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توطئة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي السرتاتيجية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

يعد هدف املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة أحد املجاالت الرئيســية ملنظمتنا القارية ،االتحاد األفريقي .ومل يعد النقاش يدور حول أهمية
جهودنا يف هذا الصدد ،كعنرص أســايس لتحقيق األجندة  3602وأهداف التنمية املســتدامة فحســب ،بل حول التدابري امللموســة التي نتخذها لرتجمة
االلتزامات السياســية والقانونية للدول األعضاء إىل أفعال .لهذا الســبب ،تعهدت رســم ًيا ،يف خطايب االفتتاحي بصفتي رئيس املفوضية ،بوضع قضايا
مســائل الجنسني والشباب يف صميم أولويايت.
أساســا متي ًنا لجهودنا لبناء أفريقيا التي
تأخذ املادة  4ل من القانون التأســييس التحادنا يف االعتبار القضايا املتعلقة مبســائل الجنســن ،مام يريس ً
تكــون فيهــا املســاواة حقيقــة ال لبــس فيها .ويرتبط هذا االختيــار ملنظمتنا ليس فقط بالدور الرائد للمرأة األفريقية يف نيل االســتقالل وتعزيز التنمية
االجتامعية واالقتصادية للقارة ،ولكن أيضً ا باالعرتاف من قبل الجميع بأن مســتقبل أفريقيا مرتبط بشــكل وثيق بقدرتنا عىل اســتغالل اإلمكانات
الهائلــة التي متثلها املرأة.
مــن املؤكــد أن الطريــق لتحقيق املســاواة بني الجنســن طويل ومحفوف باملصاعب ،لكنني واثق من أن هــذا الهدف يف متناول أيدينا .ومن هذا
املنطلق ،وضعت املفوضية ،تحت قيادة الوزراء األفريقيني املســؤولني عن قضايا مســائل الجنســن وبدعم من رشكائنا ،اســراتيجية قارية لهذا الغرض.
وهي تشــمل أربعة أركان رئيســية :تحقيق االســتقالل االقتصادي للمرأة؛ وحامية حقوقهن يف أوقات الســلم والنزاع؛ وتعزيز قدراتنا املؤسســية؛
وتحقيق القيادة النســائية بكل أبعادها.
تم اعتامد هذه االســراتيجية يف القمة الحادية والثالثني لرؤســاء الدول والحكومات يف يوليو  3602يف نواكشــوط  ،موريتانيا ،وهي تحدد خارطة
طريق واضحة وشــاملة لتنفيذ االلتزامات املتعلقة مبســائل الجنســن .وانتهزت فرصة القمة الثانية والثالثني التحادنا ،يف فرباير  ، 3602يف أديس أبابا ،
لإلعــان عــن إطالقهــا ودعــوة جميع أصحاب املصلحة املعنيني الســتخدامها كبوصلة لتحقيق الطموح  0مــن األجندة  . 3602وأدعو إىل تجديد التعبئة
يف جميــع أنحــاء القــارة حتى ميكن لهذه االســراتيجية أن تكون وســيلة إضافية لتحقيق تقدم ملمــوس ميكننا أن نفخر به جمي ًعا.

موىس فيك محمد
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
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مقدمة املديره :اسرتاتيجية االتحاد األفريقي للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 2028 - 2018

بعــد اعتــاد أجنــدة  3602كخارطــة طريق ألفريقيا نحــو التغيري التحوييل  ،أصبح من الرضوري مواءمة وتحديث أدواتنا الحالية الخاصة باملســاواة بني
الجنســن ومتكــن املــرأة مــن أجل تحقيق التطلعات الجديدة واألكرث جــرأة والتي حددتها القيادات العليا للقارة لخدمــة مصلحة مواطنيها .بنا ًء عىل
األطر السياســية والقانونية الحالية  ،تعد إســراتيجية االتحاد األفريقي للمســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة األوىل من نوعها يف تاريخ منظمتنا.
صممت اســراتيجية الســنوات العرش هذه بحيث تكون بســيطة وموضوعية وقابلة للتحقيق وطموحة ؛ وهذه اإلســراتيجية هي نتاج تعاون داخيل
وخارجــي واســع النطــاق بــن مجموعة كبرية من أصحــاب املصالح التنظيمية والقارية والدولية .وبالتايل فإن هذه اإلســراتيجية تعكس رؤى متعددة
األوجــه لقارتنــا للقفز إىل أجندة  3602وتحقيق أهداف التنمية املســتدامة.
ســلطت عملية تصميم االســراتيجية الضوء عىل الرغبة املســتمرة يف تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة عىل جميع مســتويات صنع القرار مع
مراعاة رضورة تزويد املامرســن باألدوات التي تؤدى إىل تحقيق نتائج ملموســة وأكرث قابلية للقياس باإلضافة إىل املســاهمة يف صياغة رسد «نســاء
أفريقيا تريد».
يجــب أن تكــون هــذه االســراتيجية التاريخية ملــكا للجميع كام يجب أن تكون مبثابة بوصلة لدعم االتحاد األفريقــي وجميع أصحاب املصلحة الذين
يتطلعون إىل تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة يف أفريقيا خالل حياتنا .لذلك  ،فإنه من املتوقع أن يســهم هذه اإلسرتاتيجيةالشــاملة يف
اإلجابــة عــى الهــدف رقــم  0من أهــداف أجندة « : 3602الخاص بأفريقيا بحيث يكون األفريقيني هم الدافع األســايس للتنمية ،مام يؤدى بدوره
إىل إطالق إمكانات النســاء والشــباب»  ،باإلضافة للهدف  5من أهداف التنمية املســتدامة« :تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني جميع النســاء
والفتيات».
إننا نكن أعظم التقدير لكل من شــارك واســتثمر يف هذا املرشوع القاري وســار معنا يف رحلة عاصفة يف كثري من األحيان .ونوجه شــكرنا الخاص
لــوزراء النــوع اإلجتامعــي املوقريــن  ،الذين قاموا بتكليف املفوضية بإعداد هذه اإلســراتيجية وقدموا لها كافــة التوجيهات الالزمة إلنجاز هذا العمل
الهام.
إىل جميع رشكائنا الفنيني واملاليني  ،أشــكرهم عىل املســاعدة يف تطوير هذا املرشوع الطموح .مبا يف ذلك مديرية املرأة ومســائل الجنســن والتنمية
والــركاء الدوليــن واملجتمــع الدويل  ،ومنظامت املجتمع املدين ،والقطاع الخاص  ،واألوســاط األكادميية  ،وقادة الفكر املســتقلني الذين رافقونا.
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واإلدارات الفنيــة لالتحــاد األفريقــي واألجهزة واملجتمعــات االقتصادية اإلقليمية والقيادة برمتها  .تفتح هذه االســراتيجية فصالً جديدا ً وجريئا يف
ســعينا الجامعي لتحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة يف القارة  ،وأشــكركم عىل بروز هذا املرشوع إىل الوجود.
يف نهاية املطاف  ،نوجه جميع أعاملنا نحو تغيري الحياة  ،من خالل تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة.
نيابة عن مديرية املرأة ومســائل الجنســن والتنمية  ،أشــكركم جمي ًعا.
توقعوا النجاج!

ماهاوا كابا ويلر
مديرية املرأة ومســائل الجنسني والتنمية
مفوضية االتحاد األفريقي
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قامئة املصطلحات
ACERWC
ACHPR
AfDB
AIDS
AMU
APRM
APSA
AU
AUC
AUWC
CARMMA
CBV
CEDAW
CEN-SAD
CEOs
CFTA
COMESA
CSO
CSW
DNA
EAC
ECA
ECCAS
ECD
ECOWAS
EVA
FAO
FAW
FGM
FPTP
GAD
GDP
GEWE
GFP
GMS
GPDD
GRB

اللجنة األفريقية للخرباء حول حقوق الطفل ورفاهيته
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
البنك األفريقي للتنمية
متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
اتحاد املغرب العريب
اآللية األفريقية للمراجعة املتبادلة بني األقران
املنظومة األفريقية للسلم واألمن
االتحاد األفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي
لجنة االتحاد األفريقي للمرأة
حملة التعجيل بالحد من وفيات األمهات واألطفال والرضع يف أفريقيا
العنف القائم عىل نوع الجنس
إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
تجمع الساحل والصحراء
كبار املسؤولني التنفيذيني
منطقة التجارة الحرة القارية
السوق املشرتكة للرشق والجنوب األفريقي
منظمة املجتمع املدين
لجنة وضع املرأة
الحمض الخلوي الصبغي
جامعة رشق أفريقيا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة
املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
االستغالل والعنف واالعتداءات
منظمة األغذية والزراعة
صندوق املرأة األفريقية
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
نظام الفائز األول
املسائل الجنسانية والتنمية
الناتج املحيل اإلجاميل
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
منسق الشؤون الجنسانية
نظام إدارة الشؤون الجنسانية
قسم السياسة الجنسانية والتنمية
امليزانية املراعية للمنظور الجنساين

أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة
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HIV
HTP
ICBT
ICPD
ICTs
IGAD
ILO
IMF
IT
MDGs
MS
NEPAD
NGOs
PR
PWDs
RECs
SADC
SDGs
SRHR
STC
STEM
STISA
ToR
TVET
UCDW
UN
UNDP
UNECA
WB
WGDD
WHO
WID
WR

نقص املناعة املكتسبة
املامرسات التقليدية الضارة
التجارة غري الرسمية العابرة للحدود
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الهيئة الحكومية املشرتكة للتنمية
منظمة العمل الدولية
صندوق النقد الدويل
تكنولوجيا املعلومات
األهداف اإلمنائية لأللفية
الدول األعضاء
الرشاكة الجديدة لتنمية أفريقيا
املنظامت غري الحكومية
التمثيل النسبي
األشخاص ذوي اإلعاقة
املجموعات االقتصادية اإلقليمية
مجموعة تنمية الجنوب األفريقي
أهداف التنمية املستدامة
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
اللجنة الفنية املتخصصة
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف أفريقيا
االختصاصات
التعليم والتدريب الفني واملهني
الرعاية غري املدفوعة األجر والعمل املنزيل
األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
البنك الدويل
إدارة املرأة والشؤون الجنسانية والتنمية
منظمة الصحة العاملية
املرأة يف التنمية
حقوق املرأة
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امللخص التنفيذي
تحدد اسرتاتيجية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة للفرتة  2028-2018خطة لتحقيق الطموح
رقم  6من أجندة  2063لالتحاد األفريقي»:أفريقيا التي يقود تنميتها الناس ،معتمدين عىل
اإلمكانات التي يقدمها الناس ،وخاصة النساء والشباب ورعاية األطفال «واملبادئ املنصوص عليها
يف املادة ( 4ل) من القانون التأسييس لالتحاد األفريقي »:تعزيز املساواة بني الجنسني «وكذلك
االلتزامات القارية والعاملية الرئيسية.
املساواة بني الجنسني هي أكرث من مجرد هدف يف حد ذاته .فهي  رشط مسبق ملواجهه التحدي
املتمثل يف الحد من الفقر  ،وتعزيز التنمية املستدامة  ،وبناء الحكم الرشيد.
تعد هذه االسرتاتيجية تحويلية من حيث أن نتائجها تهدف إىل تخفيف القيود الرئيسية التي
تعوق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،إن مل يكن القضاء عليها ،والدفع باالتحاد األفريقي
لالستيالء عىل الزخم العاملي الجديد لهذة األجندة .تضطلع مؤسسات وأجهزة االتحاد األفريقي
ورشكاؤه بتنفيذ هذه االسرتاتيجية.
ومتشيا مع الطموح  6من أجندة  ،2063فإن الهدف من االسرتاتيجية هو «املساواة الكاملة بني
الجنسني يف جميع مجاالت الحياة .وقد استمدت االسرتاتيجية من استنتاجات تقييم السياسة
لعام  ،2009والتي ترتجم إىل تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف جميع القطاعات مبا يف ذلك
الترشيعات والحامية القانونية؛ والتمكني االقتصادي والسلم واألمن .وتشمل نظرية التغيري،
والتي توضح كيف تتمخض عن اإلجراءات والتدخالت املحددة نتائج إيجابية تحت ركائز
االسرتاتيجية األربع:
• تعظيم النتائج (االقتصادية) والفرص وأرباح التكنولوجيا اإللكرتونية؛
• الكرامة واألمن واملرونة؛
• القوانني والسياسات واملؤسسات الفعالة؛
• والقيادة ،والصوت والحضور البارز.
تعترب الركائز نتيجة رسم خارطة جميع األحكام الرئيسية للمساواة بني الجنسني يف األطر
املعيارية العاملية والقارية مقابل أجندة  2063وأهداف التنمية املستدامة .وتستخدم الثغرات
لتحديد األولويات ،مبا يتامىش مع مجاالت امليزة النسبية لالتحاد األفريقي .تصف االسرتاتيجية
بالتفصيل اإلجراءات والتدخالت املحددة التي سيقوم االتحاد األفريقي ورشكاؤه بتنفيذها وبيان
كيفية وسبب تحقيقها النتائج املرجوة.
الركيزة  :1تعظيم النتائج (االقتصادية) والفرص وأرباح التكنولوجيا اإللكرتونية
ومن أجل متكني املرأة اقتصادياً ،واملساهمة يف التنمية املستدامة ،يجب أن تتاح لها فرص
متكافئة للحصول عىل تعليم جيد والسيطرة عىل املوارد اإلنتاجية .تعترب النتائج املحددة الثالث،
التي يجب تحقيقها من خالل التدخالت واإلجراءات املستهدفة ،أساس الركيزة :1
النتيجة  1-1التعليم والعمل يف مجال الرعاية :التعليم اإللزامي واملجاين للفتيات والنساء من
سن  3إىل 18؛ وبرامج التدريب املهني ومحو األمية املوجهة نحو السوق للشباب والنساء.
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النتيجة  2-1التمكني االقتصادي والشــمول املايل :اســتقاللية الدخل والحامية االجتامعية ملزيد
من النساء والفتيات.
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  3-1اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹدﻣﺎج اﻹﻟﻜﺮﺘوﻲﻧ :ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ املستخدمني األكرث
فعالية واملؤث ّرين يف اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ومتويل الحلول اإللكرتونية املواتية للجنسني.
الركيزة  :2الكرامة واألمن واملرونة
تعترب الكرامة واألمن والقدرة عىل الصمود ،والسلم واألمن للمرأة مفتاح تحقيق املساواة بني
الجنسني .ترتبط الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية ارتباطًا وثيقا بالعوامل التمكينية
األخرى للتنمية ورعاية الطفل  .ويشكل العنف ضد املرأة وما يرتبط به من مامرسات تقليدية
ضارة من أعراض األعراف االجتامعية املقبولة يف العديد من البلدان واملجتمعات .إن األمن
البرشي والسالمة الجسدية للمرأة أمر بالغ األهمية لتحقيق املساواة بني الجنسني.
1

