرأة على التعليم والرعاية الصحية وإزالة العوائق من أمام عمالتها 

حو الحد من أوجه عدم المساواة وتحسين اثر النمو االقتصادي على الحد من الفقر وإطالق إمكانيات المنتجة خطوات أولى ضرورية ن

 المرأة لتقوم بمساهمة مجدية في التحول الهيكلي ألفريقيا.

 

في هذا السياق من األمل ممزوجاً مع تحديات عالمية وإقليمية هامة، لكن بوجود ايضاً  25يتم االضطالع بتقييم بيجين + .7

 رص لتحقيق تقدم اكبر وإمكانية التغيير التي يمكنها أن تسّرع التحول اإليجابي الدائم.ف
 

الحاسمة إلعالن ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة إلى االعتماد على اإلنجازات  12تهدف كال المجاالت الـ .8

. لذا، يقارن التقرير كالهما 2030في كل مكان بحلول عام  والتصدي للتحديات، وذلك لضمان القضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة

 ويتعيّن بالتالي استعراضهما معاً.

 

اإلقليمي هذا باستخدام تقارير تقييم وطنية. يوفر التقرير صورة تحليلية للتقدم  25أعد تقرير االستعراض الموجز لبيجين + .9

سمة وفي جميعها مسلطاً الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة. الحا 12الذي أحرزته افريقيا كمنطقة في كل من المجاالت الـ

 كما يحلل التقريرالتحديات التي تواجهها القارة في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ويحدد التوصيات ذات األولوية في مجال السياسات.



 

 

 اتساق السياسات .2
ستجابة إلى السياقات المتغيرة محددة أهداف التنمية وأولويات القارة. استمرت البلدان األفريقية خالل فترة االستعراض في اال .10

، وذلك عندما انضمت البلدان (MDGsفي األهداف اإلنمائية لأللفية ) 2015و 2000تمثل إطار التنمية الرئيسي في الفترة ما بين عام 

ئي. لكن البلدان اختبرت بشكل واسع إنجازات متواضعة مقابل األفريقية إلى باقي العالم في إدراج التنمية المستدامة في التخطيط اإلنما

األهداف اإلنمائية لأللفية كون مستويات البداية والعمليات وااللتزامات تفاوتت كثيراً في الحاالت. ونتج عن التأثير الواضح لتجربة 

 األهداف اإلنمائية لأللفية الحاجة إلى وضع إطار تنمية جديد.
 

تأكيد مركزية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة كعاملين حاسمين  2030يعيد جدول أعمال التنمية المستدامة   .11

هدفاً إنمائياً لأللفية أهداف  17من أصل  14يتحكمان في نجاح التنمية الشاملة والمستدامة. يظهر هذا األمر بوضوح في واقع أن لدى 

من األهداف اإلنمائية لأللفية يشكل هدفاً مستقالً  5ميع إحصاءات جنسانية موثوقة ومتسقة. كذلك، الهدف ومؤشرات متعددة تتطلب تج

يعترف بمركزية أدوار المرأة في تحقيق تطلعاته السبعة  2063بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة. كما أن جدول أعمال 

 صادية واالجتماعية في تنمية القارة.نظراً إلى أهمية مساهمات المرأة االقت

 
 : اتساق السياسات على نطاق األطر1الرسم 

تتستحضر جداول أعمال السياسات هذه غالباً أطر تنفيذ جديدة. كذلك، يدرك رصد وتقييم تنفيذ استراتيجيات تنمية طويلة  .12

بالتالي، ينظر هذا االستعراض إلى حاالت مراجعة قوانين األجل مثل إعالن ومنهاج عمل بيجين الحاجة إلى إصالح األطر القائمة. 

 وممارسات إدارية.

 لمحة عامة وتحليل لإلنجازات والتحديات .3
قُطعت أشواط كبيرة في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة إلعالن ومنهاج عمل بيجين في الفترة الالحقة للمؤتمر اإلقليمي  .13

في أديس أبابا، إثيوبيا. دعت وثيقة النتائج هذه إلى تسريع  2014تشرين الثاني/نوفمبر  ( الذي ُعقد في20التاسع ألفريقيا )بيجين +

أعاق   2030الحاسمة إلعالن ومنهاج عمل بيجين، وذلك لضمان تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة.  12تنفيذ مجاالت االهتمام الـ

الجنسين وتمكين المرأة في فترة العشرين سنة التالية العتماد إعالن عدد من التحديات المستمرة التوصل إلى تحقيق المساواة بين 

 ومنهاج عمل بيجين.
 

يشكل واقع أن أي بلد في العالم لم يحقق المساواة بين الجنسين مؤشراً إلى أن التحديات هي عشوائية وتؤثر على كال البلدان   .14

بلداً، لوحظ تحقيق تقدم في المجاالت التالية التي كانت مثيرة  48إلى تقارير  المتقدمة والبلدان النامية. في االستعراض الحالي، واستناداً 

وهي: تناول حقوق المرأة والفتاة في ضمان الحريات األساسية، التمثيل القانوني، محو األمية القانونية  20للقلق في استعراض بيجين +

لبرامج في معالجة عبء الفقر المستمر والمتزايد على المرأة والفتاة، ومعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي، تحديد السياسات وا

 ً ثالثة أطر تعزز بعضها بعضا

2063جدول أعمال 
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اتخاذ تدابير والقيام بأعمال لضمان الوصول المتكافئ والمشاركة الكاملة للمرأة إلى هياكل السلطة وصنع القرار من خالل تدابير 

تدابير خاصة أخرى، اعتراف أكبر بوصول محسن تشريعية وآليات تتيح المشاركة المتكافئة للمرأة واستخدام الحصص الجنسانية و

للمرأة إلى التدريب المهني  والعلوم والتكنولوجيا، توفير أدوات وتكنولوجيات لتسهيل حصول المرأة على التمويل،، وبذل جهود 

 متضافرة لالستفادة من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.
 

دان وفي المناطق دون اإلقليمية، كان التقدم متفاوتاً في ارجاء القارة، حيث لكن رغم اإلنجازات الملحوظة في العديد من البل  .15

أن مسار المكاسب اإلنمائية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 في العديد من البلدان.
 

 .2063و 2030الحاسمة والمتصلة بجدول أعمال  12االت االهتمام الـتتم مناقشة الوضع الحالي للتنمية وفق مج  .16

 عبء الفقر المستمر والمتزايد على المرأة -المجال الحاسم )أ(  .3.1
واصلت البلدان األفريقية استعراض واعتماد السياسات االجتماعية واالقتصادية واستراتيجيات التنمية التي تعالج احتياجات  .17

الحفاظ عليها . ينعكس تنّوع نهجها المتبع في إدماج بعض المبادرات في أطر التنمية الوطنية، فيما كان وجهود المرأة في الفقر و

ع البعض اآلخر منها محدداً جداً في سبيل الحد من الفقر للمرأة والفتاة.  لغة والتزامات هذه األطرهي مشتركة لكن غالباً ما يكون التنوّ 

 .في موضع تفاصيل التدخالت والتنفيذ
 

يستمر ذلك في البقاء على قائمة مجاالت التركيز ذات األولوية بالنسبة لكافة الحكومات في أفريقيا. تنطوي النهج للقضاء  .18

على الفقر بين النساء والفتيات على مجموعة من التدخالت في بلدان مختلفة في أفريقيا والتي تركز في جملة أمور على الدخل والعمل 

، تمنح بعض 1امج حماية اجتماعية تكميلية تكون لصالح الفقراء وشاملة. وتماشياً مع هدف التنمية المستدامة الالئق والمدخرات وبر

الحكومات في أفريقيا األولوية إما لتنفيذ أو نفذت مجموعة من تدخالت حماية اجتماعية مراعية للمنظور الجنساني ،وبصورة رئيسية 

وطة وبرامج أشغال عامة. وهناك أيضاً برامج دعم للدخل المباشر التي تنطوي على نظم ضمان اجتماعي وتحويالت نقد غير مشر

 تمويل مباشر أو منح اجتماعية تقّدم للفئات الضعيفة والمستبعدة مثل المرأة والفتاة.
 

وفي معالجة سوء التغذية، وضع العديد من الحكومات استراتيجيات لتعليم وتوفير طعام مليئ بالعناصر الغذائية لألطفال )كال الفتيات  

ً حكومات تعزز استثمارات وميزانيات اجتماعية مراعية  والفتيان( والحوامل واألمهات المرضعات المتضررين.  كما هناك أيضا

لهياكل االجتماعية )توفير التعليم والرعاية الصحية(، الهياكل المادية )المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للمنظور الجنساني في ا

والطاقة والنقل واالتصاالت وغيرها( وإمكانية حصول محسنة على الحماية االجتماعية. استخدمت دول أعضاء استثمارات اجتماعية 

واة من خالل مجموعة من المساعدات االجتماعية وخطط قائمة على المساهمات لألفراد أساسية لضمان الحد من الفقر وعدم المسا

 واألسر والفئات االجتماعية الفقيرة والضعيفة.
 

في المئة( في المناطق الريفية ويكسبون عيشهم  82الفقر هو مزيج من الفقر المزمن والفقر العارض. يعيش معظم الفقراء )  .19

بصورة رئيسية من زراعة الكفاف وتميل المرأة ألن تكون ممثلة تمثيالً رائداً في األنشطة الزراعية. لذا، يتوقع أن تكون المرأة أكثر 

يتم قياس الفقر على مستوى األسرة المعيشية نتيجة للطرائق الحديثة لتجميع البيانات التي تفترض أن أفراد فقراً من الرجل. لكن، 

 األسرة في األسرة المعيشية نفسها يتقاسمون بالتساوي.
 

ألمن كما أن عدداً من الحكومات في أفريقيا منح األولوية لإلنتاج الزراعي معززاً سالسل القيمة للمنتجات الزراعية وا .20

الغذائي كوسيلة للقضاء على الفقر وتحسين سبل العيش، إلى جانب ضمان المساواة وعدم التمييز في ظل القوانين ذات الصلة. مثالً، 

في  30إلى  20( أن سد الفجوة الجنسانية في الزراعة سيزيد المحاصيل بنسبة FAOقّدرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

مليون شخصاً(. وفيما  150مليون إلى  100في المئة )وهو ما يترجم إلى دعم  17إلى  12خفض نسبة الجوع بنسبة المئة، ما يمكن 



 

 

يشكل تعزيز التعليم في الممارسات الزراعية الحديثة طريقة لضمان محاصيل إنتاجية أعلى، تشكل إمكانية الوصول إلى مؤسسات 

 لتغلب على جزء من قيودها في المشاركة في الزراعة ضرورة رئيسية أخرى.االدخار واالئتمان كوسيلة لتمكين المرأة في ا
 

بالتالي، يمكن أن يشكل االستثمار في المرأة والفتاة أداة لتعزيز توقعات طويلة األجل للنمو ورفاه اإلنسان، ال سيما من خالل  .21

ً في سياق تعزيز مجموعة الفرص  تمكن المرأة والفتاة من الوصول إلى آليات ومؤسسات االدخار واالئتمان. حققت المنطقة تقدما

.)أ(، يمنح معظم الحكومات 5والموارد لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة والفتاة في عملية التنمية هذه. ووفقاً لهدف التنمية المستدامة 

ها االقتصادية وتنميها. ومن خالل هذه في أفريقيا األولوية لتوفير رأس مال أولي )ائتمان( وخدمات مالية أخرى للمرأة كي تبدأ مشاريع

البرامج، تستطيع المرأة أن تحصل على أموال دون فائدة كي تنشئ اعمالها التجارية. كذلك، يستهدف صندوق الشباب الشباب العاطل 

 الي.عن العمل )ذكور وإناث(، بينما ركزت مجموعة من الحكومات على إدماج المرأة والشباب وسكان الريف في القطاع الم
 

 4في المئة في السنة في المتوسط، و 6حيث بلغ نسبة  2011و 2000كان النمو االقتصادي قوياً في الفترة الواقعة بين عام  .22

. لكن هذا األداء االقتصادي لم يترجم إلى خفض كبير 2018في المئة عام  3.2قبل أن ينخفض إلى   2016و 2012في المئة بين عام 

حيث أضعفت المستويات العالية لعدم المساواة في أفريقيا الجنوبية وشرق أفريقيا آثار النمو على الحد من  في الفقر وعدم المساواة،

الفقر. يستطيع وضع منهجيات قائمة على النوع االجتماعي وإجراء بحوث لمعالجة "تأنيث الفقر" توفير رؤى في النتائج غير المتكافئة 

جد المزيد من النساء بين الفقراء نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية. تشير عبارة "تأنيث الفقر" في النمو االقتصادي، حيث كثيراً ما يو

إلى حالة الفقر غير المتكافئة بين النساء مقارنة بالرجال. يرتبط ذلك في جوهره إلى عدم المساواة بين الجنسين، حيث تكون تجارب 

ات في الدخل والفرص. تستطيع هذه التجارب أن تؤثر على النتائج االجتماعية المرأة والرجل مختلفة عندما يتعلق األمر بالتفاوت

واالقتصادية وتحددها وتصفهاا ولتي غالباً ما تكون منحرفة لمصلحة الرجل. هناك مبادرات متعددة في أرجاء القارة لتحسين األطر 

مع بيانات دراسات استقصائية جديدة، أو إعادة تحليل لهذا التحليل القائم على نوع الجنس ومنهجيات أخرى من خالل التعداد أو ج

مجموعات البيانات القائمة ، وذلك من أجل فهم العوامل القائمة على النوع االجتماعي وآثار الفقر المدقع والمشترك بين األجيال، 

 إضافة إلى قابلية التضرر.
 