تسعى الركيزة  2إىل تحقيق النتائج التالية كنتيجة للتدخالت واإلجراءات املحددة:
النتيجة  1-2الصحة والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية واملامرسات التقليدية الضارة :
تحظى النساء والفتيات بفرص أعىل للبقاء وتحسني التغذية والعافية وحامية حقوقهن.
2

3

النتيجة  2-2العنف ضد املرأة والفتيات وعمليات السالم :تقليل جميع أشكال العنف ضد النساء
والفتيات وتجرميها وإدانتها من قبل املجتمع؛ ومشاركة املرأة بالتساوي يف عمليات السالم.
النتيجة  3-2األمن البرشي :االلتزام باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف العمل اإلنساين
والهجرة وخطة عمل مؤمتر األطراف للمرأة لتحقيق مستويات أعىل من التنفيذ.
الركيزة الثالثة :القوانني والسياسات واملؤسسات الفعالة
يطبق االتحاد األفريقي منهجا يقوم عىل الحقوق يف التنمية ويكفل بروتوكول مابوتو اختيار
املرأة يف جميع املجاالت الرئيسية .ولدى معظم الدول يف أفريقيا دساتري تحظر التمييز عىل
أساس الجنس وتعرتف بالحقوق االجتامعية واالقتصادية .لكن هناك فجوة كبرية بني أحكام
املساواة بني الجنسني والواقع اليومي للمرأة .ويعترب اإلصالح الترشيعي رشطا مسبقا ،ولكن ليس
رشطا للحكم املراعي للمنظور الجنساين ،والذي يتطلب اتخاذ تدابري هادفة لتحويل املؤسسات
من خالل أنظمة اإلدارة الجنسانية مبا يف ذلك امليزانية املراعية للمنظور الجنساين.
فيام ييل نتائج الركيزة الثالثة وإجراءات التدخالت التي سوف تولدها.
النتيجة  1-3بروتوكول مابوتو :تحمي القوانني الوطنية والنظم القضائية حقوق امللكية واملرياث
للمرأة ،والتعليم ،واملساواة يف األجور ،والحريات املدنية ،والسالمة الجسدية ،كام ينص عليه
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة (بروتوكول مابوتو).
النتيجة  :2-3وضع القواعد واملعايري :تحمي القوانني والسياسات الوطنية ومتكّن النساء من
الوصول الكامل إىل الفرص واملزايا التي تنطوي عليها املشاريع الرائدة يف إطار أجندة 2063
وغريها من املشاريع التحولية القارية.

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

1

وفقا لربوتوكول مابوتو

2

حسب القامئة املتفق عليها للمامرسات التقليدية الضارة
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النتيجة  :3-3نظم إدارة الشؤون الجنسانية املؤسسية :تتمتع مؤسسات وأجهزة االتحاد األفريقي
والدول األعضاء واملجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظامت املجتمع املدين بالقدرة الالزمة
لتنفيذ االلتزامات القامئة والتنبؤ االستباقي والتعامل مع التحديات الجديدة وإثبات املساءلة.
الركيزة الرابعة :القيادة والصوت والحضور البارز
ليك تحصل النساء عىل صوت ،يجب أن يتم متثيلهن عىل قدم املساواة يف جميع مجاالت صنع
القرار ،عىل جميع املستويات ،وأن يكون بإمكانهن املشاركة بأثر من خالل إزالة الحواجز
الرسمية وغري الرسمية .تتضمن اسرتاتيجية االتحاد األفريقي الجنسانية حملة لتحقيق مستوى
عا ٍل من الحضور البارز .كفلت سياسة االتحاد األفريقي للتكافؤ الجنساين التمثيل املتساوي
للنساء والرجال يف معظم املناصب الرسمية االنتخابية يف املنظمة ،مبا يف ذلك قيادة املفوضية.
ويف إطار سعي أجندة  2063لتحقيق هوية أفريقية قوية ،فإنها تهدف إىل ضامن كون  ٪60عىل
األقل من املحتوى يف املناهج التعليمية يتمحور حول الثقافة والقيم واللغة األفريقية األصلية.
هذه نقطة انطالق ممتازة ملبادرة «قصتها».
سوف يحقق العنرص  4النتائج املرجوة من خالل تنفيذ التدخالت واإلجراءات التالية:
النتيجة  1-4القيادة :املشاركة املتساوية والتأثري الواضح للنساء والفتيات يف جميع مناصب
القيادة وصنع القرار.
النتيجة  2-4الصوت :لدى النساء والفتيات وكالة متساوية يف مجايل الصوت واملامرسة يف املنزل
واملجتمع واألماكن العامة.
النتيجة  3-4الحضور البارز :كون النساء والفتيات أكرث حضورا ويتجسدن بوصفهن مساهامت
مساويات يف املجتمع يف وسائل اإلعالم واألدب واملوارد الثقافية.
سيكون عدد الجهات الفاعلة املختلفة بالرشاكة مع االتحاد األفريقي مسؤوالً عن متويل
االسرتاتيجية وتنفيذها ،كام هو موضح يف الجدول أدناه:
أجرت مديرية املرأة ومسائل الجنسني والتنمية لالتحاد األفريقي تقييامً الحتياجات بناء القدرات
بالتزامن مع وضع هذه االسرتاتيجية .وستكون أكادميية االتحاد األفريقي ،التي تعترب ضمن جهات
أخرى مكرسة لتشجيع التغيري يف طريقة سري العمل يف االتحاد األفريقي من خالل تشجيع التفكري
النقدي واملستقل ،سيكون لها دور رئييس يف وضع اسرتاتيجية مسائل الجنسني وإرشاكها ومعرفتها.
وسوف يوجه اإلطار القوي للرصد والتقييم ألجندة  2063ﺮﺻﺪ وﺘﻘﻴﻴﻢ تنفيذ ونتائج اسرتاتيجية
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
تدعو االسرتاتيجية إىل أن تضطلع مديرية املرأة ومسائل الجنسني والتنمية ببناء القدرات لعملية
إعداد امليزانية املراعية للمنظور الجنساين عىل املستوى اإلقليمي والوطني باإلضافة إىل إجراء
مراجعة للميزانية الجنسانية لنفقات االتحاد األفريقي بغية تعزيز امليزانية املراعية للمنظور
الجنساين داخل املنظمة .ويوفر الشكل التايل إطا ًرا بسيطًا إلجراء مراجعة للميزانيات الجنسانية
لتحديد مقدار امليزانية املراعية للمنظور الجنساين.
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مقدمة
يعترب إحراز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة عامل نجاح بالغ األهمية لتحقيق أجندة .2063
تتســم هذه االســراتيجية بأنها محدثة للتحول من حيث نتائجها ،وتهدف إىل التصدي للقيود
الكبرية املفروضة عىل املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة ،وجعل االتحاد األفريقي يحقق
قفــزة نوعية من خالل االســتفادة من الزخم العاملــي الجديد لهذا الربنامج .هذه املبادئ
مكرســة يف املادة (ل) من القانون التأســييس لالتحاد األفريقي ســييس ومفصلة يف التطلع  6من
أجندة  .2063وســيتم تنفيذ االســراتيجية من قبل مؤسســات وأجهزة االتحاد األفريقي ورشكائه.
ســتخدم االســراتيجية العديد من األغراض لكل مســتخدم .فعىل سبيل املثال ال الحرص :خارطة
طريــق واضحــة ووثيقة اتصال قابلة للتنفيذ بشــكل كامل لالتحاد األفريقي بأرسه ،وخطة
اســتثامرية للــركاء ،وأداة للدعوة لألطراف الفاعلة مــن الدول وغري الدول ،وقوة تنظيمية
للمامرســن ،وجرس لتحقيق االتســاق يف السياســات واملواءمة بهدف تحقيق التكامل اإلقليمي
وآلية مســاءلة للنساء والفتيات يف القارة.
تســتند هذه االســراتيجية إىل مبادئ تحقيق أقىص قدر من النتائج ،واالســتفادة من الفرص
املتاحة ،وتعزيز حقوق املرأة وحاميتها ،وتعزيز القدرات املؤسســية واملســاءلة ومنح النســاء
والفتيــات صوتـاً مؤثرا ً يف جميع مجاالت الحياة.
وسيمكّن تشغيلها االتحاد األفريقي من استخدام ميزته النسبية باعتباره صاحب دعوة ال خالف
عليه ،ومقيم للعالقات ،ومؤثر ،وعارف بشؤون القارة إليصال أكرب عدد ممكن من البلدان
األفريقية إىل مستويات املساواة بني الجنسني املسجلة حتى اآلن يف رواندا وناميبيا وجنوب
أفريقيا وموريشيوس وليسوتو وتونس والجزائر – وهي أفضل البلدان أدا ًء يف مؤرش االتحاد
األفريقي لسجل األداء الجنساين ،ومؤرش برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بشأن املساواة بني الجنسني
والتنمية ،واملقياس العاملي للفجوة بني الجنسني التابع للمنتدى االقتصادي العاملي.
ومتثل هذه االســراتيجية فرصة ويف الوقت ذاته مســؤولية لتحقيق املســاواة بني الجنسني
ومتكــن املرأة .وســيعتمد تنفيذها إىل حد كبري عىل الـراكات املتكافئة ،وبناء االئتالفات،
واالبتــكار واملخاطــرة ،والرتكيز وتحديد األولويات ،والتعلم الرسيع من أجل إحداث التحســينات
بصورة مســتمرة والتمويل العايل التأثري .ومبا أن االتحاد األفريقي أحد الرواد يف مجال املســاواة
بني الجنســن ومتكني املرأة ،فستســاعده هذه االســراتيجية يف خدمة القارة بشكل أفضل.
وبالنســبة ألكــر مــن  600مليون امرأة وفتاة أفريقية ،حان الوقــت ملزيد من الزخم نحو التقدم
املحــدث للتحــول فيــا يتعلق برفاهيتهن حتى ميكن ألفريقيــا أن تصبح مكاناً أكرث جاذبية لهن
(املذكرة  1الســراتيجية املســاواة بني الجنسني ومتكني املرأة :ملاذا االســراتيجية الجنسانية اآلن).
ولن يســع ألفريقيا االنتظار  170ســنة إضافية لتحقيق املســاواة بني الجنســن (انظر املذكرة 2
الســراتيجية املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة :نقاط الوقت والضعف واملخاطر والفرص).
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الدروس املســتفادة من سياسة االتحاد
األفريقي الجنســانية لعام 2009
تشتمل سياسة االتحاد األفريقي الجنسانية لعام  2009عىل مثانية مجاالت ذات أولوية ،أربعة
منها تتعلق ببناء آليات مؤسسية قوية .تشري سياسة  2009إىل تعميم مراعاة املنظور الجنساين
يف جميع القطاعات مبا يف ذلك الترشيعات والحامية القانونية؛ والتمكني االقتصادي والسلم
واألمن .أشاد تقييم السياسة يف  2018/2017باالتحاد األفريقي اللتزامه السيايس املستمر
باملساواة بني الجنسني وحقوق املرأة .كام أويص ببعض اإلجراءات الهامة ذات التأثري الكبري
لرتجمة تلك الطاقة إىل فوائد ملموسة للمرأة األفريقية العادية ،ومن ذلك ما ييل:
	• يلزم تعزيز الصلة بني االلتزامات السياسية واحتياجات التنفيذ التشغييل بشكل كبري.
	•تحتاج مفوضية االتحاد األفريقي إىل ضامن وجود نظرية التغيري؛ التي تعترب رشطا مسبقا
لتحقيق النتائج.
	• تحتاج مفوضية االتحاد األفريقي إىل ضامن املقولة التالية :بناء عىل السياسيات القامئة
وااللتزامات السياسية والقانونية ،أمر بسيط ومركّز ،والتدخالت قابلة للتحقيق ومحدودة
العدد ،ويُوجد روابط واضحة مع املجموعات االقتصادية اإلقليمية واألعضاء والدول
األعضاء.
	• تتمتع مديرية املرأة والشؤون الجنسانية والتنمية باملوارد الفنية والبرشية واملالية الالزمة
للقيام بدورها الرائد عىل املستوى املؤسيس والقاري بفعالية
املجموعات املستهدفة املحددة
•الشباب :أعلنت قمة االتحاد األفريقي الثامنة والعرشون «تسخري العائد الدميغرايف من
خالل االستثامر يف الشباب» كموضوع للقمة .البلدان التي تتمتع بأكرب فرصة دميغرافية
للتنمية هي تلك التي تدخل مرحلة يتمتع فيها السكان يف سن العمل بصحة جيدة وتعليم
جيد ووظيفة الئقة ونسبة أقل من الشباب املعالني.
•تقوم النساء يف املناطق الريفية بدور رئييس يف دعم أرسهن ومجتمعاتهن يف تحقيق األمن
الغذايئ والتغذوي ،وتوليد الدخل ،وتحسني سبل املعيشة الريفية والرفاه العام .وتساهمن
يف الزراعة واملشاريع الريفية وتغذية االقتصادات املحلية والعاملية .ومع ذلك ،تفتقر املرأة
الريفية كل يوم إىل املوارد اإلنتاجية (األرض والقروض وخدمات اإلرشاد الزراعي) والتعليم
والصحة.وغالبا ما تقوض حقوقهن من خالل املامرسات العرفية التي ال تخضع لرقابة
الهياكل الرسمية.
4

http://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/facts-figures.htm

صحيفة وقائع األمم املتحدة :متت زيارة الصفحة يف أكتوبر
 ،101تم= http://www.diwa.ws/?pدراسة للنساء ذوات اإلعاقة يف أفريقيا،

2017

2014

االطالع يف أكتوبر

4

5

2017

http://www.fasngo.org/assets/files/publicatons/Factsheets

6

•النساء ذوات اإلعاقة :كشفت دراسة استقصائية أساسية أن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
يتعرضن إلساءات وانتهاكات مختلفة والعديد من الحاالت األخرى التي ال يتم اإلبالغ عنها.
ومن بني األسباب التي تم ذكرها أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يعرفون أين يبلغون عن
حاالت االستغالل واالنتهاكات والتجاوزات.
5
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•النساء املهاجرات :من بني  150مليون مهاجر يف العامل ،ثلثهم من األفريقيني؛ كام أن
 %50من النازحني داخل ًيا و %28من الالجئني يف العامل متواجدون يف أفريقيا .وقد شهدت
السنوات األخرية أعداد أكرب من النساء املهاجرات ،وغالباً يضطرن ملغادرة منازلهن بسبب
النزاع أو الظروف االقتصادية .إن االتجار بالنساء والفتيات داخل أفريقيا وخارجها ،تحت
غطاء فرص العمل املنزيل غالبا ،آخذ يف االزدياد .وتتعرض هؤالء النساء والفتيات بشكل
خاص إلساءة استخدام حقوقهن مع القليل من الحامية القانونية.
6

•الرجال واأوالد :أقرت الدورة الرابعة واألربعون للجنة وضع املرأة يف عام  2004بأن الرجال
واألوالد ميكنهم تقديم مساهامت لتحقيق املساواة بني الجنسني .ومل يعد جميع الرجال
ينظرون إىل إنهاء نظام السلطة األبوية عىل أنه مسألة فوز وخسارة .إذ أنهم يتنظرون إىل
تاريخ الحركة النسائية وخربتهن إللهامهم يف كفاحهم.
7

مبادئ التمكني وعوامل النجاح
	•تحديد برامج قابلة للتطوير وذات تأثري كبري ومتضافرة ومملوكة عىل املستويني اإلقليمي
والوطني :يجب أن تعمل هذه االسرتاتيجية عىل تسليط الضوء عىل الشؤون الجنسانية
يف جميع مبادرات الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية،
وضامن استفادة النساء والرجال واألوالد والبنات عىل قدم املساواة منها ،ال سيام املشاريع
الرئيسية البارزة.
	•ترسيع التمويل وبناء القدرات املؤسسية ،مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين :إن بناء
مؤسسات قوية (الهدف  12من أجندة  )2063هو هدف قاري أسايس ورضوري لهذه
االسرتاتيجية نظرا ً للضعف النسبي للمؤسسات ذات الصلة بالشؤون الجنسانية وتهميشها.
كام تعرتف االسرتاتيجية بتحديات التمويل التي تواجهها الهياكل والربامج الجنسانية الرامية
إىل تحقيق املساواة بني الجنسني يف وقت يكون فيه دورها أكرث أهمية من أي وقت مىض،
وتتعهد بدعم الجهود الرامية إىل تعزيز هذه املؤسسات.
	•تحديد الرشاكات االسرتاتيجية وأوجه التآزر ،مبا يف ذلك تعزيز العالقات مع الرشكاء
املتعاونني الدوليني ،والقطاع الخاص ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع املدين ،واملنظامت الدينية
والثقافية ،واالستفادة من الشبكات والربامج القامئة لدعم أهداف التنمية املستدامة
وأجندة .2063
	•القيام بحمالت مبتكرة وحوارات مستمرة لتحويل األعراف االجتامعية .نظرا ألن نظام
السلطة األبوية هو يف صميم عدم املساواة بني الجنسني ،ينبغي أن ينصب الرتكيز يف الفرتة
القادمة عىل تغيري األعراف االجتامعية.
	•إزالة التناقض بني األحكام واملامرسات القانونية التي تقوض هذه :ينتج عن النظام القانوين
املزدوج يف معظم البلدان حقوق تُعطى بيد واحدة ،وت ُؤخذ بيد أخرى.
	•ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﺣﻮل اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ :االنتقال من مرحلة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻰﻟ
اﻟﻌﻤﻞ ،ويجب استخدام اإلﻧﻔﺎذ.
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	•تعبئة النساء والرجال والفتيان والفتيات؛ تعزيز املساءلة السياسية واالجتامعية .تحتل
تعبئة املواطنني مكانا محوريا يف أجندة  .2063متت استشارة النساء يف املهجر ،بشأن هذه
اإلسرتاتيجية ،ويعتربن زءا ال يتجزأ من هذه اإلسرتاتيجية.
	•اعتــاد تدابــر خاصة مؤقتــة لتهيئة فــرص متكافئة يف املجاالت االجتامعية والسياســية
واالقتصاديــة .تظهــر أدلة دامغة عىل املشــاركة السياســية للمرأة أن هذه هــي الطريقة
الوحيــدة لتغيــر الوضــع الراهــن .تحتاج هذه الجهــود اآلن إىل االنتقال إىل مجاالت
أخــرى ،مثل املجاالت االقتصاديــة واالجتامعية.
	•ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻷدﻟﺔ :أﻧظﻣﺔ رﺻد وإﺑﻼغ وﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻗوﯾﺔ.
	•توثيــق التجــارب الناجحــة وتعميمها؛ وإيجاد طــرق جديدة ومبتكــرة لقياس النجاح
وتأكيــد املامرســة الجيدة .االســتثامر يف األبحاث القامئة عىل األدلــة التخاذ القرارات
األساســية بشــأن الكيفيــة التــي ينبغــي أن تبدو بها هذه الخدمــات  /الربامج إذا كانت
تلبــي االحتياجــات العملية واالســراتيجية للنســاء والرجال والفتيــات والفتيان.

من االستنتاجات الرئيسية للتقرير أن املساواة بني الجنسني ال تتحقق من
خالل وجود وزارات أو مشاريع خاصة بالنساء فقط (عىل الرغم من أنها
ميكن أن تكون مهمة) ،ولكن بدالً من ذلك ،فإن التعامل مع املساواة بني
الجنسني ميثل مجهو ًدا واسع النطاق عرب قطاعات متعددة يشرتك فيها جميع
رشائح املجتمع- .ترسيع املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا ،تقرير
التنمية البرشية يف أفريقيا  ،2016برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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نظرية التغيري
نظرية التغيري هي وصف شامل وتوضيحي لكيفية وسبب توقع حدوث تغيري مرغوب يف سياق معني.
تحدد نظرية التغيري مبادرة عرب ستة مراحل:
	•تحديد األهداف الطويلة األجل؛
	•رسم الخرائط للخلف وتوصيل الرشوط املسبقة أو املتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك الهدف
ورشح أسباب رضورة وكفاية هذه الرشوط املسبقة؛
	•تحديد االفرتاضات األساسية حول السياق؛
	•تحديد التدخالت التي ستؤديها املبادرة إلحداث التغيري املنشود؛
	•تطوير مؤرشات لقياس النتائج لتقييم أداء املبادرة؛
	•كتابة رسد لرشح منطق املبادرة.

8

تعتمد عملية نظرية التغيري عىل تحديد كل الرشوط الرضورية والكافية الالزمة لتحقيق نتيجة
طويلة األجل« .مسار التغيري» ميثل عملية التغيري بيانياً كام يفهمها مخططو املبادرة ،وهو
الهيكل الذي تبلورت حوله العنارص النظرية األخرى .وهناك ثالثة أنواع من االفرتاضات الهامة
التي يجب أخذها بعني االعتبار( :أ) تأكيد الصلة بني النتائج الطويلة األجل واملتوسطة واملبكرة.
(ب) إثبات االدعاء بأن جميع الرشوط املسبقة الهامة للنجاح قد تم تحديدها؛ (ج) مربرات
دعم الروابط بني األنشطة الربنامجية والنتائج التي يتوقع أن تنتجها  .يضيف مركز نظرية
التغيري ( )www.theoryofchange.orgافرتاضً ا راب ًعا« ،يحدد العوامل السياقية أو البيئية التي
تدعم أو تعرقل التقدم نحو تحقيق النتائج».
9

يوضح الطموح  6ألجندة  2063الهدف البعيد األجل السرتاتيجية االتحاد األفريقي للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة .ويتوافق الطموح  6مع الهدف  5من أهداف التنمية املستدامة :تحقيق
املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.

- www.theoryofchange.orgمركز نظرية التغيري

8

http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change

9
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املساواة الكاملة بني الجنسني يف جميع مناحي الحياة

التمييز االقتصادي
والقانوين
والسيايس
واالجتامعي
ضد النساء
والفتيات (عىل
مستوى األفراد
واألرس ،واملجتمع
واملستوى
)التنظيمي

تعظيم النتائج
والفرص والعوائد
التكنولوجية
اإللكرتونية

الكرامة واألمن واملرونة

القوانني والسياسات
واملؤسسات الفعالة

القيادة والصوت
والحضور البارز

الوصول املتساوي
إىل التعليم والتمكني
االقتصادي والشمول
املايل والشمول
التكنولوجي
واإللكرتوين

الصحة :الصحة الجنســية
واإلنجابيــة والحقوق
اإلنجابية واملامرسات
التقليديــة الضارة
والعنف ضد النســاء
والفتيــات وعمليات
الســام واألمن البرشي

بروتوكول مابوتو
تحديد املبادئ النظم
املؤسسية إلدارة
مسائل الجنسني

القيادة
الصوت
الحضور البارز

توفري الدعم السيايس واملايل
للمبادرات والحمالت الحالية
لالتحاد األفريقي لتحقيق التكافؤ
يف جميع املراحل ويف جميع
مجاالت التعليم ومحو األمية،
وتعليم العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات والتدريب
الحريف
إدماج وتنفيذ األبعاد الجنسانية
يف املشاريع الرائدة
إجازة الحلول واملنصات
التكنولوجية واإللكرتونية التي
تحقق املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة

بنــاء تحالف قاري لتعزيز نتائج
مبادرات االتحاد األفريقي
واملبادرات العاملية الحالية حول
صحة املرأة
بنــاء تحالف قاري لتعزيز نتائج
التزامات االتحاد األفريقي
وااللتزامات الحالية إلنهاء
وتجريم العنف ضد النساء
والفتيات ،وتعزيز مشاركة املرأة
يف عمليات السالم
إدراج االلتزامات العاملية والقارية
مبسائل الجنسني يف املواقف
السياسية لالتحاد األفريقي

كســب التأييد للتصديق عىل
بروتوكول مابوتو
تطوير السياسات والضوابط
الوطنيــة ملواءمتها مع بروتوكوالت
االتحاد األفريقي للمشاريع
الرئيسية
بناء القدرات املؤسســية وتعزيز
االمتثال داخل الدول األعضاء
واملجموعــات االقتصادية اإلقليمية
ومؤسسسات وأجهزة االتحاد
األفريقــي واملجتمع املدين وإدماج
املنظور الجنســاين يف مناهج
الرشاكات االسرتاتيجية