 

ة حدوث كوارث بشرية وطبيعية وصدماتها االقتصادية تشمل تداخالت أخرى من الفقر وقابلية التضرر والتهميش في القار  .23

الالحقة، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية واالستشفاء. غالباً ما تزعج هذه األحداث األسر المعيشية الهشة أصالً وتتسبب في غرقها 

 ً  بالنسبة لغرب ووسط أفريقيا، فإنه ال أكثر في الفقر أو تدفع بالذين يعيشون على هامش الفقر. مثالً، رغم كون تحدي إيبوال متقطعا

يستهلك المزيد من موارد الدولة ويعيد توجيه الجهود من مجاالت أخرى من التركيز اإلنمائي فحسب، بل يغير أيضاً ديناميكيات األسر. 

خرين ومقدمي رعاية، وفي هذه الحاالت، تفقد األسر األفراد الذين يؤمنون عادة المعيشة مثل رب األسرة المعيشية وأصحاب دخل آ

إضافة إلى األطفال. ويستمر الجفاف وتجليات أخرى في تردي البيئة التي تؤثر على القطاع الزراعي في إبقاء األسر المعيشية في 

نظمها حالة الفقر وتدفع بأسر معيشية جديدة إليه أيضاً. مثالً، تكمن نسبة كبيرة من تأثر الزراعة األفريقية بتغير المناخ في واقع أن 

الزراعية تبقى مروية بمياه األمطار ومتخلفة، كون غالبية المزارعين في أفريقيا هم مزارعين صغار ذوي موارد مالية ضئيلة وإمكانية 

 حصولهم على البنى التحتية محدودة وإمكانية وصولهم إلى المعلومات متباينة.

 التعليم وتدريب المرأة -المجال الحاسم )ب(   .3.2
، وذلك وفقاً ألهداف التنمية المستدامة. ‘عدم إغفال أحد‘كافة التدخالت في العوالم االجتماعية واالقتصادية مبدأ  يتعيّن أن تتبع .24

وضعت مبادرات مختلفة في المنطقة لضمان إمكانية الوصول المتكافئ إلى التعليم مع نتائج متفاوتة. ومع ذلك، تخطى تركيز السياسات 

اعتبارات أخرى، بما في ذلك نوعية التعليم والتعلم والبقاء في المدارس والنتائج األكاديمية. فيما يتعلق  معدالت االلتحاق بالمدارس إلى

بقطاع التعليم، توفرت بيانات ذات صلة لتصميم تنفيذ التدخالت التي نص عليها إعالن ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة 

 والتطلعات. 2063وجدول أعمال 

 

وفيما تركز إمكانية الوصول إلى التعليم في غالبية األحيان على التعلم المدرسي، يتطلب محو األمية بين النساء التزاماً   .25

بجوانب متعددة أخرى تتضمن التدريب المهني واإلصالحات التعليمية والتعلم مدى الحياة. هذه األمور مهمة بشكل خاص للنساء 

قسط أقل من الدراسة الرسمية والتدريب في مراحل حياتهن. تم إحراز تقدم كبير في تعزيز المساواة  والفتيات كونهن يحصلن عادة على

نقاط  5بين الجنسين في التعليم في أفريقيا، بحيث حقق العديد من البلدان تكافؤاً جنسانياً في التعليم االبتدائي وفق ما بينته زيادة نسبة 

. لكن رغم هذه الزيادات، تبقى افريقيا المنطقة األبعد عن 2017و 2000بتدائية  بين عامّي مئوية في معدل االلتحاق بالمدارس اال

م تحقيق المساواة الجنسانية على كافة مستويات التعليم، ال سيما في التعليم الثانوي. كما أن هناك معدالت إنجاز أدنى على مستوى التعلي

يمي األساسي إلى الثانوي، والمستوى الثانوي إلى الجامعي، والجامعي إلى العمل بأجر. االبتدائي ومعدالت االنتقال بين المستوى التعل
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في المئة، وتقريباً ال تكمل أي فتاة من األسر المعيشية  20وفي العديد من البلدان األفريقية يكون معدل إتمام التعليم الثانوي  أقل من 

 الفقيرة التعليم الثانوي العالي.
 

اركة القوة العاملة، تشكل بطالة الشباب في القارة األفريقية مشكلة مستمرة، ال سيما نظراً إلى الطفرة في وفيما يتعلق بمش .26

أعدادهم. وفي الوقت نفسه، لم يواكب التوظيف الرسمي النمو في القوة العاملة، ال سيما في المناطق الحضرية. بالتالي، يحتمل أن 

ير مؤات، ما يفاقم تهميشهن. الشابات هن األكثر تضرراً من البطالة في أفريقيا، باستثناء تكون اإلناث بين هؤالء الشباب في وضع غ

في المئة لنظرائهن الذكور. الشابات هن األكثر تضرراً في  57في المئة مقارنة بنسبة  46شمال أفريقيا، حيث يبلغ معدل القوة العاملة 

افية والجنسانية عبر البلدان. لذا، تبقى الفوائد المحتملة لشباب أفريقيا غير محققة أسواق العمل نتيجة المهارات الضعيفة والعوائق الثق

كون نسبة ثلثي عدد الشباب عاطلة عن العمل أو محبطة أو يعملون في وظائف غير ثابتة. بالتالي، يكتسب الهدف االستراتيجي إلعالن 

 لتدريب المهني والعلوم والتكنولوجيا.ومنهاج غمل بيجين أهمية في تحسين إمكانية وصول المرأة إلى ا
 

شكله بدرجة كبيرة من التكنولوجيات ويتأثر بوتيرتها. ووفقاً لتقديرات  21وعلى المستوى الكلي، يستمد اقتصاد القرن الـ .27

التكنولوجيا، في المئة من الوظائف في أفريقيا مهارات في مجال المعلومات واالتصاالت و 90لجنة االقتصاد األفريقية، ستتطلب نسبة 

وسيتم خلق حوالي مليونّي وظيفة جديدة في مجاالت الحاسوب والرياضيات والهندسة المعمارية والهندسة. وقّدرت الدراسة االستقصائية 

نت في المئة، بينما المهن التي يشتد الطلب عليها )فيما يتعلق باالستخدام( كا 38العجز بنسبة  2015العالمية للعجز في الكفاءات لعام 

(. ولكي تغتنم المرأة فرص العمل الكبيرة الحالية والمستقبلية في قطاع STEMsذات صلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )

 التكنولوجيا، يتعيّن إغالق التحيز الجنساني في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 

ً  الجيد التعليم يشكل العالم. في النظامي غير والعمل البطالة مستويات بأعلى أفريقيا تتمتع  .28 ً  شرطا  البطالة لمعالجة اساسيا

 مجاالت في لالستثمار ملحة حاجة في هي القارة لذا، المعاصر. العمل سوق بمتطلبات للوفاء الضرورية بالمهارات األشخاص ولتزويد

 ويشسكل الثانوي. التعليم واستكمال المساواة تحقيق في االستثمار جانب إلى والفتيات، للنساء والرياضيات لهندسةوا والتكنولوجيا العلوم

ً  كونه االستثماري التركيز يتطلب آخر مجاالً  الجامعي التعليم    والدخل. اكبر وإنتاجية العمل فرص من بالمزيد وثيق بشكل مرتبطا

 
 

 م وتدريب النساء والفتيات: أمثلة قطرية عن تعلي1الجدول 

 وصف موجز المجال البلد

اإللمام  مدغشقر
بالقراءة 
 والكتابة

( الحححححذي ASAMAنجحححححح برنحححححامج العمحححححل الدراسحححححي اإلضحححححافي القطحححححري للمحححححراهقين المدغشحححححقريين  )

فححححي المئححححة مححححن  90فححححي المئحححة ونسححححبة  53يححححارب األميححححة مححححن تححححأمين حصحححة مححححن الطالبححححات بنسححححبة 

 المعلمات.

كححححان الكونغححححو مححححن بححححين البلححححدان التححححي اسحححححتثمرت فححححي اسححححتراتيجيات لتعزيححححز إبقححححاء الفتيححححات فحححححي  الشمولية الكونغو
المحححدارس، مستعرضححححاً المنححححاهج محححن أجححححل تحقيححححق مراعحححاة أكبححححر للجانححححب الجنسحححاني، مححححذكياً الححححوعي 
الجنسححححاني بححححين المعلمححححين، جححححاعالً فححححي الوقححححت نفسححححه مححححن البنيححححة التحتيححححة أكثححححر مراعححححاة للمنظححححور 

 الجنساني.

اسحححتحدثت وزارة العلحححوم والتكنولوجيحححا حزمحححة تدريبيحححة محححن أجحححل إعحححداد المحححرأة للقيحححام بأعمحححال ححححرة  التدريب الموزمبيق
مسححححتديمة. ابتكححححر النشححححاط التححححدريب علححححى التكنولوجيححححا اإلحيائيححححة والعلححححوم البيولوجيححححة مركححححزاً علححححى 

 الصحة والتغذية.

التعلم مدى  زمبابوي
 الحياة

لألطفحححال الحححذين انقطعحححوا عحححن الدراسحححة االلتححححاق بصحححفوف فحححي العصحححر أو المسحححاء فحححي اي أتحححاح البلحححد 

فححححي المئححححة  58تلميححححذاً ونسححححبة   137,784تسححححجيل  2017مدرسححححة يختارونهححححا. نجححححم عححححن ذلححححك عححححام 

 منهم كانوا من اإلناث.

شحححححلناً   694,000,000ارتفعحححححت مخصصحححححات برنحححححامج النظافحححححة الصححححححية فحححححي فتحححححرة الطمحححححث محححححن  التمويل أوغندا 

شحححححلن أوغنحححححدي فحححححي السحححححنة الماليحححححة  1,204,435,203إلحححححى  2015/6أوغنحححححدياً فحححححي السحححححنة الماليحححححة 

2018/9. 



 

 

إمكانية  نيجيريا
وصول آمنة 

 ومنصفة

مبحححادرة المحححدارس ‘انضحححمام وزارة التعلحححيم إلحححى عحححدة شحححركاء فحححي التنميحححة إلطحححالق  2015شحححهد عحححام 

أيضححححاً، وفححححر تعححححاون آخححححر للححححوزارة  2018، مححححا عححححزز التسححححجيل فححححي المححححدارس. وفححححي عححححام ‘اآلمنححححة

، إمكانيححة وصحححول ‘ال يمكحححن للتعلححيم أن ينتظحححر‘االتحاديححة محححع شححركاء فحححي التنميححة محححا أطلححق عليحححه إسححم 
فححححي المئححححة مححححنهم كححححانوا  52طفححححالً متضححححرراً مححححن النزاعححححات ونسححححبة  194,000آمنححححة ومنصححححفة لححححـ

 فتيات.
 التقارير الوطنية المقدمة المصدر:

 المرأة والصحة -)ت( المجال الحاسم  .3.3
ال تشكل إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة حقاً من حقوق اإلنسان فحسب، بل تمكن أيضاً مشاركة المجتمعات  .29

 المحلية في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  من خالل إبقاء األشخاص منتجين والوقاية من األمراض وإنقاذ الحياة. لذا، تشكل

دة إمكانية المرأة من الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والمالئمة والميسورة التكلفة وإلى المعلومات والخدمات ذات الصلة طوال زيا

دورة الحياة أمراً اساسياً. ونظراً إلى أن النساء والفتيات يتحملن في معظم األحيان عبء العمل بدون أجر، بما في ذلك رعاية أفراد 

 ى، فإن ذلك يؤثر مباشرة على نوعية حايتهن.األسرة المرض

 

تحسنت النتائج المتصلة بالصحة في أفريقيا إلى حد كبير بدءاً من أوائل األلفية الثانية. وعلى مدى عقد ونصف من الزمن،  .30

معدل وفاة حالة وفاة كمعدل وسطي، وتراجع  439وفاة لكل مئة ألف مولود حي إلى  685انخفض عدد وفيات األمومة من أكثر من 

، 57وفاة تقريباً لكل ألف مولود حي إلى  80وفاة، وتراجع معدل وفيات األطفال من  39وفاة لكل ألف مولود حي إلى  50الرضع من 

سنة كمعدل وسطي عام  55فيما كان أقل من  2015سنة كمعدل وسطي عام  62.8وبلغ متوسط العمر المتوقع للبالغين عند الوالدة 

ً لما أشارت إليه تقديرات حديثة في الفترة . ساهمت هذه 2000 التحسنات في النتائج الصحية في النمو االقتصادي والتنمية. ووفقا

، زاد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنسبة واحد في المئة في أفريقيا نتيجة انخفاض معدالت وفيات األمومة بمقدار 2000-2015

أعوام من العمر المتوقع. وفيما يعكس هذا التقدم التحسنات في النفقات الصحية وإمكانية  9زيادة  وفاة. ولوحظ أثر مماثل نتيجة 125

وصول األطفال والنساء إلى خدمات الرعاية الصحية، فإن إمكانية الوصول هي أبعد ما تكون عن الشمول في أفريقيا وتظهر أوجه 

 عدم مساواة مهمة بين البلدان وفي داخلها.
 

األمومة في أفريقيا هي ناجمة عن نزيف، ارتفاع في ضغط الدم خالل فترة الحمل، أمراض سابقة للحمل بما  معظم وفيات .31

لمحة  2في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، أمراض منقولة، اإلجهاض غير المأمون ومضاعفات من الوالدة. يوفر الرسم 

 عامة عن نسبة وفيات األمومة في المنطقة.

 
 )وفيات لكل ألف والدة حية( 2015-2011: نسبة وفيات األمومة، 2 الرسم

فيما يتعلق بمساعدة ذوي المهارات عند الوالدة، والمستخدمة عامة كبديل لوفيات األمومة، يقود الجنوب األفريقي الطريق كمنطقة دون 

 .2015و 2000الفترة ما بين عام إقليمية حيث كافة البلدان زادت معدالت التغطية وخفضت نسبة عدم المساواة خالل 
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وباإلشارة إلى تعزيز برامج الوقاية التي تعزز صحة المرأة في المنطقة األفريقية، هناك التزام بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر   .32

تنظيم الدولي للسكان والتنمية حيث التزمت الدول األعضاء تنفيذ إمكانية حصول الجميع على خدمات صحية إنجابية، بما في ذلك 

. تكمن األهداف الرئيسية في توفير خدمات تنظيم األسرة الميسورة التكلفة والمقبولة والممكن الحصول 2015األسرة/ وذلك بحلول عام 

عليها لتمكين األزواج من اختيار عدد وتباعد وتوقيت والدة أطفالهم، منع الحمل غير المرغوب به، خفض نسبة حمل المراهقات 

ية الخطورة، وخفض اإلجهاض غير المأمون، لمنع حدوث وخفض حاالت األمراض المنقولة جنسياً، بما فيها وحاالت الحمل عال

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وتوفير العالج لها، وتحقيق انخفاض سريع وكبير في اعتالل ووفيات األمهات. وفي االستعراض 

 ول األعضاء بأعمال اساسية لتسريع عملية التنفيذ.، أوصت الد1999العام وتقييم تنفيذ البرنامج عام 

 

قامت الدول األعضاء بمبادرات مراعية للمنظور الجنساني والتي تعالج األمراض المنقولة جنسياً، ضعف المناعة  .33

كميلي، ومتابعة البشرية/اإليدز، والمسائل الجنسية واإلنجابية، وأفادت بلدان عن استثمارات أجريت في تعزيز التحصين الروتيني والت

مرضى داء السل وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. وعالجت بلدان في أرجاء المناطق دون اإلقليمية مسائل تؤثر على حقوق 

بشأن ضمان  6بشأن صحة السكان وهدف التنمية المستدامة  3المرأة والفتاة بالصحة اإلنجابية. وتماشياً مع هدف التنمية المستدامة 

ميع على الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق، بما في ذلك تنظيم األسرة، منحت الحكومات األولوية لصحة ورفاه المرأة حصول الج

 والرجل واألطفال من خالل اتباع سياسات تخفض عبء األمراض وتحسن الحياة الصحية.
 

الحضرية( هو أمر هام  -واقع )الريفية وعدم المساواة في الحصول على هذه الخدمات والحقوق بين جميع فئات الدخل والم .34

بشكل خاص لسببين. أوالً، عدم المساواة في إمكانية الحصول على هذه الخدمات والحقوق ال توفر معلومات كافية مستندة على أسس 

جوانب أخرى، ما إلجراءات السياسة العامة. ثانياً، عدم المساواة في الحصول على هذه الخدمات والحقوق يحركها تعليم اإلناث ضمن 

 يبيّن االتساق بين اهداف الصحة والتعليم.  
 

ثمة تركيز على إمكانية وصول المرأة إلى برامج الرعاية الصحية لتحسين صحة األم والوليد والطفل. حق إمكانية الحصول  .35

الرعاية الصحية، بما في ذلك على أعلى معايير الصحة الجسدية والعقلية هو حق من حقوق اإلنسان. إمكانية حصول الجميع على 

الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والحقوق المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية هي أساسية في تحقيق األهداف الصحية 

ضاء على ، إطار االتحاد األفريقي المحفز للق2063ضمن االلتزامات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، تطلعات جدول أعمال 

، خطة عمل مابوتو بشأن الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية 2030فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا بحلول عام 

، ومؤخراً استراتيجية الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بشأن الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية 2030-2016واإلنجابية  

2019-2030. 

 

رغم ذلك، وكما ذكر في القرار الرائد للبرلمان األفريقي بشأن دور البرلمانيين المتعلق بإعمال الحق بالصحة وتحقيق   .36

تستمر القوانين والممارسات الجزائية والتمييزية في تقويض ومنع إمكانية الحصول على الخدمات  -األهداف الصحية في أفريقيا 

اعة البشرية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الوصمة والتمييز للوصول إلى الفئات الضعيفة المؤكدة الصحية والمتعلقة بفيروس نقص المن

 -حقها برعاية صحية وخدمات رعاية فيروس نقص المناعة البشرية/الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية  غير التمييزية 

لتاريخي، اجريت مشاورات إقليمية لمنتدى حقوق اإلنسان الوطنية وبرلمانيين وعدم إغفال أحد. اعتماداً على قرار البرلمان األفريقي ا

 .2018بشأن إعمال الحق بالرعاية الصحية والقضاء على اإليدز، نايروبي 

 

ً للسياسات  .37 ومن خالل تعزيز البحوث ونشر المعلومات بشأن صحة المرأة، يشكل استمرار إجراء البحوث  أمراً حاسما

لقائمة على األدلة. ومكن رصد ظاهرة إيبوال عن كثب في سيراليون من تحقيق تقدم جوهري على المرض وآثاره واالستراتيجيات ا

االجتماعية االقتصادية والذي يحّمل المرأة شدائد غير متكافئة، ال سيما بصفتها مقدمة رعاية. لكن، رغم التقدم المحرز في البحوث 

 ة ورصد وأعمال متابعة لصحة المرأة.والمعلومات، يبقى ثمة حاجة لموارد إضافي
 



 

 

مع وجود تفاوت بين البلدان وفي داخلها.  2000وفي أفريقيا، هناك تحسن ملحوظ في معدالت وفيات األمومة منذ عام  .38

وتتطلب إمكانية وصول الجميع إلى المعلومات والخدمات بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية توسيع النطاق لمعالجة األسباب الكامنة 

لألمراض غير المعدية الناشئة التي تمس بالمرأة والفتاة والحرص على أال تعيق الخصائص االجتماعية واالقتصادية والثقافية هذه 

 الخدمة.

 العنف ضد المرأة -المجال الحاسم )ث(   .3.4
ً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للمرأة والفتاة ويشكل في  .39 الوقت نفسه قضية يشكل العنف ضد المرأة والطفل انتهاكا

صحة عامة خطرة. يشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي واالقتصادي سواء حصل في األماكن العامة أو الخاصة. ويشمل أيضاً 

االنتهاك الجنسي لألطفال اإلناث في األسرة المعيشية واالغتصاب واالغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وتشويه األعضاء التناسلية 

رسات أخرى تقليدية ضارة بالنساء، واالتجار بالنساء والدعارة باإلكراه. لوحظ تنوع في االستعراض مع تقديم بعض األنثوية ومما

البلدان تقارير بشأن التقدم المحرز في مكافحة العنف ضد المرأة بشكله الواسع، فيما قدمت بعض البلدان تقارير تتحدث فيها بشكل 

يبقى العنف ضد المرأة بجميع اشكاله مصدر قلق بالغ بشان حقوق اإلنسان والصحة والتقدم  خاص عن العنف ضد المرأة.  ومع ذلك،

 االقتصادي في أفريقيا.
 

العنف ضد المرأة والفتاة راسخ بعمق في المجتمعات وتغذيه بشكل رئيسي الممارسات االجتماعية واالقتصادية والمعتقدات   .40

ً مع هدف التنمية المستدامة التي تظهر على مستويات مختلفة وبأشكال متنو ، منحت الحكومات األفريقية األولوية 5.2عة. وتماشيا

للتدخالت من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والممارسات الضارة. حققت هذه الحكومات تقدماً ملحوظاً في إدراج مبادئ 

 تمدة تشريعات وسياسات وتدابير أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة.وأحكام هذه الصكوك القانونية في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية، مع
 

واتخذت دول أعضاء في المنطقة تدابير متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. اتخذت التدابير ضمن األطر الدولية  .41

 واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية وتشمل:

  ( مالحظاً أن 1995إعالن ومنهاج عمل بيجين ،).العنف ضد المرأة ينتهك حقوق اإلنسان للمرأة 

 ( ترغم الدول على "اتخاذ كافة التدابير الفاعلة والمالئمة  سعياً إللغاء الممارسات التقليدية التي 1989اتفاقية حقوق الطفل ،)

 تسيء إلى الطفل".

  ( الحكومات باعتماد التدابير 2000يطالب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال )

 التشريعية ووضع مخالفات جنائية تتعلق باالتجار ومساعدة وحماية ضحايا االتجار.

  يرغم البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية
 األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية.( الدول األطراف على حظر بيع 2000)

 ( 2000البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في المنازعات المسلحة.) 

  ( الحكومات2003يرغم البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ) 

 على اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
 

لوحظت استراتيجيات ابتكارية في المنطقة تشمل بحوثاً متعمقة ودراسات تجريبية بشأن أسباب ونتائج العنف ضد المرأة  .42

القائمة بشأن العنف ضد المرأة، إلى جانب وضع مجموعة واسعة وفاعلية التدابير الوقائية. واستعرضت بلدان في المنطقة التشريعات 

من منصات اإلبالغ عن العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي. أيضاً، اتخذت بلدان تدابير للقضاء على القوالب النمطية التمييزية 

ً في والممارسات الضارة للمرأة وتميز ضدها. ورغم التقدم المحرز الملحوظ، ال يزال ال عنف ضد المرأة متجذراً بعمق ومرسخا

تجار الممارسات االجتماعية األبوية. وتماشياً مع االلتزامات العالمية واإلقليمية، تحتاج المنطقة إلى اتخاذ تدابير جذرية للقضاء على اال

داف التنمية المستدامة في كليتها، بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن الدعارة واالتجار على وجه االستعجال من أجل تحقيق أه

بشكل خاص. يعرض الجدول أدناه وضع البلدان في المنطقة فيما يتعلق بصكوك مختارة تتناول  5ال سيما هدف التنمية المستدامة 

 العنف ضد المرأة.