تعبئة الدعم السيايس وترميز
التمويل ملبدأ التكافؤ والحصص
يف القوانني والسياسات الوطنية
تعزيز تدفق املعلومات
املستمر من خالل وسائط
اإلعالم الرئيسية واالجتامعية
والتقليدية
تعبئة الدعم السيايس لوسائط
اإلعالم واملامرسني الثقافيني
والعمل معهم لوضع وتنفيذ
القوانني والسياسات واملبادئ
التوجيهية التي تعزز املشاركة
.املتساوية والعادلة للمرأة

الهيــاكل الجنســانية غري املــزودة مبوارد كافية
تقلــص الحيــز واملوارد ملنظامت وحــركات حقوق املرأة
أســباب عدم املســاواة بني الجنســن والفجوات الجنســانية واملبادئ األبوية
الفقــر ،التمييز ضد النســاء والفتيات
ضعف اإلرادة السياســية واملساءلة
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األســباب الجذرية النعدام املساواة بني الجنسني
من بني األســباب الجذرية لعدم املســاواة بني الجنســن وعواقبها ما ييل:
	•النســاء محــارصات يف حلقة مفرغة من الفقر ،مام يــؤدي إىل تقليل التمكني االقتصادي
للمرأة؛ تتعرض النســاء يف مناطق النزاع بشــكل خاص للتهجري والعنف واالغتصاب .تغري
املناخ له تأثري أكرب عىل النســاء لكونهن أكرث اعتامدا عىل املوارد الطبيعية لكســب الرزق
و/أو ألن لديهــن قدرة أقل عىل االســتجابة لألخطــار الطبيعية ،مثل الجفاف واالنهيارات
األرضية والفيضانات واألعاصري .يؤدي ضعف اإلرادة السياســية واملســاءلة إىل فجوة
بني الخطاب والواقع حول املســاواة بني الجنســن؛ والهياكل الجنســانية ذات املوارد
غري الكافية يف املؤسســات والهيئات الرســمية وغري الرســمية؛ وتقلص املساحة واملوارد
للمنظــات والحــركات املعنية بحقوق املرأة؛ والقواعــد األبوية التي تؤدي إىل التمييز
االقتصادي والقانوين والســيايس واالجتامعي ضد النســاء والفتيات ،والتي تنعكس عىل
املســتويات الفردية واألرسية واملجتمعية والتنظيمية؛ ويف الســاحة العامة.
كل ذلــك يؤدي إىل ما ييل:
	•عــدم املســاواة يف الوصول إىل التعليم؛ والوصول غــر املتكافئ إىل عوامل اإلنتاج؛ والوصول
غــر املتكافــئ إىل املرافق التجارية؛ والتكنولوجيات غــر املتكافئة لتوفري العاملة؛ وعمل
املرأة قليل األجر /غري مدفوع األجر؛ واملامرســات الثقافية الضارة .واملســتويات العالية
مــن العنف القائم عىل نوع الجنس؛ واملســتويات العاليــة لفريوس نقص املناعة البرشية
واإليدز بني النســاء والفتيات ،ومحدودية املشــاركة والحامية والوقاية.
االسرتاتيجيات الشاملة
	•تحديــد الربامــج القابلة للتطوير وذات التأثري املرتفع التي تتضافر وتتوزع عىل املســتويني
اإلقليمــي والوطنــي؛ وترسيع التمويل وبناء القدرات املؤسســية ،مبا يف ذلك منظامت
املجتمع املدين؛ وتحديد الرشاكات االســراتيجية والتــآزر ،والقيام بحمالت مبتكرة
وحــوارات مســتمرة لتحويل األعراف االجتامعية؛ وإزالــة التناقض بني األحكام القانونية
واملامرســات التي تقوضها؛ وتنفيذ االلتزامات القامئة باملســاواة بني الجنســن؛ وتعبئة
النســاء والرجال والفتيان والفتيات .وتعزيز املســاءلة السياســية واالجتامعية؛ واعتامد
تدابــر خاصــة مؤقتة لتهيئة األرضية يف املجاالت االجتامعية والسياســية واالقتصادية؛
وصنــع القـرار القائم عىل األدلة؛ وتوثيق املالئم منها وتقاســمها؛ وإيجاد طرق جديدة
ومبتكرة لقياس النجاح وتأكيد املامرســة الجيدة.
	•تم االسرتشــاد باألســباب الجذرية الســالفة الذكر لعدم املساواة بني الجنسني ،وكذلك
املبــادئ األربعــة يف اختيار الركائز( :انظر املالحظة االســراتيجية - 6املنهجية) أجرى
االتحاد األفريقي مســحا لجميع األحكام الرئيســية املتعلقة بلمســاواة بني الجنسني
يف األطــر املعياريــة العاملية والقارية مقارنــة يأجندة أعامل  2063وأهداف التنمية
املســتدامة .وتم اســتخدام الكلامت الرئيســية املتكررة لتحديد الركائز األربع .ويقوم هذا
القســم من اإلســراتيجية بتقييم األداء مقابل كل عمود .وتم اســتخدام الثغرات لتحديد
األولويــات ،مبا يتامىش مع مجاالت امليزة النســبية لالتحاد األفريقي.
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تم االسرتشاد باألسباب الجذرية السالفة الذكر لعدم
املساواة بني الجنسني ،وكذلك املبادئ األربعة يف اختيار
الركائز( :انظر املالحظة االسرتاتيجية - 6املنهجية)
أجرى االتحاد األفريقي مسحا لجميع األحكام الرئيسية
املتعلقة بلمساواة بني الجنسني يف األطر املعيارية
العاملية والقارية مقارنة يأجندة أعامل  2063وأهداف
التنمية املستدامة .وتم استخدام الكلامت الرئيسية
املتكررة لتحديد الركائز األربع .ويقوم هذا القسم
من اإلسرتاتيجية بتقييم األداء مقابل كل عمود .وتم
استخدام الثغرات لتحديد األولويات ،مبا يتامىش مع
.مجاالت امليزة النسبية لالتحاد األفريقي
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الركيزة األوىل

االستفادة التامة
من النتائج والفرص
والتقنيات

الدخل واألمن
واإلدماج الفني

منطقة التجارة
لحرية القارية -
النمو

التعليم الرعاية

أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة

« أكدت النتائج عىل أن أفريقيا فشلت
يف تحقيق امكاناتها الكاملة من النمو
ألن نسبة كبرية من إمكاناتها الكامنة
للنمو  -أي النساء  -ال يُستفاد منها
بالكامل».التعجيل بتحقيق املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا،
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن
التنمية البرشية يف أفريقيا لعام ،2016
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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االســتفادة القصوى من الفرص
والنتائــج والعائد من التكنولوجيا
اإللكرتونية
ال تزال قصة املساواة بني الجنسني تتغري برسعة .ويبني بحث حديث أن «مسائل
الجنسني تشكل أعامال ذكية» وقد اكتشف تقرير مكنيس أن سد الفجوة بني
الجنسني يف أفريقيا جنوب الصحراء له فرصة إضافة  %12أو ما يقدر بـ 300
مليار دوالر أمرييك إىل الناتج املحيل اإلجاميل بحلول  . 2025وتفيد منظمة
األغدية والزراعة بأن سد الفجوة الجنسانية يف الزراعة من شأنه أن يزيد الغلة مبا
يرتاوح بني  %2.5و %4يف اإلنتاج الزراعي والحد من عدد الجائعني بنسبة %12
إىل  . %17ويشكل تعليم البنات إحدى االسرتاتيجيات األكرث مردودية يف تعزيز
النمو والتنمية االقتصادية .لقد دلت الدراسات عىل أن أطفال األمهات املتعلامت
أكرث صحة وتغذية وأكرث احتامال لاللتحاق باملدارس مام يساعد عىل كرس حلقة
الفقر املفرغة  .وليك يتم متكني املرأة اقتصاديا ولتساهم يف التنمية املستدامة ،ال
بد من أن تتوفر لديها فرص الوصول املتساوي إىل التعليم ذي النوعية والسيطرة
عىل مواردها املنتجة.
10

11

12

13

امليــزة النســبية لالتحاد األفريقي :تم إطــاق منطقة التجارة الحرة القارية
وبــدأت تظهر أمارات واعــدة لترسيع النمو .ويويل االتحاد األفريقي
اهتاممــا كبريا لزيادة املهارات يف العلــم والتكنولوجيا والتجارة واالقتصاد
األرزق والصناعة وسالســل القيمــة الزراعية ذات النمو العايل .وبإمكان
االتحاد األفريقي االســتفادة من الرشاكات العامــة والخاصة لتحديد الحلول
واالبتكارات والفرص .وتجعل أجندة  2063لالتحاد األفريقي اســتخدام
التكنولوجيا أمرا ذا أولوية لتحســن النشــاط الزراعي وخاصة بالنســبة لصغار
املزارعني الذين تشــكل النســاء األغلبية منهم .وتعد الشبكة اإللكرتونية
األفريقيــة بداية ملبادرة جنســانية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
10

البيانات التي تم جمعها يف هذا التقرير هي ألفريقيا جنوب الصحراء فقط

11

مذكرة مفاهيم للسياسة الجنسانية لالتحاد األفريقي

 12وضع الغذاء والزراعة

20// -. 20/0
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm
https://www.unicef.org/esaro/5481_girls_education.html

13

متت زيارة الصفحة يف مايو

النتيجــة  1.1التعليم وأعامل الرعايــة :التعليم اإلجباري واملجاين للبنات
والنســاء من  18 – 4ســنة والتدريب املهني املوجه نحو الســوق وبرامج محو
األمية للشباب والنساء.
التسجيل يف املدارس والبقاء فيها :تشكل النساء ثلث الكبار الذين ال يعرفون
القراءة والكتابة يف أفريقيا  .وبالرغم من الصلة الواضحة بني التمكني
االقتصادي للمرأة وتخفيف عبء أعامل الرعاية تحصل التنمية املبكرة يف
الطفولة عىل أقل من  %0,1من مخصصات ميزانيات الحكومات األفريقية
14

14

اإلملام بالقراءة والكتابة والتعليم غري النظامي  ،اليونسكو  ،متوفر عىل موقع اليونسكو

15

املرجع نفسه

http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/literacy/
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للتعليم قدم نصف البلدان األفريقية الـ  %35التي توفرت بيانات عن الدعم الذي تقدمه
الدولة للتنمية املبكرة يف الطفولة.
15

موظفو القطاع
الرسمي

العامل غري الرسمي

املشاريع اململوكة
من النساء

الزراعة

حسب تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للتنمية البرشية لعام « 2016يف عام  ،2014حققت
نصف جميع البلدان األفريقية التوازن الجنساين ىف االلتحاق باملدارس اإلبتدائية (لجنة األمم
املتحدة االقتصادية ألفريقيا  2015الفقرة  .)23غري أن مشاعر القلق مستمرة حول عدد تاريك
املدارس من األطفال وعن الوضع السائد يف غرب أفريقيا ونتائج التعليم املحققة» حيث توجد
فجوة جنسانية تبلغ حوايل  .%50ومييل التوازن يف االلتحاق باملدارس الثانوية لصالح البنني يف
ليسوتو ،ناميبيا ،الرأس األخرض ،وساوتومي وبرنسيب ،سيشل ،بوتسوانا وجنوب أفريقيا (لجنة
األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا وغريها. )2015 ،
16

17

مع أن أفريقيا نجحت يف تضييق الفجوة الجنسانية عىل املستوى ااالبتدايئ  ،فإن تضييق الفجوة
الجنسانية عىل املستوى الثانوي يتم بخطى بطيئة جدا  .وقد نجح عدد بسيط فقط يف بلوغ
 %30من صايف تسجيل البنات يف املدارس الثانوية هناك عدد أكرب من الرجال مقارنة بالبنات
يف مؤسسات التعليم الثانوية.
18

أربعة مجاالت عمل وردت يف تقرير الفريق
الرفيع املستوى لألمني العام حول التمكني
االقتصادي للمرأة

19

20

الفجوات الجنسانية والتحيزات والصور النمطية يف مجال التعليم :
هناك فجوة يف األداء بني البنات والبنني يف املدارس الثانوية يف معظم البلدان األفريقية وذلك
نظرا للدور املزدوج للبنات كمتعلامت وموفرات الرعاية .وبينام تشكل املرأة أغلبية املدرسني
ىف املدارس اإلبتدائية يتحول التوازن الجنساين يف املدارس الثانوية وقد دل البحث عىل أن
تحيز املدرسني هو نحو تشجيع البنني ىف املشاركة والرد عىل األسئلة أكرث من تحيزهم نحو
البنات وخاصة يف تدرس الرياضيات والعلوم  .يقل عدد النساء والبنات ىف العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ىف املرحلتني الثانوية والجامعية .غري أن البلدان تقدم الحوافز تشجيعا
للبنات عىل اإلقبال عىل مواضيع ودروس العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
21

22

23

16
17
18
19

تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ألفريقيا لعام  2016صفحة
تقرير التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ألفريقيا لعام  2016صفحة
تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2015 ،
إحصائات منظمة اليونيسكو