 : وضع التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان بشأن العنف ضد المرأة2الجدول 

بيع األطفال واستغالل األطفال  الطفلحقوق  البلد
 في البغاء وفي المواد اإلباحية

إشراك األطفال في المنازعات 
 المسلحة 

األشخاص، وبخاصة النساء 
 واألطفال

  (2002)  (2002)  (2009) (1990) التشاد

  (2012)  (2012)  (2012)  (1995) إسواتيني

  (2011)  (2016) (2004)  (1990) غينيا

  (2010)  (2014)  (2007)  (1990) بيساو -غينيا 

  (1993) ليبيريا
s

 s
 (2004)  
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 r(1991)  (2007)   (2005)   موريتانيا

  (2011)  (2009)  (2003)  (1990) موريشيوس

  (2002)  (2002)  (2002)  (1990) ناميبيا

  (2004)  (2012)  (2004)  (1990) النيجر

  (2002)  (2002)  (2003)  (1991) رواندا

ساو تومي 
 وبرينسيبي

(1990)    (2006)  

  (2012)  (2010)  (2004)  (1990) سيشل

  (2001)  (2002)  (2014)  (1990) سيراليون

   (2003)  (2009)   r(2004) (1995) جنوب أفريقيا

   (2012)  (2013)   r(2013) (1990) زمبابوي

 (2018تحليل اللجنة االقتصادية ألفريقيا استناداً إلى مجموعة معاهدات األمم المتحدة )تموز/يوليو  المصدر:

البلحححد عحححن  = لحححم يعحححرب r= لحححم يصحححّدق البلحححد علحححى المعاهحححدة تمثحححل األرقحححام بحححين هاللحححين سحححنة التصحححديق.  x= صحححّدق البلحححد علحححى المعاهحححدة  مالحظحححات:

تعحححرب جنحححوب أفريقيحححا وزمبحححابوي عحححن تحفاظحححات فيمحححا  تحفظحححات. تعحححرب موريتانيحححا عحححن تحفظحححات عامحححة فيمحححا يتعلحححق بمحححواد أو أحكحححام اتفاقيحححة حقحححوق الطفحححل.

 = البلداتن التي وقّعت لكن لم تصّدق على الصك. s( من البروتوكول.  2)15يتعلق بالمادة 

 

إبالغ ورصد وتقييم، إلى جانب بذل جهود منسقة إلنهاء اإلفالت من العقاب على أقر معظم بلدان أفريقيا أعمال دعوة و .43

العنف ضد المرأة والفتاة.  ومن أجل ردع الحاالت المتزايدة من العنف ضد المرأة والفتاة، ثمة حاجة لتسريع وتعزيز خدمات الدعم 

 ة والثقة.المتكاملة للناجين من العنف ضد المرأة، وذلك لضمان الفاعلية والسالم

 المرأة والزاعات المسلحة -المجال الحاسم )ج(   .3.5
فيما يتعلق بمشاركة المرأة في تسوية النزاعات على مستويات صنع القرار، تشير األدلة النظرية والتجريبية إلى أن المرأة  .44

أن المرأة ال تعّرض نفسها حقاً قد يكون لها مصلحة في السالم أكثر من الرجل. على سبيل المثال، يعني التقسيم الجنساني للعمل 

للنزاعات، يرجع ذلك جزئياً إلى أنها أكثر قابلية لحل النزاعات بالوسائل السلمية. لكن بوصفتها ربة منزل، يرجح أن المرأة تحركها 

 بواعث ضد النزاعات لكنها تعلم بأنها ستجمع األشالء في النهاية.

 

المرأة في كوادرها النظامية ووفرت لها ايضاً القدرات النظامية للعمل في صنع حاولت البلدان األفريقية عن وعي إدماج  .45

 السالم وتسوية النزاعات وإدارة حقوق اإلنسان.

 

ب( والقرارات 2000)األمم المتحدة،  1325إحدى الطرق كي تظهر الدول األعضاء التزامها بأحكام قرار مجلس األمن   .46

في منع نشوب النزاعات وتسويتها وتعزيز مساهمة المرأة في تشجيع ثقافة السالم هي من خالل الالحقة التي تتناول مشاركة المرأة 

وضع خطة عمل وطنية. ولوحظ إلى أنه ذُكر في تقرير األمين العام بشأن المرأة والسالم واألمن  بأن هذه الخطط تحتاج إلى العناصر 

ات تصميم شاملة، التكلفة والميزانيات المخصصة للتنفيذ، رصد وتقييم، إلى التالية كي تكون فاعلة: "قيادة قوية وتنسيق فاعل، عملي

 جانب المرونة من أجل التكيف مع الحاالت الناشئة."

 

 . توفير الحماية والمساعدة والتدريب للمرأة الالجئة والنساء األخرى النازحات1المربع  

 الالتي يحتجن للحماية الدولية والنساء المشردات داخلياً  

 في غرب أفريقيا، عمل مركز كوفي أنان الدولي لحفظ السالم والتدريب في غانا وليبيريا وسيراليون فعلياً مع المرأة في التدريب على منع

نشوب النزاعات وبناء التعايش السلمي، وفي معالجة األسباب الجذرية للنزاعات على مستوى المجتمعات المحلية. يخّرج المركز مئة محترفة 

 ياً سنو



 

 

حاولت بلدان عن وعي إدماج المرأة في كوادرها النظامية ووفرت لها ايضاً القدرات النظامية للعمل في صنع السالم وتسوية  .47

. يراد من هذا تعزيز فترات أطول من السالم المستدام 1325النزاعات وإدارة حقوق اإلنسان تماشياً مع أحكام قرار مجلس األمن 

 علياً في مفاوضات السالم وبناء السالم.حيث تؤدي المرأة دوراً ف

 المرأة واالقتصاد -المجال الحاسم )ح(  .3.6
يتمثل تمكين المرأة االقتصادي في عملية يزداد من خاللها رأس مال المرأة اإلنساني والمالي والمادي إلى جانب إمكانية  .48

. يودي تمكين المرأة االقتصادي إلى تحول حصولها على منافع من الفرص االقتصادية المؤدية إلى تمثيل وإسماع صوت محسن

اجتماعي، ومساواة موضوعية بين الجنسين وتغييرات مجدية في حياة المرأة والفتاة. يضاف إلى ذلك أنه يمكن االستثمارات في التعليم 

 وفي قطاعات إنتاجية اخرى ويخلق أمناً بشرياً بين األجيال.

 

أجرت الحكومات في أفريقيا إصالحات تشريعية وإدارية لتعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة واستقالليتها، بما في ذلك إمكانية   .49

الوصول إلى الوظائف وظروف عمل الئقة ومراقبة الموارد االقتصادية، بما في ذلك إمكانية الحصول على ملكية األرض والتحكم بها 

االئتمان واإلرث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة المالئمة. مثالً، وفر اعتماد القوانين ذات الصلة وأشكال أخرى من الملكية و

توسيع نطاق إمكانية الحصول على األرض والمسكن، إضافة إلى مراجعة القواعد المتعلقة باحتالل األرض ومساحات مالئمة للمرأة 

األحكام التمييزية. وعلى المستويات الوطنية والمحلية، بذلت جهود لتعزيز إمكانيات توليد  وحيازتها في العديد من البلدان، مع إلغاء

 الدخل للمرأة الريفية من خالل تسهيل وصولها المتكافئ إلى الموارد المنتجة واألرض واالئتمان وحقوق الملكية وبرامج التنمية والهياكل

 التعاونية ومراقبتها.

 

أة إلى الموارد والتوظيف واألسواق والتجارة، تستطيبع المرأة أن تواجه بطالة أعلى، العمالة من خالل تسهيل وصول المر .50

غير الرسمية، العمالة الفقيرة والهشاشة في التوظيف عبر البلدان. ورغم أن المرأة اصبحت مثقفة أكثر وحاضرة في القوة العاملة، 

م تواكب وقائع التغيير هذه، بل أخرت أكثر المساواة والمشاركة في سوق العمل غير أن التدابير ااالجتماعية والقانونية والمؤسسية ل

في العديد من البلدان. ال شك في أن المرأة قطعت شوطاً كبيراً م في عالم العمل خالل العقود األخيرة حيث أن المزيد من النساء تمكن 

عتبر تقليدياً حكراً على الرجل )قطاعات تقنية، عملية، البناء(. من الوصول إلى التوظيف النظامي ويشاركن بثبات في قطاعات كانت ت

لكن الوتيرة والمسار بطيئان جداً. يوفر الرسم أدناه لمحة عامة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة عبر مناطق دون إقليمية ويبين 

 ريقيا هي األدنى بين المناطق دون اإلقليمية.زيادة تراكمية متدنية عبر المنطقة عموماً حيث أن معدالت المشاركة في شمال أف

 
 : معدالت مشاركة القوة العاملة األنثوية3الرسم 

% في أفريقيا )منظمة العمل 74تخفي األرقام المجموعة لتوظيف المرأة واقع أن غالبية النساء العامالت تتركز في القطاع النظامي حيث يمثلن نسبة  المصدر:

 (2016الدولية، 

كومات في المنطقة خدمات تجارية وتدريب وإمكانية الوصول إلى األسواق والمعلومات والتكنولوجيا، ال سيما تقدم الح .51

للمرأة ذات الدخل المنخفض. وفي شرق وغرب افريقيا، استثمرت بعض الحكومات في تعزيز ودعم العمل الحر للمرأة وتنمية 

الحصول على االئتمان وراس المال، إلى جانب روابط إبتكارية مع مؤسسات المشروعات الصغيرة. يضاف إلى ذلك أنها وفرت إمكانية 

مالية. وفي العموم، خالل الثالث سنوات الماضية، كانت التحسنات في إمكانية الحصول على الخدمات المالية مؤثرة. المجاورة األكبر 

 لى الهواتف الخلوية ساهمت كثيراً في هذا النمو الهائل.للخدمات المالية للمكان حيث يعيش األشخاص واإلمكانية األكبر في الحصول ع
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مركزة على النساء والرجال العاملين، تواجه الدول األعضاء  تحديات صعبة في نقل، ال سيما المرأة، إلى عمل جيد   .52

ة النساء في العمالة الهشة. وإنتاجي. ويتمثل المصدر الرئيسي للقلق في تعزيز القدرات االقتصادية للمرأة والشبكات التجارية، في نسب

 2020في المئة بحلول عام  75مثالً، عدد العاملين لحسابهم الخاص وأفراد األسر العاملين هو عال كثيراً ويتوقع ان يكون بنسبة 

النظامي  في المئة( في القطاع غير 68في المئة( أعلى من نسبة الرجال ) 79، عملت نسبة من النساء )2018)أنظر الرسم أدناه(. عام 

في أفريقيا، باستثناء شمال أفريقيا حيث هذا النمط معكوس. تشوه أوجهة عدم المساواة هذه تخصيصاً فاعالً لرأس المال البشري في 

 سوق العمل، مع آثار سلبية على اإلنتاجية وأرباح الشركات والتنوع االقتصادي.

 
 : وضع عمالة المرأة4الرسم 

 (2020-1990المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ) -منظمة العمل الدولية  المصدر:

عالمياً، تواجه المرأة في مكان العمل حصة من التمييز المتنوع أكبر من التي يواجهها الرجل وتتراوح بين الفصل المهني  .53

انعدام وجود تدابير إلحراز تقدم بشأن والفجوة في األجور بين الجنسين والتحرش الجنسي وإجازة األمومة وإجازة األبوة. ويجعل 

المساواة بين الجنسين ضمن مكان العمل من الصعب معالجة القضاء على الفصل المهني وجميع اشكال التمييز في العمل. فعندما تدخل 

لها في الرعاية المنزلية. المرأة قوة العمل النظامية، ينجم في أغلب األحيان الفصل المهني المستمر في تمثيلها في قطاعات مرتبطة بأعما

وفي العموم، يميل الرجل ألن يوظف في قطاعات كثيفة رأس المال وتتطلب مستوى أعلى من التعليم، بينما تشكل المرأة األغلبية في 

 قطاع الخدمات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم كما هو مبيّن في الرسم ادناه.



 

 

 
 

-2009المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ) -( اقتصاد المرأة في أفريقيا استناداً إلى بيانات من منظمة العمل الدولية 2017)تقرير غير منشور معد عام  المصدر:

(، 2014(، غمبيا )2013(، إثيوبيا )2013(، مصر )2010(، بوتسوانا )2010بنن ) (، جمهورية2011بلداً أفريقياً بما فيه الجزائر ) 14(| بيانات من 2014

 (.2011( وزمبابوي )2012(، زمبيا )2009(، أوغندا )2011(، موريشيوس )2012(، مدغشقر )2010(، ليبيريا )2012(، غينيا )2013غانا )

يات العمل واألسرة متجذرة في استخدام الوقت واالفتقار غالباً ما تكون التحديات في تعزيز المرأة والرجل للتنسيق بين مسؤول .54

يشكل االفتقار إلى الوقت قيداً كبيراً على مساهمة المرأة في االقتصادات الوطنية  الالحق إلى الوقت الذي يختبره المزيد من النساء.

ا معدله أكثر قليالً من ساعة واحدة. وبإمكان مثالً، تمضي المرأة ما معدله اربع ساعات يومياً في عمل غير مأجور فيما يمضي الرجل م

 اآلثار التراكمية لذلك أن تستغرق فترة كبيرة من الوقت الذي يمكن تخصيصه لمهام إنتاجية تتصل بأنشطة السوق والعمل المأجور.
 