45
45
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data.uis.unesco.org

20

إحصائات منظمة اليونيسكو
data.uis.unesco.org

العوامل خارج املناهج وخارج املدرسة التي تؤثر عىل مشاركة الفتيات وأدائهن يف
مواد اللعلوم والرياضيات والتكنولوجيا ( :العوامل املحلية  /املجتمعية ،املسافة بني البت
واملدرسة ،األمن ،استخدام الوقت) تجربة املرحلة التجريبية  ، 1998 ،منتدى الرتبية
املرأة األفريقية
التقرير العاملي لرصد التعليم  – 2018/2017املساءلة يف التعليم :الوفاء بالتزاماتنا،2017 ،
اليونسكو
التصدي للصور النمطية الجنسانية يف القاعات الدراسية :كيف ميكن إيجاد بيئة مواتية
لتعلم املراهقات؟ مناقشة عرب اإلنرتنت يف موع  : Wikigenderميكن الحصول عىل
التقرير التجميعي يف الرابط:
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22
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unesdoc.unesco.org/images/250613/002506/0025e.pdf

بروتوكول السادك الجنسانية ،غطار الرصد والتقييم واإلبالغ ،2017 ،الساديك
االتحاد األفريقي
مقياس بروتوكول السادك الجنسانية 2017 ،
ما هي األبعاد الجنسانية يف التدفقات املالية غري الشمروعة ؟ تعزيز مشاركة املرأة
األفريقية ومساهمتها ،الشبكة النسائية األفريقية للتنمية واالتصاالت2017 ،
أصواتنا ،وجهات نظرنا وخرباتنا ،والرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل ،أوكسفام،
أكتوبر .2017
انظر املناقشة يف منظمة أوكسفام ( )2014حتى ذلك :حان الوقت إلنهاء عدم املساواة
الشديد .أوكسفورد :أوكسفام بريطانيا  ،متاح يف املوقع

24
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http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-upextreme-inequality-291014-en.pdf p.10

انظر املناقشة يف منظمة أوكسفام ( )2014حتى ذلك :حان الوقت إلنهاء عدم املساواة
الشديد .أوكسفورد :أوكسفام بريطانيا  ،متاح يف املوقع

30

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-upextreme-inequality-291014-en.pdf p.10

االقتصادات ذات الصبغة الجنسانية :ظلت املرأة يف أفريقيا تشكل أغلبية الفقراء واملحرومني وال متلك
األرض بينام تعاين من البطالة أو تعمل يف القطاع الرسمي وتتحمل عبء توفري الرعاية وخاصة حيث
تضعف الحروب واملجاعة قدرة واستجابة الدولة .من جهة أخرى  ،أبدت املرأة األفريقية قدرا كبريا من
الصمود  .فهي تدير أعاملها التجارية الخاصة التي تحتاج إىل االعرتاف واألخذ يف عني االعتبار.
يقدر االتحاد األفريقي  %25من الناتج املحىل اإلجاميل للبلدان األفريقية تضيع بسبب الفساد  .وهذا
يؤثر عىل الدخل الرضيبي وله أثر مبارش كذلك عىل توفري الخدمات االجتامعية والرعاية والحامية
االجتامعية  .وال يزال الفساد ذي الصبغة املؤسسية يساهم يف التدفقات املالية غري املرشوعة ،وكثريا ما
تقوم الرشطة الفاسدة مبضايقة النساء يف القطاع غري الرسمي  .وتقوم النساء والبنات بحصة غري متساوية
من عمل الرعاية والعمل املنزيل غري املأجور .ويشكل هذا عقبة خطرية أمام متكينهن  .عىل املتوسط ،
تنفق املرأة ضعفي ما ينفق الرجل يف العمل املنزيل الذي يشمل العناية باألطفال واملسنني وتوفري املياه
والحطب  .يف جمهورية تنزانيا املتحدة  ،تنفق املرأة خمسة أضعاف ما ينفقه الرجل يف العمل املنزيل .
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سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل:
•التدخل  :1.1.1تسليط الضوء السيايس واملايل عىل مبادرات االتحاد األفريقي وحمالته الحالية من
أجل تحقيق التكافؤ عىل جميع املستويات ويف جميع املجاالت املتعلقة بالتعليم ومحو األمية
وتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتدريب املهني .

أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة
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•النشاط  :1.1.1.1ش ّن حملة قارية لإلعالن بأن «األمية مامرسة تقليدية ضارة» واعتبار
الترسب من املدارس «جرمية يعاقب عليها» وتعبئة املنح الدراسية وتعزيز إجراء استعراض
ملناهج برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .
النتيجة  2.1التمكني االقتصادي واإلدماج املايل تحقيق استقاللية الدخل والحامية الجتامعية
لعدد أكرب من النساء والفتيات.
العاملة  :إن االقتصادات األفريقية مفككة وناقصة من حيث املوارد وال تتوسع برسعة كافية مام
أدى إىل تأنيث الفقر  .وتقع معظم النساء األفريقيات يف حلقة الفقر املفرغة  .ويف معظم
بلدان القارة  ،تشكل املرأة أكرب نسبة من العاطلني من العمل  ،بينام تقوم العامالت منهن بأقل
الوظائف أجرا  .ويعمل أغلبهن ىف الوظائف غري الرسمية بصورة غري متفرغة أو يقمن بأعامل
غري ثابتة مقارنة بفجوة األجر العاملية بنسبة  ، %24تبلغ فجوة األجر يف أفريقيا جنوب
الصحراء  . %30وال يتجاوز عدد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تسويف مبعيار منظمة لعمل
الدولية الخاص بـ  14أسبوعا من إجازة األمومة املأجورة  .وتؤثر خصخصة الخدمات الرضورية
عىل فرصة العمل الالئق للنساء وفرص الحد من مسؤلياتها غري املأجورة للرعاية.
31
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توفري فرص العمل للمرأة أولوية رئيسية يف شامل أفريقيا.
لقد تقدمت املرأة يف شامل أفريقيا أكرث من نظرياتها يف أقاليم العامل النامي األخرى من حيث
معدالت معرفة القراءة والكتابة ووفيات األطفال والعمر املتوقع .
لقد تجاوزت املرأة يف شامل أفريقيا التوازن يف بعض الحاالت مام أدى إىل «فجوات جنسانية
عكسية» يف مجاالت مثل التعليم الجامعي حيث يزداد عددهن عىل عدد الرجال  .غري أن هذا
مل يرتجم إىل فرص أكرب لنساء املنطقة  .وقد اتسعت فجوة البطالة بني الرجال والنساء يف شامل
أفريقيا وتضاعفت طوال السنوات الـ  25املاضية من  %5يف عام  1985إىل أكرث من  %10ىف عام
 . 2010وبينام تعمل أكرث من  %50من نساء األقاليم النامية األخرى أو تبحث بنشاط عن فرص
العمل  ،فإن  % 2 .25فقط يف شامل أفريقيا هي التي تقوم بنفس الشئ  .ويعد توفري فرص
العمل وخاصة للنساء أولوية قصوى يف هذا اإلقليم .
34

الزراعة والوصول إىل األصول املنتجة
يف العامل كله  ،يقدر أن النساء ميلكن أقل من  %1من األرايض ولكنهن يساهمن فيام بني 60
و %80من االنتاج الغذايئ لبلدانهن  .يف كينيا  ،متلك النساء من األرض  %6فقط  .ويف مالوى،
سجلت  %3فقط من النساء كصاحبات أراض تجارية .ويف أوغندا متلك النساء  %5من األرض  .يف
غانا ،فإن لقيمة النفسية لألرايض التابعة للرجل أكرث مام متلكه املرأة  .ويف إيتوبيا ،تم تسجيل
أكرث من مليوين كصاحبات أراض يف بعض البلدان ويسمح للنساء بالوصول إىل األرض .
35

36

تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن التنمية البرشية يف أفريقيا 2016 ،ص
منظمة األمم املتحدة للمرأة ،تقدم املرأة العاملية 2016- 2015
املرجع نفسه ،تعترب جنوب أفريقيا التي قررت منح إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة
 17أسبوع ،األعىل
تم االطالع يف مايو 2018
31

4

32

تعد الزراعة العمود الفقري ملعظم االقتصادات األفريقية  .وعىل املتوسط  ،تساهم بـام هو بني
 %40 - 30من الناتج املحيل االجاميل  .ويشكل عدد النساء الاليت هن من صغار املزارعني نصف
القوى العاملة تقريبا يف القطاع الزراعي يف أفريقيا وتتميز معظم املامرسات الزراعية بزراعة
الكفاف وتعتمد عىل األمطار  ،وقد أثر تغري املناخ عىل الزراعة واإلنتاج الغذايئ  .وتأثرت صغار
املزارعات بهذه التغيريات نظرا ملحدودية قدرتهن عىل التكيف وارتفاع مستويات تعرضهن
للخطر  .وتفاقم هذا الوضع بعدم كفاية فرص الوصول إىل العدالة بالنسبة للمرأة الريفية .

33

34

http://web.worldbank.org/archive/website01418/WEB/0__C226-.htm

تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن التنمية البرشية يف أفريقيا 2016 ،ص 58
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن التنمية البرشية يف أفريقيا 2016 ،ص 58
منظمة «كري الدولية» ( )2012مزيد من املساواة  ،ومزيد من الصمود :ملاذا تعترب
منظمة كري الدولية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة أولوية للتكيف مع تغري املناخ.
لندن :منظمة « كري الدولية»  ،متاح عىل املوقع:

35
36
37

_http://www.careclimatechange.org/files/CARE_Issue_Brief_010412
GenderFINAL.pdf
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من شأن التغلب عىل الحواجز التي تعيق اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية لصغار املزارعات أن يعزز
املساواة بني الجنسني ويؤدي إىل منو اقتصادي أوسع  .تشكل النساء والفتيات أغلبية أولئك الذين
يتأثرون بتغري املناخ والتدهور البيئي ويقل إحتامل وصولهن إىل املوارد البيئية  .وليك تكون
املزاررعات أكرث إنتاجا ،ال بد من منحهن فرص وصول متساوية إىل املدخالت الزراعية املستدامة
بيئيا واجتامعيا واألسواق والتقنيات الزراعية املقاومة لتغري املناخ واملعلومات الخاصة باملناخ .
37

االقتصاد األزرق  :يعد جزءا مهام يف أجندة  2063ويوفر فرصة أكرب لتحقيق أهداف التنمية ملا
بعد  2015حول مشاركة املرأة يف العاملة والقيادة  .يهدد تخصيص األرض للمشاريع الصناعية
االستخراجية معيشة املرأة واألمن الغذايئ بالخطر  .وتغيب أراء وأصوات املرأة يف التعديل ويقل
أجرها عن أجر أقرانها من الرجال وبدون الوصول أو فرص اكتساب املهارات الفنية فإنها يف
الغالب تتعرض ألشد األعامل خطورة .
38

التجارة واملشاريع  :التجارة العابرة للحدود وغري الرسمية  .تشكل قطاعا تسيطر عليها املرأة
وتشكل حجام كبريا من إجاميل التجارة  .ومع أن املرأة بدأت تدخل يف صناعات كانت حكرا
تقليديا للرجال مثل التعدين واملالحة والطريان والبناء وتكنولوجيا املعلومات  ،فإن معظم النساء
يعملن حتى اآلن يف القطاع غري الرسمي  .عىل سبيل املثال يف توجو  ،تعد النساء من الالعبني
االقتصاديني املهمني ويساهمن بـ  %46من الناتج املحيل اإلجاميل  .غري أن مشاريع النساء غري
الرسمية أساسا مع أكرث من  %70من التمثيل يف هذا القطاع من خالل الحرف اليدوية الصغرية
واألنشطة التجارية  .ومع أن  %45من األيدي العاملة تتكون من النساء فإن  %30فقط من
النساء هن الاليت يقمن بالعمل يف مجال الصناعة  %40يف مجال األعامل الزراعية  .وترشع
أفريقيا يف مشاريع كربى يف مجال البنى التحتية مع البلدان وعرب الحدود .وجرت العادة أن
يسيطر الرجال عىل قطاع التشييد .ويتيح العقد القادم الفرصة لفتح مجال البنية التحتية
ملشاركة أكرب للنساء يف التصميم والتنفيذ والفوائد املرتتبة عىل ذلك.
39

سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخل  :1.2.1إدماج وتنفيذ األبعاد ة يف إطار املشاريع الرائدة واملبادرات املحدثة للتحول
والربوتوكوالت املتعلقة بالتمكني االقتصادي واإلدماج املايل والحامية االجتامعية ،وإنشاء صندوق
لتنمية املرأة األفريقية (صندوق املرأة األفريقية  )2وجعل املعامالت املرصفية والتجارة بالنسبة
للمرأة األفريقية خالية من املخاطر.
النشاط  :1.1.2.1تعبئة الخربة الفنية والتمويل من أجل تطوير أدوات املعرفة واملساءلة لدعم
اإلدماج الفعال ملسائل الجنسني يف كافة املشاريع التحولية القارية الرئيسية وبروتوكوالت االتحاد
األفريقي وإنشاء صندوق تنمية املرأة األفريقية (صندوق املرأة األفريقية  )2ومشاريع جعل
املعامالت املرصفية خالية من املخاطر وإضفاء الصبغة الرسمية عىل التجارة واالعرتاف بعمل الرعاية.
منظمة أوكسفام الدولية ( مارس  )2017ورقة موقف بشأن العدالة الجنسانية
والصناعات االستخراجية
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن التنمية البرشية يف أفريقيا 2016 ،ص 68
االتحاد الدويل لالتصاالت .)2016( .حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .2016
38

39
40

www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/facts/default.aspx

متثل الفجوة بني الجنسني التي يقدرها االتحاد الويل لالتصاالت بني معدالت مستخدمي اإلنرتنت
للذكور واإلناث بالنسبة إىل معدل تغلغل مستخدمي اإلنرتنت بالنسبة إىل الذكور ،مع ًربا عنها
كنسبةمئوية.
بحث أجرته جمعية االتصاالت التقدمية ،مايو .2017

41

النتيجة  1.3اإلدماج يف مجال التكنولوجيا اإللكرتونية  :جعل النساء والبنات من أنشط
املستخدمني ذوي النفوذ يف إيجاد الحيز التكنولوجي ومتويل الحلول اإللكرتونية التمكينية
للجنسني  .تصل فجوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أفريقيا  . %23وتشمل العوامل
الرئيسية التوفر والرخصة والثقافة واملعايري (عىل سبيل املثال  ،يفضل البنون استخدام
التكنولوجيا يف املنزل  ،والعنف السيرباين القائم عىل نوع الجنس وتقييد الحركات ومحدودية
الوصول إىل األدوات) والقدرة واملهارات واملحتوى ذي الصلة واملشاركة صنع القرار بشأن
اإلنرتنت و /أو قطاع التكنولوجيا والسياسات ذات الصلة و/أو الحواجز املنهجية األخرى .
40

41
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توفر حاالت التقدم يف وظائف الوسائل التواصل االجتامعي فرصا جديدة لحركات حقوق املرأة
واملساواة لتنظيم التغيري والقيام بحملة املساواة  .غري أن  %70من الذين أبلغوا بسوء املعاملة
يف اإلنرتنت خالل العقد املايض كانوا نساء  .مع ذلك وكام سبق ذكره يف تقرير فريق النقاش
الرفيع املستوى لألمم املتحدة حول التمكني االقتصادي للمرأة «لإلبداعات التكنولوجية الرقمية
الجديدة والتطبيقات إمكانية التعجيل بالتمكني االقتصادي للمرأة.
42

الحظت دراسة أجريت يف كينيا  2016عىل أنه تم توفري خدمات مالية من خالل تعبئة منرب االتصال
بالهاتف الجوال ساعدت  186,000إمرأة من التحول من زراعة الكفاف إىل حياة التجارة .
43

سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخل  :1.3.1اعتامد الحلول التكنولوجية واإللكرتونية واملنابر التي من شأنها تعزيز املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة .
النشاط  :1.3.1.1الدعوة وحشد التأييد لدى الرشكات التكنولوجية واملؤسسات املالية لتمويل
املشاريع ومحاور االبتكار التي تعزز الحلول وتؤدي إىل زيادة مشاركة الفتيات يف الفضاء
التكنولوجي عىل قدم من املساواة وبفعالية.

غوروموريث ( « ، )2004التصدي لالمساواة بني الجنسني يف مجتمع املعلومات» ،
املسائل الجنسانية والتنمية بإيجاز  ،العدد  ، 15سبتمرب .2004
الفريق الرفيع املستوى لألمني العام لألمم املتحدة املعني بتمكني املرأة اقتصاديًا:
« عدم ترك أي أحد خلف الركب ،اتخاذ إجراء من أجل التغيري التحوييل عىل التمكني
االقتصادي للمرأة».

42

43
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الكرامة واألمن والصمود
إن الكرامة واألمن والصمود أمور رضورية تحقيق املســاواة بني الجنســن .
والحــظ تقريــر ألفريقيا عن تقييم لتنفيذ األهــداف اإلمنائية لأللفية (لجنة
األمــم املتحدة االقتصادية ألفريقيــا  ،االتحاد األفريقي والبنك األفريقي
للتنميــة) فجــوات يف رفاهية املرأة بعنوان «من األعــال غري املكتملة « لعقدنا
وأولوياتنــا للتنمية املســتدامة « .وضــع التقرير تأكيدا خاصا عىل الصحة
والصحة الجنســية واإلنجابية والحقوق اإلنجابيــة لصلتها القوية بالعوامل
التمكينيــة األخــرى للتنمية ورفاهية األطفال  .وألن مســتوى التنمية البرشية
هــو أدىن بنســبة  %13للمرأة األفريقية مقارنــة بالرجل  .وتعترب هذه الركيزة
مهمة للغاية يف تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة .
44

45

إن العنــف ضــد املرأة واملامرســات التقليدية الضارة األخرى هي من املعايري
االجتامعيــة املقبولــة لدى كثري من البلدان واملجتمعات ويشــمل نطاق العنف
الــذي يؤثــر عىل املرأة عرب أفريقيا العنف املنزيل ،االغتصاب  ،تشــويه األعضاء
التناســلية لألنثى  ،التخويف والتهديدات األخرى لألمن الشــخيص للمرأة إبان
الحــروب والنزاعــات  .ويتفاقم هــذا العنف يف ظروف النزاعات  .ويعترب األمن
اإلنســاين وعرض املرأة أمرين مهمني لتحقيق املســاواة بني الجنسني.
46

امليزة النســبية لالتحاد األفريقي  :لقد متت اإلشــارة بحملة االتحاد األفريقي
للحــد مــن وفيات األمهــات يف أفريقيا وإنهاء زواج األطفال يف أفريقيا وقد
أعــادت تركيــز العناية واملوارد عىل هذه العقبــات االجتامعية الصامتة تقريبا.
تتوفــر لــدى االتحاد األفريقــي الرشعية عىل أن تتحدى املعايــر االجتامعية
التــي تحــول دون حــدوث التغيري .لقد أصبحــت املنظومة األفريقية للســلم
واألمن راســخة وتقــر بالحاجة للمشــاركة املتســاوية والفعالة للمرأة .يف
عــام  ،2014عينــت رئيســة مفوضية االتحــاد األفريقي مبعوثــة خاصة للمرأة
والســلم واألمــن .وخالل القمة الخامســة والعرشيــن لالتحاد األفريقي
املنعقــدة يف  ،2015عقــد قــادة االتحاد األفريقــي العزم عىل التعجيــل بتنفيذ
أجنــدة املرأة والســلم واألمن ويف يوليو  ،2016قــام االتحاد األفريقي
بإطــاق التقريــر عــن تنفيذ هذه األجنــدة  .ويتضمن التقريــر تفاصيل عن
تنفيــذ الــدول األعضاء واملجموعــات االقتصاديــة االقليمية للقرار 1325
ملجلــس األمــن لألمــم املتحدة كنقطــة دخول يف تقييم وضــع تنفيذ األجندة
األوســع للمرأة والســلم واألمن يف القارة .
47

النتيجــة  – 2.1الحقــوق املتعلقة بالصحة والصحة الجنســية واإلنجابية
والحقوق اإلنجابية واملامرســات التقليدية الضارة  :للنســاء والفتيات فرص
أكــر للبقاء عىل قيد الحياة ،وتحســن التغذيــة والعافية وتتم حامية حقوقهن .
48

49

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf
45
46
47
48
49

املرجع نفسه
تقرير برنامج األم املتحدة اإلمنايئ عن أفريقيا ،ص
املرجع نفسه
وفقا لربوتوكول مابوتو
لكل قامئة متفق عليها بشكل شائع من املامرسات التقليدية الضارة
41

45
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الصحــة والتغذيــة  :بعــد ميض عقد عىل اعتامد إعــان أبوجا يف عام  2001ملزما بتخصيص
 %15مــن إنفــاق الحكومــات عىل الصحة  ،حققت هذا الهدف ســتة بلدان أفريقية فقط .
قامت  27بلدا يف عام  2015بتحســن نســبة إجاميل اإلنفاق الحكومي عىل الصحة.
50

يتعرض واحد من كل ستة أشخاص يف القارة لنقص التغذية  .مام يؤدى إىل نقص وزن األطفال
لدى الوالدة واستمرار حلقة سوء التغذية ورداءة الصحة .ولقد ظلت أفريقيا تتحمل عبء
األمراض املعدية وغري املعدية  .وتواجه القارة أعىل معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية من بني املراهقات الاليت يجربن أحيانا عىل مامرسة الجنس التجاري للبقاء  .يف عام
 ، 2016قامت السادك برعاية قرار يف لجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة إللزام الحكومات
باالستثامر يف إنهاء اإلصابات الجديدة بني النساء والبنات واملراهقات  .وكثريا ما يتم تجاهل
الصحة العقلية والدعم االجتامعي والنفيس وخاصة بالنسبة للشابات ويقل متويلها .
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تم االطالع يف ديسمرب 2017
حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل  ، 2012منظمة األغذية والزراعة  ،برنامج األغذية
العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية
أفريقيا  :2030كيف ميكن ألفريقيا تحقيق أهداف التنمية املستدامة  ، 2017 ،مركز
أهداف التنمية املستدامة  ،أفريقيا
تقرير الفجوة ،2014 ،برنامج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز
فهم البيانات :وباء فريوس نقص املناعة البرشية يف رشق وجنوب أفريقيا:
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السادك ( قرار لجنة األمم املتحدة للمرأة رقم  ،60بشأن املرأة والفتيات ونقص املناعة
البرشية املكتسبة واإليدز
املساواة بني الجنسني  ،والحد من الفقر والنمو الشامل  ،االسرتاتيجية الجنسانية للبنك
الدويل ()2023-2016
تشاد وغينيا بيساو وليبرييا ومايل والنيجر وسيريا ليون والصومال
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،2016 ،ص 39
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن لتنمية البرشي يف أفريقيا  ،2016ص 47
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن لتنمية البرشي يف أفريقيا  ،2016ص
دودفيلد أو ،وإم دينغةال سيميث ( )2015الرياضة ألغراض التنمية والسالم يف خطة
التنمية املستدامة لعام  :2030تحليل الكومينولث ،أمانة الكومينويلث ،لندن 49
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بالرغــم مــن التقــدم املحرر يف الحد من وفيات األمهــات ،ظلت املخاطر مدى الحياة عند
واحــد مــن بــن كل  . 38ويف بلدان أفريقيــة معينة  ،متوت واحدة عىل األقل من بني كل 25
إمرأة جراء تعقيدات وضع الحمل أو خالل الحمل وتعاين نســنة أعىل من مشــاكل صحية
طويلــة األمد تحدث عند الوضع (كارســكو  . )2015حصلــت حملة الحد املعجل من وفيات
األمهــات يف أفريقيــا التي قامــت بإطالقها  44بلدا يف عام  ،2004عىل  51عضوا اآلن.
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أفضل املامرســات بشــأن تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية.

60
61

الحظــت حملــة الحــد املعجل من وفيات األمهات أن زميبابــوي أصبحت بلدا مبدعا يف الحد
مــن وفيــات األمهــات والوفيات بعد الوالدة من خــال برنامج وطني قوي لتنظيم األرسة  :وقد
ازدادت نســبة املتزوجني الذين يســتخدمون تنظيم األرسة من  %40يف عام  1994إىل  %65يف
عام . 2009
59

وتعد رواندا من بني البلدان األفريقية الخمسة ذات األداء العايل يف الحد من وفيات األمهات مع
هبوط بنسبة  %77.1بني  1990و  . 2013وتتكون مقاربة رواندا من ثالثة عنارص  :تدريب عامل
الصحة  ،املشاركة الفعالة لألمهات الحوامل والتعليم بني األقران عىل املستوى املجتمعي .
60

يوفــر كل مــن غينيــا ومايل اليوم الجراحة القيرصية باملجان  .وســوف تكون القمة العاملية
لتنظيم األرسة منربا رئيســيا يف  2020لتقييم التقدم العاملي حتي اآلن وستســاعد الدروس
املســتخلصة منها يف املزيد من تعزيز هذه األجندة.
مــع منــو االقتصــادات ودخول املرأة يف القوى العاملــة  ،تواجه املرأة األفريقية اآلن نوعا جديدا
مــن املخاطــر الصحيــة املتعلقة بالضغط والحمية الســيئة وعدم الرياضة مام يؤدي إىل اإلصابة
باألمراض املعدية مثل البدانة وداء الســكري وارتفاع ضغط الدم .
الرياضة  :غياب النســاء والفيات يف جميع أنواع الرياضة تقريبا  ،إدارة الرياضة وتســويق
الرياضــة  .لتحديــد نــوع الجنس أولوية يف الرياضة وإمكانية املســاهمة يف تعزيز قيادة املرأة
كقدوة وتعزيز فرص وصولها إىل املوارد ورفع مســتوى الوعي مبســائل الجنســن مبا يف ذلك
الصحــة الجنســية واإلنجابية والعنف القائم عىل نــوع الجنس وأثره عىل الصحة والحد من
مخاطر األمراض املســتوطنة يف مرحلة الحقة من الحياة .
61
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الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية والشباب  :تصبح حواىل ثلث جميع الشابات
حوامل يف سن ست عرشة سنة  .وهناك تقدم يف السامح للمراهقات املترسبات من املدارس
نظرا للحمل مبواصلة تعليمهن  .ولكن البنات وليس البنون هن الاليت يعانني من عواقب الحمل
 .وال تصاحب تعليم الجنس معلومات كافية حول الصحة الجنسية واإلنجابية وتسهيالت الصحة
اإلنجابية املالمئة للشابات يف املدن ناهيك عن املناطق الريفية  .هناك مستويات عالية من
العنف الجنيس والتحرش الجنس يف املدارس مع ما له من أثر مدمر عىل أداء الشابات وصحتهن
العامة  ،عادة من قبل املدرسني واملتعلمني اآلخرين  .إن الرتهيب الذي يتعرض له الشباب
الصغار ممن هم أكرب منهم أمر مألوف يف املدارس وله آثار مدمرة  .كام أن عوامل أساسية مثل
الرصف الصحي غري الكايف تؤثر أيضا عىل أداء الفتيات يف املدارس .
62
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66

املامرســات الضارة  :تشــويه األعضاء التناســلية لألنثى :ميارس هذا يف مجتمعات معينة يف
بلدا  .وبحلول عام  2050ســتحدث واحدة من بني كل ثالث حاالت والدة يف العامل كله يف
بلدا أفريقيا  ،حيث لتشــويه األعضاء التناســلية لألنثى تركيز  .وســتقيم حواىل  500مليون أو
أكرث من الفتيات والنســاء يف هذه البلدان حاليا .