ً في مستوى الفقر وعدم المساواة. كذلك، لم تستفد المرأة ما .55 يكفي من هذه  لم يعكس النمو االقتصادي لفريقيا انخفاضا

االتجاهات الحديثة في النمو االقتصادي. تبقى معدالت مشاركة القوة العاملة منخفضة حيث تستمر المرأة في مواجهة بطالة أعلى 

 الوالعمالة غير النظامية والعمالة الفقيرة والهشاشة. يوفر تعزيز األعمال الحرة للمرأة وتسهيل نمو األعمال التجارية بدءاً من رأس الم

 األولي والمنشآت الصغيرة والعمال التجارية الكبيرة، طريقاً للوصول إلى التمكين االقتصادي الموضوعي.
 

تسيطر المرأة في ارجاء المنطقة على اإلنتاج الريفي والزراعي وذلك نتيجة التمييز في القطاعات حيث تستلزم المعيشة  .56

نتاجية تعزز مشروعات الفرص التي تركز على اإلنتاج الجيد والمنتجات العالية أعماالً حرة. ثمة حاجة لتسهيل االنتقال إلى قطاعات إ

الغلة والخدمات. توفر الرقمنة واستخدام التكنولوجيات حلوالً منخفضة الكلفة وفاعلة من أجل التحول واالنتقال إلى قطاعات صناعية 

 أخرى.
 

الت في أفريقيا في التركيز على القطاع غير النظامي حيث خالل األعوام الخمسة الماضية، استمرت غالبية النساء العام  .57

عناصر العمل الالئق غالباً ما تكون مفقودة، بما في ذلك الحماية والتمثيل. وبشكل خاص، يستمر ضمان حيازة األرض والحقوق أحد 

 الشواغل التي تتطلب سياسة قوية وعمل تشريعي.

 السلطة وصنع القرارضكان مشاركة المرأة في  -المجال الحاسم )خ(  .3.7
 

إعادة يسلط إعالن ومنهاج عمل بيجين الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة من خالل " .58

تحديد األولويات السياسية، إدراج بنود جديدة في جدول األعمال السياسية التي تعكس وتعالج مشاغل المرأة الجنسانية والقيم والتجارب، 
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في المئة من النساء في عمليات صنع القرار.  30يحدد اإلعالن هدفاً بنسبة ر منظورات جديدة بشأن إدراج القضايا السياسية."وتوفي

وتشير نتائج االستعراض إلى أن بلدان المنطقة منحوا األولوية لمشاركة المرأة في القيادة واألدوار السياسية وتتخذ تدابير لضمان 

وية للمرأة إلى هياكل السلطة وصنع القرار ومشاركتها الكاملة فيها. وفي بعض الحاالت، أحرزت بلدان تقدماً إمكانية الوصول المتسا

 من خالل مبادرات تشريعية، فيما قامت بلدان أخرى بمحاوالت مقصودة من خالل تعيينات، لكن التقدم المحرز يبقى متفاوتاً.

 

 



 

 

 
 التحاد البرلماني: نسبة وجود المرأة في البرلمان، ا6الرسم 

بلداً )رواندا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، السنيغال، موزامبيق، إثيوبيا،  13، 2019أن في بداية كانون الثاني/يناير  6يبيّن الرسم  .59

في المئة على األقل من النساء في  30حققت هدف وجود نسبة  -تانزانيا، بوروندي، تونس، أوغندا، زمبابوي، الكاميرون وأنغوال( 

لبرلمان الوطني، وهو الهدف المحدد في إعالن ومنهاج عمل بيجين. لدى جميع هذه البلدان نظام حصص وتمثيل انتخابي نسبي. ووفقاً ا

ن للبيانات المجمعة من االتحاد البرلماني، تصدرت رواندا باستمرار المرتبة األولى في العالم فيما يتعلق بنسبة وجود المرأة في البرلما

 .2015منذ عام 
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وفي عالم األعمال، تتيح مشاركة المرأة  والرجل في هيئات وعمليات صنع القرار التعبير عن احتياجاتهم المحددة والدعوة  .60

إلى التغيير. من األهمية في مكان أن تحتل المرأة مكاناً هاماً على المستويين الوطني والمحلي، إلى جانب مكانها في القطاعين العام 

السياق، تبيّن دراسة حديثة شاملة لعدة بلدان أجراها مصرف التنمية األفريقي أن المرأة تشغل في مناصب مديري والخاص. وفي هذا 

بلداً أفريقياً. كذلك، ال تشغل المرأة  12شركات مسجلة في  307( في 2،865من أصل  364في المئة فقط ) 12.7المجالس نسبة 

 فريقية، وتشغل امرأة واحدة فقط منصب مدير في ثلث آخر.منصباً في مجلس إدارة حوالي ثلث الشركات األ
 

بصرف النظر عن الخطوات الكبيرة التي قامت بها بعض البلدان، ال تزال المرأة ضعيفة التمثيل على مستويات صنع القرار،  .61

ال يزال هناك عوائق منهجية  بما في ذلك في البرلمان والقضاء، مناصب القيادة العليا في الخدمة المدنية، وعلى المستوى الوزاري.

ت تعيق المشاركة المتكافئة للمرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك المواقف الثقافية السلبية، انعدام الحصص للمرأة وانعدام بناء قدرا

 قيادة.المرشحات المحتملة. بالتالي، ال بد من االستمرار في تعزيز قدرات المرأة كي تشارك في عمليات صنع القرار وال

 . استخدام الحصص الجنسانية وتدابير خاصة أخرى2المربع 

  أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة استخدام "تدابير خاصة مؤقتة" لتحقيق المساواة في المشاركة في الحياة السياسية
 والعامة. تشمل هذه التدابير استخدام الحصص الجنسانية.

  البلدان األفريقية بما فيها أنغوال، غينيا، موريتانيا، النيجر، رواندا، السنيغال، سوازيلند وزمبابوي من بين بلدان أخرى حصص لدى العديد من
انتخابية مخصصة بموجب الدستور وتشريعات إما لعدد أو لنسبة وجود المرأة في البرلمان الوطني. ورغم عدم وجود حصص إلزامية، لدى 

 لرئيسية في ناميبيا وجنوب أفريقيا حصص طوعية.األحزاب السياسية ا

   لكن الحصص الجنسانية بمفردها لن تكون فاعلة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة إن لم تدعمها بيئة مؤسسية مواتية
 والتي تتضمن آليات إنفاذ.

صنع القرار على كافة المستويات، ما يدعو إلى ولوحظ تقدم بطيء ومتفاوت في المنطقة في تمثيل ومشاركة المرأة في  .62

وضع استراتيجية قارية ملحة وسريعة ومنسقة لمساواة التقدم المحرز في أرجاء أفريقيا.  يتعيّن أن تتماشى االستراتيجية مع االلتزام 

فاعلين للمرأة على كافة بضمان تمثيل ومشاركة متزايدين و‘من بروتوكول مابوتو حيث تعهدت الدول األعضاء  9بتنفيذ المادة 

الماضية من أجل إعادة تنشيط الجهود  50/50كما أن هناك حاجة أيضاً إلعادة النظر في الحمالت ‘.   المستويات في صنع القرار

 لتحقيق مشاركة متزايدة للمرأة في السياسة وصنع القرار.  

 المجال الحاسم )د(: آليات مؤسسية من أجل النهوض بالمرأة .3.8
إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى إضفاء الطابع المؤسسي لمصالح المرأة في كافة مجاالت وقطاعات السياسات وعلى يدعو  .63

اآللية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين هي هيكل مؤسسي لتعزيز النهوض بالمرأة ولضمان تمتع المرأة الكامل  كافة المستويات.

في رصد وضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينص إعالن  بحقوق اإلنسان. تكمن وظيفتها الرئيسية

ومنهاج عمل بيجين على أنه ال بد من تحديد مكان اآللية الوطنية على أعلى مستوى ممكن من الحكومة، وأن يكون لديها موارد كافية، 

مراعياً للمنظور الجنساني. كما تُكلّف بتوليد بيانات مراعية للمنظور  وتتمتع بوالية لوضع تخطيط لكافة السياسات الحكومية يكون

 الجنساني ونشرها.  

وفي المناطق دون اإلقليمية، استخدم تعميم مراعاة المنظور الجنساني كاستراتيجية إلدماج النوع االجتماعي في كافة قطاعات  .64

على شكل وزارة حكومية أو مؤسسة اتصال ضمن الحكومة حيث يُقاد التنسيق  االقتصاد. تملك كافة البلدان األفريقية آلية جنسانية وطنية

ميم والقيادة لوضع السياسات وتنفيذها لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. اآلليات الجنسانية الوطنية مكلفة بضمان تنفيذ التع

ف الوزارات المختصة وضمان أن تبقى المساواة بين الجنسين الجنساني من خالل أشخاص مهمتهم تنسيق الشؤون الجنسانية في مختل

 فكرة مركزة واضحة وأولوية في السياسات العامة.   
 



 

 

وفي المنطقة، يبدو أن هناك التزامات سياسية باإلصالح الجنساني، لكن يستمر التنفيذ في كونه تحدياً فيما يتعلق بالسرعة  .65

ت المعقدة بين القوانين واألعراف وقيم أخرى سواء اعتبرت فردياً أو جماعياً على الرغم من والعمق. تتفاقم هذه العوائق نتيجة العالقا

 إعالن واضح عن سيادة دستور البلد. لدى البلدان سياسات وقوانين واستراتيجيات لتخطي هذه العوائق، لكنها ال ترقى إلى التنفيذ.
 

أحرزت المنطقة األفريقية تقدماً فيما يتعلق بتعزيز اآلليات الوطنية التي تدعم اآلليات المؤسسية من أجل النهوض بالمرأة،  .66

ال سيما في المناطق دون اإلقليمية في شرق ووسط وجنوب أفريقيا. ورغم مالحظة أن بين هذه المجموعة من البلدان بذل البعض منها 

وضع آليات مؤسسية، ال بد من االعتراف بأنه ال يزال يتعيّن القيام بهذا القدر الكبير من العمل، خاصة في جهوداً إلنتاج إحصاءات و

مجاالت: إعداد قوانين أو لوائح أو برامج/استراتيجيات بشأن اإلحصاءات، إنشاء قواعد بيانات إلكترونية مركزة و/أو لوحات متابعة، 

ً تعزيز القدرات اإلحصائية للمست خدمين لتعزيز تقدير اإلحصاءات واستخدام اإلحصاءات الجنسانية. سجلت المناطق دون وأيضا

اإلقليمية في شرق ووسط أفريقيا إحراز تقدم في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع. وسنّت المنطقة دون اإلقليمية في 

 من أجل تعزيز لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. جنوب أفريقيا إصالحات تشريعية ووافقت على سياسات ونفذت برامج
 

واستثمر العديد من البلدان في تجميع بيانات جيدة مصنفة جنسياً، وتم إحراز تقدم كبير على المستوى اإلقليمي، وتبني  .67

من الميزنة الجيدة  عنه شرط ال غنىمنهجيات جنسانية التي تمكن نتائجها من تحسين استهداف السياسات والتدخالت. هذه البيانات هي 

والتنفيذ والرصد والتقييم. وما هو حاسم لتقييم وضع عدم المساواة بين الجنسين في البلدان األفريقية والتقدم المحرز بشأن مختلف 

 االلتزامات العالمية واإلقليمية بشأن المساواة بين الجنسين هو توفر إحصاءات موثوقة وذات صلة بالسياسات.  

 

الجنسانية واإلحصاءات هي مؤسسية من أجل تسليط الضوء على مسائل أسيء تقديرها منذ وقت طويل، وإزاحة البيانات  .68

الستار عن أوجه عدم المساواة الهيكلية ومحاسبة اصحاب المصلحة حيال الوفاء بالتزاماتهم. معظم البلدان في أرجاء القارة تعمل على 

عات من البيانات العامة و/أو المصنفة جنسانياً من أجل تحديد مشكلة عدم المساواة بين إعداد مبادرات محلية مع شركاء إلعداد مجمو

ي الجنسين من خاللها وتصميم تدخالت لديها موارد كافية ومحددة زمنياً يمكن رصدها. استناداً إلى التقارير الوطنية للبلدان، وفيما تعان

الجنساني وسط عدم مساواة مستمر بين الجنسين، يتبّين أن في أفريقيا الجنوبية  البلدان األفريقية الغربية من قدرات ضعيفة للتعميم

تتفاقم عدم دقة البيانات من أجل مؤشرات الرصد والتقييم نتيجة تقسيم ضعيف للعمل في البلدان بشأن بيانات إعالن ومنهاج عمل بيجين 

 وأهداف التنمية المستدامة.