29
29

67

68

زواج األطفال :ظل زواج األطفال مشــكلة ســائدة مع زواج حواىل  %50من البنات دون الثامنة
عرشة من العمر يف رشق وغرب ووســط أفريقيا وتتم  %58من زواج النســاء  .ويف يونيو 2015
 ،إعتمــد االتحــاد األفريقــي موقفا موحدا من انهاء زواج األطفال مبا يف ســن وتطبيق القوانني
بلوغ  18ســنة من العمر الحد األدىن للزواج  .ويف يونيو  ، 2016إعتمد املنرب الربملاين للســادك
قانونــا منوذجيا إلنهاء زواج االطفال .
69

ســجل برنامج مالوي العديد من املكاســب للفتيات
بعــد الســنة األوىل مــن تفعيله ،أدى برنامــج مالوي للنقل املرشوط إىل زيادة كبرية يف االبالغ
الــذايت عن التســجيل يف املدارس وانخفاض يف حاالت الــزواج املبكر  ،وحمل الفتيات الصغريات
والنشــاط الجنيس والســلوك الجنيس الخطري  .وتوحي اآلثار بقوة إىل أنه فور عودة أو بقاء
البنات والنســاء يف املدارس  ،يتأخر نشــاطهن الجنيس  .فضال عن ذلك  ،انخفض تواتر النشــاط
الجنيس للبنات الاليت كن ناشــطات جنســيا  .ويؤخر الربنامج أيضا الزواج الذي هو البديل
الرئييس لدراســة الشــابات يف مالوي ويقلل من احتامل الحمل .
70

الشكل :1انتشار زواج األطفال حسب األقاليم الفرعية
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املبادرة العاملية بشأن األطفال خارج املدرسة  2014 ،مكتب اليونيسف اإلقليمي
لجنوب آسيا
توسيع نطاق الوصول إىل خدمات منع الحمل للمراهقات  ،منظمة الصحة العاملية 2012
التوجيه العاملي :العنف القائم عىل نوع الجنس املرتبط باملدرسة  ،اليونسكو ومنظمة
األمم املتحدة للمرأة 2016 ،
العنف ضد األطفال  ،دراسة األمني العام لألمم املتحدة  ، 2006 ،متاحة عىل الرابط:
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تعزيز ظاهرة األيدي النظيفة  ،والنهوض بالتعليم والصحة واملشاركة من خالل الغسل
يف املدارس  ، 2010 ،اليونيسيف
بنني  ،بوركينا فاسو  ،الكامريون  ،جمهورية أفريقيا الوسطى  ،تشاد  ،كوت ديفوار ،
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املرجع نفسه
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ســيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل:
التدخــل  :2.1.1بنــاء تحالف قاري لتعزيــز مخرجات مبادرات االتحاد األفريقي واملبادرات
العامليــة القامئــة يف مجــال صحة املرأة للحد من الوفيات املبكرة التي ميكن تجنبها ،وســوء
التغذية ،والناســور وإلحاق األذى بالنساء والفتيات.
النشــاط  :2.1.1.1تعبئة التمويل والشــبكات وتوســيع نطاق أفضل املامرسات الوطنية دعامً
ملبــادرات االتحــاد األفريقي يف مجال صحة املرأة وتنظيــم األرسة ،ورفاهها وعافيتها؛ والقضاء
عــى املامرســات التقليديــة الضارة ،وتنفيذ حملة للتوعيــة باللياقة البدنية للحد من زيادة
انتشــار األمراض غري الســارية وتعزيز الصناعات التي تروج للطعام املغذي للنســاء.
لنتيجة  2.2العنف ضد املرأة والفتاة وعمليات الســام :التقليل من جميع أشــكال العنف ضد
النســاء والفتيات ،وتجرميه ورفضه من جانب املجتمع؛ مشــاركة النســاء يف عمليات الســام عىل
قدم املساواة.
إن مســتويات العنــف املبنــي عىل نوع الجنس املرتفعــة تتناىف مع رؤية أجندة  2063املتمثلة
يف «األمــن البــري والتخفيض الحاد لجرائم العنف ».ويشــر تقريــر التنمية البرشية يف أفريقيا
لعــام  2016الصــادر عــن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل أن «أفريقيا تشــهد حاالت مثرية للقلق
مــن العنــف ضد املرأة ،التي تؤججها عىل األحرى األعـراف االجتامعية املتمحورة حول دونية
املــرأة .ويذكرنــا تقرير عام  2014الصادر عن مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنســان بأن حقوق
املــرأة ال تـزال تنتهك بشــكل روتيني وال يزال تحقيقها ال يحظــى باالهتامم الكايف .وبالكاد ميكن
مالحظــة ماليــن النســاء والفتيات األفريقيات اللوايت يعانني يوميا مــن العنف .وغالباً ما يلتزم
األفراد املتورطون ،ســواء أكانوا رجاالً أم نســا ًء الصمت ،ويرجع ذلك جزئياً إىل االعتقاد الســائد
يف العديــد مــن البلدان بــأن العنف املنزيل هو مجرد اهتامم خاص ».
71

ووفقـاً ملنظمــة الصحــة العاملية ،تعرض ما ال يقل عن  46يف املائة من النســاء يف أفريقيا لعنف
قائــم عــى نوع الجنس بشــكل أو بآخر  .وينطوي العنف عــى أبعاد هامة للصحة العامة
بســبب عواقبه العقلية والبدنيةويقدم قطاع الصحة العامة مدخالً رئيســياً للناجني منه .
وأظهرت األبحاث يف تنزانيا أن النســاء الاليت يتعرضن للعنف الشــديد من رشكائهن يحصلن
عىل دخل أقل بنســبة  43يف املائة من نظرياتهن  .وتتعرض النســاء يف مناطق النزاع بشــكل
خاص لخطر النزوح والعنف واالغتصاب .ونشــهد حالياً تزايدا ً يف أشــكال جديدة من العنف
القائم عىل نوع الجنس ،مثل االتجار باألشــخاص .
72

73

74

75

تظهر الدراســات االســتقصائية املتعلقة بالصحة الدميغرافية كيف أصبح العنف طبيعياً يف
العديد من البلدان .عىل ســبيل املثال ،توافق نســبة  54يف املائة من النســاء عىل أن العنف
األرسي لــه مــا يــرره  .ويف غينيا ومايل ،أكرث من  75يف املائة من النســاء يفيدن بقبولهن لرضب
الزوجة كمامرســة عادية  .يظل تغيري املواقف أساســياً للقضاء عىل العنف ،إال أن الربامج
متيــل إىل الطابــع التفاعلية أكرث من كونها وقائية.
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تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للتنمية البرشية لعام  ،2016ص108 .
املرجع نفسه
اسرتاتيجية مجموعة البنك الدويل ،2023 - 2016 ،ص33 .
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائية للتنمية البرشية ألفريقيا لعام  ،2016ص104 .
املرجع نفسه
املرجع نفسه
تقرير التنمية البرشية  ،2016ص103 .

مــدارس النيجر لألزواج تعاين من األعراف االجتامعية
احتلت النيجر املرتبة األخرية يف مقاييس املســاواة بني الجنســن يف تقرير التنمية البرشية لعام
 .2013وتــرى األعراف االجتامعية الســائدة أن الرجال هــم صانعو القرار يف أرسهم ،حتى فيام
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يتعلــق بقضايــا صحــة املرأة .إن معدل وفيات األمهــات املرتفع يف البلد مرتبط بوضع املرأة
املتــدين -حيــث متوت  590مرأة بســبب مضاعفات الحمل أو الوالدة من بني كل 100,000
والدة حية ،وفقاً لتقرير حالة ســكان العامل لعام  .2013ويتقترص نســبة النســاء الاليت يســتخدمن
أي شــكل من أشــكال وســائل منع الحمل عىل  14يف املائة فقط ،ويســتخدم  12يف املائة منهن
فقط وســائل منع الحمل الحديثة .وتســاهم هذه األرقام يف معدل الخصوبة املرتفع يف النيجر،
مــا يزيــد من املخاطر التي تهــدد صحة املرأة .وتهدف مدارس األزواج إىل تغيري ذلك .إن
املدارس ليســت مؤسســات رســمية .بل هي تجمعات من الرجال املتزوجني الذين يناقشون
فيــا بينهم الحلول املمكنة ملشــاكل الصحة اإلنجابية.
(املصدر :صندوق األمم املتحدة للســكان -تاريخ االطالع إبريل 2018
).https://www.unfpa.org/news/schools-husbands-gaining-ground-rural-niger
اعتــاد خطــط عمــل قرار األمم املتحدة رقــم  1325وما يليها من قرارات :قامت  19من
الــدول األعضــاء يف االتحاد األفريقي التي اعتمدت خطط عمــل وطنية ،والواقع معظمها يف
غــرب أفريقيــا بنســبة  13من أصل  15بلــدا ً يف اإلقليم ،باعتامد هذه الخطط .والتزال دول
الجنوب األفريقي ووســط وشــال أفريقيا متخلفة عن الركب .
78

79

ال تزال املرأة ممثلة متثيالً ضعيفاً يف عمليات حفظ السالم .بحلول عام  ،2011كان هناك
مختصات بالتوقيع عىل عمليات حفظ السالم يف بلدين فقط ،ووسيطات رئيسيات يف ثالثة بلدان
فقط ،وشاهدات عىل عمليات السالم يف ستة بلدان ،ونساء يف فرق تفاوضية يف خمسة بلدان .
80

التطرف الديني واألصولية الدينية :يشكل الدين واألصولية مزيجاً فتاكاً حول العامل ،وله تداعيات
خاصة عىل الكفاح من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني ألنه ميثل معارضة واضحة لحقوق
املرأة .وال تستثنى أفريقيا من هذه القاعدة .فلقد وقعت أحدث الرصاعات الدينية يف نيجرييا
وشامل السودان .ومتثل السيطرة عىل استقاللية املرأة الجسدية والضبط الصارم للقواعد ة
السمة املميزة لأليديولوجية األصولية التي تتجاوز كل الحدود الدينية والجغرافية .
81

التعويضات :خالل العقود القليلة املاضية ،تطورت مناذج مختلفة من العدالة االنتقالية يف جميع
أنحاء أفريقيا ملحاولة التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان الجامعية التي وقعت أثناء النزاعات .وكثريا ً
ما أخفقت هذه اآلليات  ،سواء القضائية أو غري القضائية  ،يف معالجة العنف يف حاالت النزاع .
وتكتسب مسألة الحرب يف تلك الحاالت زخامً ،حيث ستظل تشكل أولوية هامة خالل الفرتة القادمة.
82

سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخل 2.2.1بناء تحالف قاري لتعزيز نتائج التزامات االتحاد األفريقي واملبادرات العاملية
الحالية النهاء العنف القائم عىل نوع الجنس واملعاقبة عليه ،وتعزيز مشاركة املرأة يف عمليات
السالم ،وضع مبادئ توجيهية بشأن التعويضات وحشد التأييد من أجل إرشاكهن يف العدالة
االنتقالية وعمليات السالم.
النشاط  2.2.1.1تنفيذ املبادئ التوجيهية لالتحاد األفريقي حول العنف القائم عىل نوع
الجنس (مبا يف ذلك الدعم النفيس واالجتامعي والتنمر السيرباين) واستكامل املبادي التوجيهية
لالتحاد األفريقي حول العنفي الجنيس يف النزاعات املسلحة ،وإطار االتحاد األفريقي القاري
للنتائج حول قرار األمم املتحدة  1325وبرنامج الشؤون الجنسانية والسلم واألمن ،وتبادل
الربامج لشبكات املرأة ،والشبكة األفريقية للنساء الوسيطات وشبكة الوسطاء ،ومتويل املشاريع
الوطنية للمعاقبة عىل مامرسة العنف ضد املرأة .