 

مواقف السياسات في جدول األعمال الجنسانية. قامت البلدان األفريقية بخطوات واسعة تتمتع البيانات باألهمية في تشكيل  .69

في تجميع البيانات المراعية للمنظور الجنساني غير أن ذلك يستمر في تشكيل عائقاً. تفيد البلدان األفريقية الغربية عن إحراز تقدم 

ت، والميزنة والرصد والتقييم من بين أمور أخرى.  وأفادت المنطقة في بشأن معايير تتراوح بين آليات تناول تجميع وتصنيف البيانا

ً في هذا الصدد. وفي هذه المجموعة من البلدان، حددت األغلبية مجموعة وطنية من  ً أيضا شرق ووسط أفريقيا أنها أحرزت تقدما

 المؤشرات لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

ير الوطنية بشأن هذه األولوية نجاحات متفاوتة. وأفادت المناطق دون اإلقليمية في شرق ووسط وجنوب أفريقيا وتبيّن التقار  .70

عن إحراز تقدم في وضع أو تعزيز آليات وطنية تهدف إلى النهوض بالمرأة. وفيما تم إحراز تقدم محمود خالل السنوات الخمس 

ي كافة البلدان تقريباً في أفريقيا، تتطلب هذه المؤسسات دعماً مستفيضاً كونها تفتقر الماضية في وضع وتعزيز آليات جنسيانية وطنية ف

. وثمة حاجة 2063ألهداف التنمية المستدامة واالتحاد األفريقي  2030للموارد لصنع تأثير الزم  وضروري لتحقيق جداول أعمال 

نسانية الوطنية من أجل تحويلها إلى مؤسسات قوية تمارس والية اللتزام فعلي بإعادة النظر في أدوار ومسؤوليات هذه اآلليات الج

التنسيق بفاعلية. وفي أرجاء المنطقة، التقدم المحرز في تعزيز اآلليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين هو ملحوظ لكنه مظلل بشكل 

ً ما يتطلب إعادة  معالجة البيانات الموجودة والتي لم يتم تصنيفها متقطع نتيجة االفتقار إلى تمويل مالئم لصنع تأثير ملموس وغالبا

جنسياً في األصل. تحتاج المنطق إلى بيانات ذات جودة أفضل تبيّن احتياجات المرأة والفتاة. وفيما يتعلق بإدماج المنظورات الجنسانية 

ً كبيراً  في سن إصالحات تشريعية. لكن هناك  في التشريعات والسياسات العامة والمشاريع، قطع العديد من البلدان األفريقية شوطا

 حاجة ماسة لمواءمة تعاريف متضاربة، ال سيما فيما يتعلق يتعاريف الطفل.
 

ثمة ميزة في إعادة النظر في دور جهات االتصال المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات القطاعية وإعادة تحديدها،  ما   .71

ن الجنسانية من تأدية دور الحوافز للتغير واإلدماج الفاعل للنوع االجتماعي في سيمكن األشخاص المعنيين باالتصال بشأن الشؤو

برامج وأنشطة مختلف الوزارات المختصة. سيكون من الحصافة وضع معيار لخيار مراكز التنسيق المحددة وإضفاء الطابع الرسمي 

د وتقييم ألنشطتها. مع مراعاة ارتفاع معدل دوران على عملها مع توصيف وظيفي وأهداف محددة جيداً ليتم تحقيقها ووضع طرق رص

 الموظفين وتبديل الوظائف، سيكون من المفيد وجود مجموعات تركيز معنية بالشؤون الجنسانية )عدة أشخاص( بدالً من مراكز تركيز.
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 حقوق اإلنسان للمرأة -المجال الحاسم )ذ(  .3.9
الوالدة لجميع البشر، وتشكل حمايتها وتعزيزها مسؤولية الحكومات حقوق اإلنسان والحريات األساسية هي حقوق منذ منذ  .72

ً لتعزيز وحماية هذه الحقوق من خالل اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان. ينعكس ذلك في  األولى. عملت الحكومات األفريقية جماعيا

 قية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.الجهود المبذولة للنظر في الدساتير والقوانين والسياسات ومن خالل التصديق على اتفا
 

وتشكل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي الوصول إلى العدالة، بما في ذلك القضاء على معايير التمييز مجاالً آخر  .73

عليه مختلف الصكوك  من األولوية.  التزمت الحكومات األفريقية بدساتيرها من أجل التقيد بالتزامات حقوق اإلنسان وفق ما تنص

المعنية بحقوق اإلنسان. ويستمر تغيير المعايير االجتماعية السلبية واألنماط الجنسانية في  أرجاء كافة المناطق دون اإلقليمية في 

رأة والفتاة. كما أفريقيا يشكل مجاالً هاماً من التركيز نظراً إلى واقع أنها ال تزال تشكل قيداً رئيسياً يعيق ضمان الحقوق المتساوية للم

أن معظم الحكومات اتخذت إجراءات محددة لصالح الحقوق األساسية للمرأة والفتاة، ال سيما فيما يتعلق بتوفير التعليم الجيد لهن 

 والتدريب والتعلم مدى الحياة. وتشكل حماية الفتاة من الزواج المبكر ومن تشويه األعضاء الجنسية األنثوية مجاالً آخر حيث أحرزت

 البلدان األفريقية تقدماً ملموساً.
 

وفي شرق أفريقيا، هناك الكثير من الجهود المبذولة إلنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ووضع  .74

األمية برنامج شامل لحقوق اإلنسان من أجل إذكاء الوعي بين النساء وآخرين بشأن حقوق المرأة، ما شكل خطوة كبيرة في تحقيق محو 

كذلك، استثمرت حكومات في جنوب أفريقيا في تعزيز أو إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق المرأة،   القانونية.

إضافة إلى إعادة النظر في القوانين والسياسات والممارسات الوطنية حسبما يقتضيه القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفي بعض البلدان، 

ين الوطنية، بما في ذلك القوانين العرفية والممارسات القانونية في مجال قانون األسرة والقانون المدني والجزائي وقانون أصبحت القوان

 العمل والقانون التجاري مراعية اكثر للمنظور الجنساني.

 : أمثلة قطرية عنحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة3الجدول 

 وصف موجز المجال البلد

، واثنحححححان منهحححححا 13أطحححححر عالميحححححة بشحححححأن حقحححححوق اإلنسحححححان محححححن أصحححححل  9صحححححّدقت نيجيريحححححا علحححححى  حقوق اإلنسانإعمال  نيجيريا

)البروتوكحححول لمنحححع االتجحححار باألشحححخاص واتفاقيحححة حقحححوق الطفحححل( أضحححفي عليهمحححا الطحححابع المحلحححي أو 
 أدرجا كجزء من قوانين البلد أو الدولة.

كوت  
 ديفوار

 إعمال حقوق اإلنسان

 
"بخريطحححححة الطريحححححق لتنفيحححححذ توصحححححيات سحححححيداو" وإنشحححححاء لجنحححححة رصحححححد  2019أعيحححححد النظحححححر عحححححام 

فححححي  2018(. أيضحححاً، أعيححححد النظحححر عحححام 1325االسحححتعراض الحححدوري الشحححامل )خطححححة العمحححل لقحححرار 

الخطحححة المسحححرعة لمكافححححة الحححزواج المبكحححر إلحححى جانحححب االسحححتراتيجية الوطنيحححة لمناهضحححة العنحححف ضحححد 

 2020-2016تنمية الوطنية المرأة. ترتبط كافة هذه الوثائق بخطة ال

محححنح البلحححد األولويحححة للرعايحححة الطبيحححة لححححاالت العنحححف الجنسحححي والجنسحححاني فحححي كافحححة مرافحححق البلحححد محححع  إعمال حقوق اإلنسان كينيا
عحححححاملين متخصصحححححين ووححححححدات حيحححححث  يعحححححالج العنحححححف الجنسحححححي والجنسحححححاني كاسحححححتجابة لححححححاالت 

كومححححات القطريححححة واألنظمححححة الصحححححية الطححححوارئ. تعهححححدت حكومححححة كينيححححا بتعزيححححز قححححدرات كححححال الح
لالسحححتجابة لححححاالت العنحححف الجنسحححي والجنسحححاني محححن خحححالل بنحححاء القحححدرات بشحححأن إجحححراءات تشحححغيل 
موححححدة للجحححان مركحححز التعحححافي محححن العنحححف القحححائم علحححى الجحححنس فحححي المقاطعحححات.  وهنحححاك إذكحححاء وعحححي 

عضححححاء التناسححححلية متواصححححل بشححححأن المححححرأة وحقححححوق اإلنسححححان لعححححدم التسححححامح مطلقححححاً مححححع تشححححويه األ

يومحححاً محححن النشحححاط ضحححد العنحححف ضحححد المحححرأة خحححالل االحتفحححال التحححذكاري بأيحححام األمحححم  16األنثويحححة، و

 المتحدة.

عززت/نفححححذت الحكومححححة قححححوانين وسياسححححات مكححححان العمححححل والممارسححححات التححححي تحظححححر التمييححححز فححححي  إعمال حقوق اإلنسان مالوي
العحححححام والخحححححاص وتشحححححريعات بشحححححأن األجحححححر اسحححححتخدام واسحححححتبقاء وتعزيحححححز المحححححرأة فحححححي القطحححححاعين 

 المتكافئ.

أنشححححأ الكونغححححو لجنححححة وطنيححححة لحقححححوق اإلنسححححان التححححي لححححديها لجنححححة فرعيححححة معنيححححة بالمسححححاواة والنححححوع  محو األمية القانونية الكونغو
االجتمححححاعي ومسححححؤولة عححححن تجميححححع البيانححححات الدوليححححة والوطنيححححة والمعلومححححات القانونيححححة بشححححأن النححححوع 

أهحححداف هحححذه اللجنحححة الفرعيحححة فحححي إنشحححاء قاعحححدة بيانحححات موثوقحححة ومحدثحححة، تحديحححد  االجتمحححاعي. تكمحححن
حقحححوق وواجبحححات العنصحححر الجنسحححاني للسحححكان، الححححرص علحححى أن يعحححرف السحححكان، ال سحححيما المححححرأة 

 والرجل حقوقهما.
 التقارير الوطنية المقدمة المصدر:



 

 

شهدت المنطقة إنجازات كبيرة تتعلق بحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة فيما يتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، حق الميراث،   .75

أة التمثيل القانوني للمرأة وإلى حد ما، محو األمية القانونية. غير أن المعايير الثقافية في بعض البلدان األفريقية ال تزال تحرم المر

لتكثيف الجهود في إطالع األشخاص بالمعلومات، ال سيما الرجال والمجتمعات المحلية الصغيرة بشأن حقوق المرأة. والفتاة. ثمة دعوة 

 وغالباً ما يتطلب تغيير المعايير االجتماعية السلبية واألنماط الجنسانية استخدام رواد ذكور على شكل قادة ذكور رفيعي المستوى، قادة

 عراف والتقاليد كي يؤدوا دور عامل التغيير.تقليديين وزوجاتهم كأمناء األ

 المجال الحاسم )ر(: المرأة ووسائل اإلعالم  .3.10
تستطيع وسائل اإلعالم توفير قناة معلومات عندما تُسخر لعرض مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ودعم الصكوك  .76

جتماعية واألنماط الجنسانية، المشاركة في تمكين المرأة، وتعبئة التي تضمنها. تستطيع وسائل اإلعالم نقل رسائل تتحدى المعايير اال

األشخاص للقيام بأعمال ايجابية إزاء تحقيق المساواة بين الجنسين. بالتالي، زيادة مشاركة وصول المرأة إلى التعبير وصنع القرار في 

ز رؤية وصوت المرأة من خالل إدماجها كمراسلة وسائل اإلعالم وتكنولوجيات التواصل الجديدة ومن خاللها هو أمر هام في تعزي

 وكمصدر في القصص المنتجة في مواضيع مختلفة.
 

، تضمنت نشرات األخبار األفريقية النسبة اإلجمالية األعلى من القصص التي تسلط الضوء على الشواغل 2015وفي عام   .77

لمئة من المواضيع الرئيسية في األخبار قضايا المساواة، مرتفعة في ا 20، أثارت نسبة 2015المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 

. وفي أفريقيا، اكتسب تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في وسائل اإلعالم أهمية. كان هناك زيادة قصص في 2010في المئة عام  5من 

في المئة. تنقل المرأة  11لفجوة الجنسانية بنسبة نقاط، ما ضيّق ا 7الصحف والتلفزيون ونشرات األخبار اإلذاعية تقدمها المرأة بنسبة 

في المئة من أخبار وسائل اإلعالم التقليدية، مسجلة نقاط أعلى من  30في المئة في أفريقيا، ما يصنع نسبة  30األخبار السياسية بنسبة 

 المتوسط العالمي.

 ئيسي، حسب المنطقة: قصص تثار فيها مسائل المساواة بين الجنسين، حسب الموضوع الر4الجدول 

 
 2015المشروع العالمي لرصد وسائل اإلعالم،  المصدر:

لكن، تستمر االختالالت في نوعية التغطية، بما في ذل فيما يتعلق بالمرأة وتصوراتها. بالتالي، من المهم تدريب الصحفيين  .78

نفسها للمرأة الصحفية كالتي تتاح للصحفيين الذكور. اإلناث والذكور على تقديم التقارير المراعية للجنسانية وضمان إتاحة الفرص 

ً لذلك، ستشارك وسائل اإلعالم في إدامة المعايير واألنماط الجنسانية من خالل نشر الرسائل الخطأ. ويستطيع التعاون بين  خالفا

 الوكاالت اإلعالمية والمجتمع المدني أن يتيح تنظيم تناول اإلعالم للمرأة والفتاة.

 

ى ثمة حاجة لتعزيز وصول المرأة إلى وسائل اإلعالم وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وامتالكها. ال يزال كذلك، يبق .79

إلمام المرأة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات مستوى منخفض حتى عندما ركزت األعمال ذات األولوية على مبادرات لتعزيز 

 ذلك أدت هذه األنشطة إلى إنشاء مشاريع حرة عديدة تديرها امرأة. معرفة المرأة وقدراتها في هذا المجال. ومع
 

، غير أن نطاقها اتسع في 2013وفيما يتعلق باستخدام اإلنترنت، فيما ضاقت الفجوة الجنسانية في معظم المناطق منذ عام   .80

تخدمين اإلنترنت. أثر ذلك على إمكانية في المئة أقل من نسبة الرجال المس 25أفريقيا، وبلغت نسبة النساء المستخدمات اإلنترنت 

 وصول المرأة إلى ةسائل اإلعالم نتيجة البنية التحتية والتكاليف والمعايير االجتماعية التمييزية المستمرة.

 

ورغم هذا التقدم المحرز، تبقى الفجوة الجنسانية في امتالك هاتف خلوي منخفضة وفق ما هو مبين في الرسم أدناه، حيث   .81

 عدد متنامي من النساء، بما في ذلك الالتي يعشن في المناطق النائية، الهواتف الخلوية كوسيلة ضرورية للتواصل.يستخدم 
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 : الفجوة الجنسانية في امتالك الهاتف الخلوي في البلدان المنحفضة والمتوسطة الدخل/ بحسب المنطقة7الرسم 

 2018التقرير بشأن الفجوة الجنسانية في امتالك الهاتف الخلوي،  المصدر:

أثبت اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي أنهما المنصة للناشطات للتعبير عن ذاتهن بحرية من خالل تجاوز وسائل  .82

لمساواة بين الجنسين. وساعد العمل اإلعالم التقليدية، وإلذكاء الوعي من خالل تبادل التجارب وحشد االهتمام بالتحديات التي تواجه ا

الذي  2013الناشط بالهاشتاغ في حشد اهتمام األشخاص بشأن حقوق المرأة مثل الهاشتاغ على تويتر #حملة أعيدوا لنا فتياتنا عام 

للتأثير على  سجل مليون تغريدة، وذلك لمساعدة التلميذات النيجيريات المختطفات. لكن يستمرمدى تمكن نشاط المرأة على اإلنترنت

 عمليات صنع القرار وصنع السياسات في عدم التمكن من التنبؤ به.
 

وتستطيع وسائل التواصل االجتماعي أن تشكل تحديات عندما تستخدم الفضاءات االفتراضية لشن هجومات مباشرة على  .83

مع. يدعو ذلك الهتمام الدول األعضاء المرأة والفتاة ما يتسبب بضرر نفسي ويضر بالسمعة ويضع عوائق أمام مشاركتهن في المجت

 أكثر في معالجة هذه التحديات، ال سيما حيث تتقاطع مع تسلط األقران  والمطاردة واشكال أخرى من المضايقة عبر الفضاء اإللكتروني. 
 

إدماج وتعبيرالمرأة بذلت بلدان جهوداً متضافرة في تمثيل المرأة في وسائط اإلعالم حيث تعالج الرؤية بطرق ايجابية لضمان  .84

في القطاعات ومنصات إعالمية اخرى. توفر وسائل التواصل االجتماعي إمكانية وصول المرأة فيما يتعلق بنقل الرسائل وتعزيز 

صورة متوازنة للمرأة. لكن ثمة حاجة للمزيد من العمل فيما يتعلق باالتصال المتبادل بحيث تستمر وسائل اإلعالم التفاعلية مدركة 

عاد الجنسانية وخالية من األنماط الجنسانية حيث تعالج جيداً مسائل الحماية من التحرش وتسلط األقران واستمالة األطفال عبر لألب

اإلنترنت وأمن الفضاء اإللكتروني. ويستطيع التدريب على االستخدام المالئم لتكنولوجيات المعلومات واالتصال كوسيلة تواصل 

حياة الحقيقية، أن يساعد كال المرأة والرجل في استخدام اإلعالم بطرق ايجابية حيث الفصل العاطفي إلرسال وكانعكاس للتفاعالت في ال

الرسائل وتجهيلها ال يساعدان السلبية بل يعززان االحترام. ومع الرقمنة المتزايدة وإمكانية الوصول التي توفرها الهواتف الخلوية، 

 لك كل امرأة هاتفاً، وهنا يستطيع عمالقة الشركات واإلعالم أن يؤدوا دوراً حاسماً.يتعين بذل جهود متضافرة لضمان أن تم

 المجال الحاسم )ز(: المرأة والبيئة .3.11
استمرت البلدان األفريقية بالقيام بخطوات كبيرة في إشراك المرأة والفتاة في صنع القرار المتعلق بالبيئة على كافة المستويات،  .85

ها وحمايتها وإعادة تأهيلها. يضيف إشراك المرأة والفتاة في هذه العمليات قيمة على البرامج البيئية ويسهل بما في ذلك المحافظة علي

تجميع البيانات المصنفة جنسياً، ما يعزز مشروعية هذه البرامج من أجل إدماج الشواغل والمنظورات الجنسانية في سياسات وبرامج 

  من أجل التنمية المستدامة.

 



 

 

البلدان األفريقية بإجراءات إلدماج األبعاد المراعية للمنظور الجنساني في خدمات وهياكل أساسية تماشياً مع قامت بعض  .86

 6بشأن البنية التحتية وهدف التنمية المستدامة  9.1المتعلق بتأمين الطاقة للجميع، وهدف التنمية المستدامة  7هدف التنمية المستدامة 

عت بلدان أخرى قوانين وسياسات واستراتيجيات مراعية للمنظور الجنساني للنفط والغاز  وتغير بشأن المياه والصرف الصحي. وض

 المناخ والبيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب المياه والصرف الصحي.

 

ت البيئية. واستناداً إلى التقارير الوطنية للبلدان في شرق ووسط أفريقيا، تمت إنجازات في إدماج منظور جنساني في السياسا  .87

والنساء والفتيات في بعض البلدان في المنطقة ال يشاركن في القيادة واإلدارة وإدارة الموارد البيئية والطبيعية فحسب، بل يشاركن 

ً  أيضاً في رصد وتقييم تأثير السياسات البيئية ومشاريع البنية التحتية المستدامة بشأن المرأة والفتاة.  في كما أن أفريقيا أحرزت تقدما

 تعزيز قاعدة األدلة وإذكاء وعي في قابلية التأثر المتفاوتة لدى المرأة والفتاة بالتدهور البيئي والكوارث.

 : أمثلة قطرية بشأن المرأة والبيئة5الجدول 

 وصف موجز المجال البلد

والسياسحححححة الوطنيحححححة بشحححححأن اإلدارة  2007لحححححإلدارة البيئيحححححة  لعحححححام  7تسحححححتمر ناميبيحححححا فحححححي إنفحححححاذ القحححححانون  الشمولية ناميبيا

. جلحححححب بحححححروز ونمحححححو حركحححححة اإلدارة المجتمعيحححححة للمحححححوارد 2013المجتمعيحححححة للمحححححوارد الطبيعيحححححة لعحححححام 

الطبيعيحححة العديححححد مححححن المنححححافع للمجتمعحححات المحليححححة، بمححححا فححححي ذلححححك زيحححادة مشححححاركة المححححرأة فححححي السححححياحة 

وظفحححات فحححي المحميحححات ويعتبحححر ذلحححك إلحححى وإدارة المحححوارد الطبيعيحححة. وفحححي البلحححد، ثمحححة عحححدد كبيحححر محححن الم

 جانب مشاركة المرأة في صنع القرار نموذجاً لقطاعات أخرى.

، هو أن تكون السياسة مملوكة كلياً 2016أحد المبادئ التوجيهية، السياسة المعنية بالمناخ في البلد لعام  الشمولية زمبابوي

 لزمبابوي وأن تكون بشكل خاص مراعية للمنظور الجنساني.

تقييم أثر  ليبيريا
المناخ على 

 المرأة

تعتححححرف السياسححححة الوطنيححححة للكححححوارث وقححححانون وكالححححة حمايححححة البيئححححة وقححححانون اإلدارة الوطنيححححة للكححححوارث 
بالححححدور الهححححام الححححذي تؤديححححه المححححرأة فححححي التنميححححة والعححححبء الححححذي تحملححححه خححححالل الكححححوارث. بالتححححالي، تححححوفر 

لحكومححححة وجميححححع شححححركائها قبححححل وخححححالل وبعححححد حححححدوث القححححوانين األحكححححام لكافححححة األنشححححطة المنفححححذة مححححن ا
 الكوارث، وذلك من أجل شمل مشاركة المرأة وفئات ضعيفة اخرى بصورة استباقية ووعي.

 التقارير الوطنية المقدمة المصدر:

ً توفير  .88 هياكل شهدت المنطقة مشاركة المرأة المتزايدة في صنع القرار بشأن مسائل تتعلق بالبيئة والمناخ. وشهدت أيضا

أساسية فضلى، إلى جانب إمكانية معززة للوصول إلى الماء والصرف الصحي مانحة السياسات الوطنية منظور جنساني متزايد. كما 

تركز التقارير الوطنية ايضاً على ضعف المرأة المستمر خالل األزمات المناخية. هذه األمور ليست مقتصرة على الممارسات التي 

ل أو بعد الكوارث )مثل االستغالل أو االتجار( فحسب، بل تشملها أيضاً في عمليات إعادة االنتعاش بعد تعرض المرأة للخطر خال

الكوارث. كما تحتاج البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالكوارث إلى تعزيزها وأن تصبح مصنفة جنسياً، وذلك من أجل إجراء تقييم 

 أفضل الحتياجات المرأة في حاالت األزمات.

 ال الحاسم )ز(: الطفلةالمج .3.12
، ركزت غالبية 5بذلت البلدان األفريقية جهوداً لحماية حقوق الطفلة في فترة االستعراض. تماشياً مع هدف التنمية المستدامة  .89

البلدان على تنفيذ سياسات وبرامج هدفت إلى خفض زواج األطفال والزواج المبكر والزواج باإلكراه  ووضع حد له، كذلك تنفيذ 

 اسات والبرامج التي هدفت إلى القضاء على العنف ضد الفتيات.  السي
 

تم توجيه تدخالت إذكاء الوعي باتجاه تغيير مفهوم ومواقف حماة التقاليد السلبية والممارسات الثقافية التي تقّوض حقوق  .90

ة اللوازم الصحية النسائية للمرأة الطفلة. وشملت التدابير الموضوعة لتعزيز وحماية كامل مجموعة حقوق الطفلة ضمان توفر حقيب

 والمراهقة من أجل أن يديرا احتياجات النظافة الخاصة والحيض.

 

 . معالجة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في كينيا3المربع 

المكافحة والذين اصبحوا رواد حماية إشراك المسنين في كينيا في مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية جلب المزيد من الرجال إلى عملية 

حقوق الفتاة وتعليمها. كذلك، مكن توفير سبل العيش البديلة للقائمات بالختان المصلحات بعض المجتمعات المحلية من التخلي عن ممارسة 

كي ينسق  2013ة األنثوية عام تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. يضاف إلى ذلك أن الحكومة أنشأت مجلس مكافحة تشويه األعضاء التناسلي

. ولهذه الغاية، صمم المجلس برامج مثل إدماج رسائل أساسية بشأن مكافخة 2011تنفيذ قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لعام 

 مجتمعات المحلية.تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في منهاج المدارس وعزز تدخالت إذكاء الوعي والتدريب والمشاركة لقاادة ال
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أحرزت بلدان تقدماً في تحقيق نتائج تعليم محسن ومهارات الطفلة من خالل استراتيجيات وبرامج مختلفة، بحيث وضعت  .91

واستعرضت سياسات تعليم من منظور جنساني لضمان إدماج وتعميم الجنسانية في سياسات وبرامج وميزانيات وخطط عمل قطاع 

 التعليم.
 

المنطقة تدابير لتحسين بيئة التعليم. تشمل التدابير: تعزيز المناهج الدراسية لجعلها مراعية أكثر للمنظور كذلك، اتخذت  .92

الجنساني، وضع أحكام معيارية لبناء المدارس وفصل مراحيض الفتيات  والفتيان، مرافق لذوي اإلعاقة، وتوفير حقيبة اللوازم الصحية 

 ضاً إلى انه كان هناك برامج توعية للمعلمين بشأن المساواة بين الجنسين.النسائية للفتيات. وتجدر اإلشارة أي
 

وقامت بعض البلدان بمبادرة إدماج التثقيف الجنسي في مناهج التعليم. يضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات بنت مدارس  .93

حوافر للفتيات في الفروع العلمية والتقنية مثل  الفرصة الثانية للفتيات الالتي تركن الدراسة أو لم يحظين بالتعليم المدرسي. وتم توفير

 جائز اإليكواس للتمييز لتعزيز مهاراتهن والتدريب في مجاالت جديدة وناشئة، ال سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 

الفتيات على الرعاية الصحية  ، أحرزت المنطقة تقدماً أيضاً في زيادة إمكانية حصول3وتماشياً مع هدف التنمية المستدامة   .94

المالئمة والميسورة والجيدة والخدمات ذات الصلة. كما أن خصوبة المراهقات هامة من الناحيتين الصحية واالجتماعية. يحتمل أن 

 خرن الحمل.تختبر األم المراهقة نتائج سلبية للحمل وهي مقيدة  في قدرتها على متابعة الفرص التعليمية أكثر من الشابات الالتي يؤ
 

قامت الدول األعضاء بأعمال ابتكارية لمعالجة المعايير والممارسة التي تقّوض حقوق الطفلة. تشمل هذه المبادرات: تعزيز  .95

إدارة مرافق الصرف الصحي والنظافة للفتيات من خالل توفير مجموعة من مواد النظافة الصحية للفتيات وإنشاء مراحيض وحمامات 

ر أخرى. كذلك، لوحظ إحراز تقدم في ضمان توفير خدمات صحية مالئمة وتضييق الفجوة الجنسانية في إمكانية منفصلة من بين أمو

الحصول على التعليم الجيد، إلى جانب بناء بيئات مدارس تراعي المنظور الجنساني. أصبح تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

 تنامياً وتم تحفيزه في العديد من البلدان.والرياضيات والتدريب للفتيات اتجاهاً م

 النتائج الموجزة  .4
لم يؤدي النمو االقتصادي القوي في أفريقيا إلى انخفاض مناسب للفقر. يفاقم تفاوت الفرص الذي تواجهه المرأة تعرضها  (1

  للفقر.

 أفريقيا. ارجاء في النظامي غير والعمل العالية البطالة مستويات لمعالجة ضروري شرط هو الجيد التعليم  (2

 تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتدريب للفتيات يتنامى وتم تحفيزه في عدد من البلدان. (3

 عدالت الوفيات في المنطقة.ثمة تحسن ملحوظ في صحة األم كما ثبت ذلك من خالل خفض م  (4

 زاد الدعم بشأن العنف ضد المرأة في المنطقة فيما يستمر اإلبالغ والرصد والتقييم يشكلون تحدياً.  (5

ً القدرات النظامية للعمل في صنع السالم   (6 حاولت بلدان عن وعي إدماج المرأة في كوادرها النظامية ووفرت لها ايضا

 .1325نسان تماشياً مع أحكام قرار مجلس األمن وتسوية النزاعات وإدارة حقوق اإل

تبقى معدالت مشاركة القوة العاملة منخفضة حيث تستمر المرأة في مواجهة بطالة أعلى والعمالة غير النظامية والعمالة   (7

 الفقيرة والهشاشة.

ً ما استمرت غالبية النساء العامالت في أفريقيا في التركيز على القطاع غير النظامي حيث عنا   (8 صر العمل الالئق غالبا

 تكون مفقودة، بما في ذلك الحماية والتمثيل.

 يستمر ضمان حيازة األرض والحقوق أحد الشواغل التي تتطلب سياسة قوية وعمل تشريعي.  (9

 ولوحظ تقدم بطيء ومتفاوت في المنطقة في تمثيل ومشاركة المرأة في صنع القرار على كافة المستويات. (10

ة، التقدم المحرز في تعزيز اآلليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين هو ملحوظ لكنه مظلل بشكل متقطع وفي أرجاء المنطق (11

 نتيجة االفتقار إلى تمويل مالئم لصنع تأثير ملموس.

 قطعت البلدان األفريقية شوطاً كبيراً في سن إصالحات تشريعية وسياسات عامة وبرامج.  (12

في أن يكون أحد العناصر الضرورية ورغم التقدم البطيء في هذا القطاع، ال يزال هناك يستمر إنتاج البيانات واإلحصاءات  (13

 الكثير للقيام به.



 

 

شهدت المنطقة إنجازات كبيرة تتعلق بحقوق اإلنسان للمرأة والفتاة فيما يتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، حق الميراث،  (14

انونية. غير أن المعايير الثقافية في بعض البلدان األفريقية ال تزال تحرم التمثيل القانوني للمرأة وإلى حد ما، محو األمية الق

 المرأة والفتاة.

أحرزت البلدان تقدماً في تمثيل المرأة في وسائل اإلعالم لضمان إدماج المرأة والتعبير والصورة اإليجابية في قطاعات   (15

 ومنصات مختلفة.

 القرار بشأن مسائل تتعلق بالبيئة والمناخ. شهدت المنطقة مشاركة المرأة المتزايدة في صنع (16

قامت الدول األعضاء بأعمال ابتكارية لمعالجة المعايير والممارسة التي تقّوض حقوق الطفلة. تشمل هذه المبادرات: تعزيز   (17

راحيض إدارة مرافق الصرف الصحي والنظافة للفتيات من خالل توفير مجموعة من مواد النظافة الصحية للفتيات وإنشاء م

 وحمامات منفصلة من بين أمور أخرى.

، ركزت غالبية البلدان على تنفيذ سياسات وبرامج هدفت إلى خفض زواج األطفال 5تماشياً مع هدف التنمية المستدامة   (18

والزواج المبكر والزواج باإلكراه  ووضع حد له، كذلك تنفيذ السياسات والبرامج التي هدفت إلى القضاء على العنف ضد 

 فتيات.ال

أفادت البلدان عن استثمارات في التحصين الروتيني والتكميلي المعزز وفي متابعة مرضى السل وفيروس نقص المناعة  (19

 البشرية/اإليدز المتخلفين.

تستمر في ارجاء المنطقة التحديات الرئيسية في تجميع البيانات واستخدامها وإدارتها، ما يجعل تقييم التنمية وأداء السياسات  (20

صعباً. مصادر مالية غير مالئمة، ضعف في القدرات ونوعية أثر التنسيق ضعيفة، حسن توقيت البيانات وإنتاج بيانات 

 مصنفة وذات صلة.

 الرسائل الرئيسية واإلجراءات ذات األولوية .5
ومتوقعة لتمكين لغاية تحقيق المساواة بين الجنسين، ثمة حاجة لسياسات وأعمال تحويلية إلى جانب موارد مالية مالئمة  .96

 المرأة والفتاة من تجاوز العوائق الهيكلية والمؤسسية.

I.  بين المساواة عدم أوجه تديم التي والتقليدية الضارة والممارسات االجتماعية والمعايير السلبية األنماط تعطيل يشكل 

 المرأة. وتمكين الجنسين بين بالمساواة يتعلق فيما للعبة مغيراً  عامالً  المجتمعات،

  ما يتطلب تغيير المعايير االجتماعية السلبية واألنماط الجنسانية استخدام رواد ذكور على شكل قادة ذكور ً غالبا

رفيعي المستوى، قادة تقليديين وزوجاتهم كأمناء األعراف والتقاليد كي يؤدوا دور عامل التغيير )التعلم من #حملة 

 الرجل نصير المرأة(.

  عنف ضد المرأة وافتاة، االستناد إلى تجارب أفريقيا وممارساتها الجيدة #حملة إطالق حملة للقضاء على ال

 التوحد.

 .تسريع وتعزيز خدمات الدعم المتكاملة للناجين من العنف ضد المرأة لضمان الفاعلية والسالمة والثقة 

 اقة، المسنين والالجئات معالجة التمييز بين القطاعات والعنف ضد المرأة والفتاة، ال سيما بين النساء ذات اإلع

 والمشردات داخلياً.

  ضمان إمكانية حصول الجميع على الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات الخاصة بفيروس نقص المناعة

 البشرية والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.
 

II.  والسياسات والبرامج التي تعزز المساواة بين الموارد المالية المستدامة والمتوقعة هي حاسمة لتنفيذ االلتزامات

 الجنسين وتمكين المرأة.

  .مخصصات محددة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة قطاعات المالية العامة 

  .تأمين التزام عالي المستوى والتمويل من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 انب التمويل المتعلق بالمناخ بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين.ربط تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى ج 

 .بدء تمويل ابتكاري وتعزيزه وتوسيع نطاقه حيثما يتواجد من أجل صاحبات المشاريع 
 

III. واستخدامها: البيانات إدارة في ثورة إحداث وطرائق وإجراءات وتكنولوجية ابتكارية أدوات في االستثمار يستطيع   

  البيانات الرقمية مثل بيانات الوقت الحقيقي من أجل إدماج بيانات مراعية للمنظور الجنساني في تسخير منافع

 دورات البرنامج، بدءاً من التخطيط وصوالً إلى التقييم.

  تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للوصول إلى األمهات من أجل تسجيل الوالدات في الخطوة األولى من

 ية القانونية.الحصول على الهو

 .االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحويل تجميع البيانات وتحليلها 

  تعزيز أنظمة اإلحصاءات الوطنية من أجل توليد ونشر البيانات المراعية للمنظور الجنساني من وعبر النظم

 اإليكولوجية.
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 ث من أجل تقييم افضل الحتياجات المرأة في حاالت تعزيز تجميع واستخدام اإلحصاءات الجنسانية المتعلقةبالكوار

 األزمات.
 

IV. القطاعات. كافة في المرأة حقوق المحتملة المؤسسات إطالق سيدعم 

 إعادة النظر وإعادة تحديد دور جهات االتصال الجنسانية في الوزارات القطاعية  للتحفيز من أجل ا 

 وأنشطة مختلف الوزارات المختصة.لتغير واإلدماج الفاعل للنوع االجتماعي في برامج 

 .تسخير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة 
 

V.   يستطيع استخدام التكنولوجيات الرقمية توفير حلول ضئيلة الكلفة وفاعلة من أجل تحويل إمكانية حصول المرأة على

 الخدمات وانتقال المرأة إلى القطاعات الصناعية:

  دعم إمكانية الحصول على هواتف الخلوي واإلنترنت للمرأة الريفية والحضرية للتمكن من الوصول إلى الخدمات

 اق والتمويل ومعلومات هامة اخرى.واألسو

 مهارات توفير أجل من والفتاة للمرأة والتدريب والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم في االستثمار 

 بين التنقل جانب إلى الرقمية االبتكارات في والمساهمة الرقمية التكنولوجيات الستخدام ضرورية تأسيسية

 .العصري العمل سوق متطلبات
 

VI.   يستطيع تسريع وتنسيق االستراتيجيات القارية دعم تنفيذ ومساءلة االلتزامات الموافق عليها بشأن المرأة في مراكز

 السلطة وصنع القرار:

 والتأثير. والتعبير التمثيل أجل من النسائية الحركة تشجيع إعادة 

  متزايدة للمرأة في السياسة وصنع والعمل اإليجابي ونظام الحصص من أجل المشاركة ال  50/50تنفيذ مبدأ

 القرار.
 

VII.  واإلبالغ والمساءلة ثقافة السالم ومشاركة المرأة في منع النزاعات  1325يعزز التنفيذ الفاعل لقرار األمم المتحدة

 وتسويتها:

 تضع أن تملكها ال التي البلدان تحتاج بينما وتنفيذها وميزنتها تكلفتها لوضع القائمة الوطنية العمل خطط تحتاج 

 عملها.. خطط

 .زيادة مشاركة المرأة في مفاوضات السالم والوساطة 

 .إدماج ثقافة السالم في التعليم الرسمي والمدني 

 