أدى إعالن ويندهوك الصادر يف مايو  2000والذي أيدته ناميبيا إىل هذا القرار
التاريخي األول بشأن املرأة والسلم واألمن الذي اعتمد عليه بعد ذلك مثانية قرارات
أخرى.
تنفيذ جدول أعامل املرأة والسلم واألمن يف أفريقيا ،ص.13 .
هيئة األمم املتحدة للمرأة ( :)2012مشاركة املرأة يف عمليات السالم يف أفريقيا
()2011 - 1992
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https://www.opendemocracy.net/ayesha-imam-isabel-marler-laila-malik/
womens-rights-development-and-religious-fundamentalisms-devi

 -تاريخ االطالع  4ديسمرب .2017
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http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCgender-and-transitionaljustice-in-africa/
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لنتيجة  3.2األمن البرشي  :االلتزام باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف العمل االنساين
والهجرة ومؤمتر األطراف وخطة العمل للمرأة وتحقيق أعىل مستويات التنفيذ.
يف  ، 2014شهدت أفريقيا أكرث من نصف النزاعات العاملية بالرغم من أنها تأوى فقط حواىل
 %16من سكان العامل  .وظلت املرأة أكرث تأثرا من الرجل بهذه النزاعات نظرا ملحدودية الغذاء
والوصول إىل املياه وتردي الرصف الصحي والصحة العامة والنظافة وضعف أو انهيار الخدمات
الصحية وزيادة حاالت النزوح األرس والضغط والعنف القائم عىل نوع الجنس  .كانت لهذه
النزاعات أثر بعيد املدى عىل جهود تحقيق املساواة.
83

84

لتغري املناخ عدة أبعاد جنسانية  :فهو يذيك نريان إحداث العنف الجنيس واألمراض ذات الصلة
بالتغذية مثل املالريا واألمراض التي تنقلها املياه ومرض إلتهاب الكبد  .ارتفعت معدالت العنف
القائم عىل نوع الجنس مؤخرا جراء ارتفاع معارضة الشعب تغري املناخ عىل سبيل املثال ،عندما
تحث الكوارث ويتعني عىل النساء والبنات قطع مسافات طويلة لإلتيان باملاء أو الحطب للطبخ
 .لقد أدى نقص املياه وانخفاض األنشطة الزراعية مؤخرا إىل الهجرة إىل املدن بحثا عن العمل .
أثناء الكوارث  ،تبحث النساء عن املأوى ألطفالهن ويقدمن الرعاية للجرجى واملرىض.
سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخل  :2.3.1إدماج التزامات جنسانية عاملية وقارية يف املواقف السياسية لالتحاد األفريقي
وبرامجه وأنشطته وعمله اإلنساين وتخفيف املخاطر والهجرة .
النشاط  :2.3.1.1تنظيم بعثات ميدانية سياسية دورية رفيعة املستوى حول املرأة والعمل
اإلنساين والتخفيف من حدة املخاطر ،وخطة العمليات القطرية ،والهجرة ومبادرات منظامت
الدفاع عن حقوق املرأة وقادة اآلراء للمشاركة يف منتديات رفيعة املستوى.

http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCgender-and-transitionaljustice-in-africa/
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توماس بلومبري وغرييك نوماير « العبء غري املتساوي للحرب :أثر النزاع املسلح عىل
الفجوة بني الجنسني يف متوسط العمر املتوقع ..املنظمة الدولية )2006 ( 754- 723 )3( 60
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الركيزة الثالثة

بروتوكول مابوتو

النظم املؤسسية
لإلدارة الجنسانية

القوانني والسياسات
واملؤسسات الفعالة

وضع املعايري

أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة

إن الفجوة بني الحقوق القانونية
والتوقعات من جهة واملامرسات
السائدةوالسلوكاملصاحبة ملعايري
االجتامعية والثقافية من جهة أخرى
هي التي تشكل تحديا جوهريا يف
التعجيل يف املساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة.
تقريربرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عن
التنمية البرشي يف أفريقيا لعام 2016
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القوانني والسياسات واملؤسسات
الفعالة
يطبــق االتحــاد األفريقي مقاربة قامئة عىل الحقوق تجــاه التنمة ويضمن بروتوكول
مابوتو خيار النســاء يف جميع املجاالت الرئيســية .وقد قامت اتفاقية مكافحة جميع
أشــكال التمييــز ضد املرأة ومادتها  14حول املــرأة الريفية وكذلك التوصية العامة
 34حول املرأة الريفية ،عىل أســس راســخة لحقوق املراة والوصول إىل العدالة
عــى جميع املســتويات .وتعالج قـرارات ومعاهدات األمم املتحدة احتياجات املرأة
املتــررة من النزاعات والعنف
متنــع دســاتري معظم البلدان األفريقيــة التمييز الجنيس وتعرتف بالحقوق
االجتامعية واالقتصادية ولكن هناك فجوة واســعة بني األحكام الخاصة باملســاواة
بني الجنســن والواقع اليومي للمرأة .
	•أبــرز تقريــر برنامج األمم املتحدة االمنايئ عــن التنمية البرشية لعام  2016أربعة
مجاالت لإلصالح القانوين لتحقيق املســاواة بني الجنســن وهي :
	•قانون العائلة  .عىل ســبيل املثال ،إزالة األحكام الخاصة .رئيس األرسة املعيشــية
وغريهــا التــي تحط من القدرة القانونية للمرأة واســتقالليتها االقتصادية.
	•ملكية األرض التي لها إمكانات تســهيل وتشــجيع الحراثة اإلجبارية املشــركة
وســائر وســائل السامح للمرأة بالوصول إىل األرض .
	•قوانــن العمــل والعاملة التي تعترب أمرا أساســيا ملعالجة التعقيدات املفروضة
عىل املرأة مبا يف ذلك املأة املتزوجة والحامل بالنســبة لتنوع العمل وســاعات
العمل إلخ...
	•القانون العريف الذي يحكم الحياة اليومية لكثري من النســاء وخاصة النســاء
الريفيــات وتتعــارض يف الغالب مع األحكام القانونية .
85

تؤكد دراسة البنك الدويل حول «املرأة واألعامل والقانون  »2016وجود  943فروق
قانونية أو قيود عىل وصول املرأة إىل الفرص االقتصادية يف  173دولة شملها
االستطالع 41 ،منها يف أفريقيا .تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 2010
«كيف تؤثر األعراف االجتامعية عىل املساواة بني الجنسني يف البلدان غري األعضاء يف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي» أبلغت عن وجود مستويات عالية من
التمييز بني الجنسني يف املؤسسات االجتامعية يف البلدان الـ  49التي شملها االستطالع
يف أفريقيا .وجود أنظمة قانونية ثنائية أو ثالثية (مدنية وعرفية ودينية).
86

تقرير التنمية البرشية ألفريقيا ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،2016 ،ص 126
عىل سبيل املثال ال الحرص :القيود عىل العمل عىل أساس نوع الجنس  ،وغياب محاكم
املطالبات الصغرية  ،واألحكام املحدودة للحامية من التحرش الجنيس يف املدارس واألماكن
العامة  ،وعدم وجود قوانني ضد العنف

85
86

يعتــر اإلصالح الترشيعي رشطا مســبقا ،ولكن ليس فقــط للحكم املراعي للمنظور
الجنســاين ،الذي يشــمل اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح املؤسســات من خالل أنظمة
الحكم الجنســاين .ظلت األجهزة الجنســانية من بني أضعف املؤسســات العامة يف
حني تشــتد الحاجة إليها لتحريك أجندة التغيري .وغالبا ملا تقل املوارد لها ســواء
املالية أو البرشية مع أن املؤسســات القوية واملســئولة رضورية إلحداث التغيري.
امليــزة النســبية لالتحاد األفريقي :يتعلــق التطلع رقم  3ألجندة  2063بالقيم
واملامرســات الدميقراطية (الهدف .)11وكذلك املؤسســات القادرة والقيادة التحولية
(الهدف  ،)12وتســتجيب هذه الركيزة لكل هذه الرضوريات .
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النتيجــة  1.3بروتوكول مابوتو:
تحمــي القوانــن الوطنية واألنظمة القضائية حق امللكية واملــراث للمرأة وحقها يف التعليم
واملســاواة يف األجور والحريات املدنية والكرامة الجســدية وفقا لربوتوكول املرأة املرفق
بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنســان والشــعوب واملتعلق بحقوق املرأة (بروتوكول مابوتو).
التصديق عىل بروتوكول مابوتو وإضفاء الطابع املحيل عليه :بحلول  ،2017صدقت أكرث من %80

من الدول األعضاء عىل بروتوكول مابوتو الذي يضمن حقوقا شاملة للمرأة مبا يف ذلك الحق
يف املشاركة يف العمليات السياسية واملساواة االجتامعية والسياسية مع الرجل والصحة اإلنجابية
وإنهاء تشويه األعضاء التناسلية لألنثى  .ويتمثل التحدي األكرب يف التنفيذ  :تطبيق املعايري  .ليست
هناك خطوط توجيهية مام يؤدي إىل اختيار الدول الفردية آليات تالمئها مع درجات متفاوية من
النجاح  .هناك فقط أربع دول أعضاء قدمت تقاريرها إىل املقرر الخاص لحقوق املرأة يف أفريقيا .
87

مع أن اللجنة األفريقية للخرباء حول حقوق اإلنسان تتناول باستمرار حاالت انتهاك حقوق
الطفل  ،مل تتعلق املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أي حاالت تتعلق بحقوق املرأة
 .أبلغ تقرير  2017للجنة االتحاد األفريقي  /األمم املتحدة لحالة حقوق املرأة يف أفريقيا  ،عن
 31تطورا جديدا فيام يتعلق بالقانون يف  . 2016كانت محكمة اإليكواس املحكمة األوىل التي
تتمسك بربوتوكول مابوتو يف حكمها .وتعترب عدة دول أعضاء يف االتحاد األفريقي من الدول
ذات األداء العايل عموما فيام يتعلق بدرجات األداء الخاص باملساواة بني الجنسني .
88

تعطي األنظمة القانونية املتعددة املرأة بعض الحقوق من خالل القانون العام ومتسك بحقوق
أخرى عىل أساس املعتقدات وعىل األسس التقليدية والعرفية والدينية وتحرم املرأة حقوقها
األساسية  .من الرضوري حل هذه التناقضات من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني .
89

التوفيق بني القانونني العريف والوضعي يف زامبيا  .إن حكومة زامبيا وشــأنها يف ذلك شــأن
معظم البلدان األفريقية ملتزمة بهدف تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة.
تم بذل الجهود لدعم الوفاء بالتزامات الحكومات بتحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني
املراة .وتم اعتبار أطر السياســة والقانون وتحســن املؤسســات وإرشاك املجتمعات والقادة
املحليــن مبكافحــة املعايــر االجتامعية والثقافية التي تؤثر عىل حقوق املرأة  .وتشــمل النتائج
املبكــرة للتدخــات التي يدعمها برنامج األمــم املتحدةاالمنايئ لحل الخالفات بني القوانني
العرفيــة والوضعيــة تقوية البيئة القانونية والتوجيهية لتحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني
املـراة ( .املصــدر  :تقرير عــن التنمية البرشية لعام  2016ص .)127
ســيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
87

88
89
90
91
92
93
94
95

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،أكتوبر 2017
http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وهيئة األمم املتحدة للمرأة
سياسة االتحاد األفريقي الجنسانية لعام
هناك  17دولة عضو يف االتحاد اإلفريقي مل تصدق بعد حتى تاريخ مايو 2018
حقوق امللكية واملرياث والحريات املدنية والسالمة الجسدية
باستثناء األماكن التي تشهد نزاعات
دعم لوالية املقرر الخاص لالتحاد األفريقي املعني بحقوق املرأة
ً
الجهات الحكومية التي حددتها الوزارات املعنية باملسائل الجنسانية
منظامت الدفاع عن حقوق املرأة ومجالس القيادات الدينية والتقليدية

التدخــل  :3.1.1حشــد التأييد للتصديق عــى بروتوكول مابوتو من قبل الدول األعضاء
املتبقيــة  ،وإضفــاء الطابع املحيل (تدوين) عىل القوانني املســتهدفة يف الدول األعضاء األقل
أداء مــع القدرة عىل بناء املؤسســات القضائيــة وإلغاء تجريم الجنح الصغرية.
91

90

92

النشــاط  :3.1.1.1تنفيذ الجميع لربنامج « معا لدعم بروتوكول مابوتو» ،ويشــمل ذلك
الدعــم املحــدود الزمن االضايف املكرس ورفيع املســتوى والتمويل والتدريب لدول مختارة
ومنظــات الدفــاع عن حقوق املرأة  ،والقطاع الخاص والجامعات والعلامء املســتقلني.
93

95

94
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النتيجة  3.2تحديد املعايري :تحمي القوانني والسياسات الوطنية ومتكني املرأة من الوصول التام
والتمتع بفرص وفوائد املشاريع الرائدة ألجندة  20630وسائر املشاريع القارية التحولية.
القوانــن التمييزيــة  :يضــم االتحــاد االفريقي  55دولة عضوا يف عام  ،2014وقد أصدر عدد كبري
مــن البلــدان األفريقيــة قوانني تحظر التمييز عىل أســاس الجنس ،ومع ذلك  ،كام هو موضح
يف الرســم البيــاين  ،ال تـزال هناك فجوات كبــرة .وكان لدى  39بلدا ً قوانني تنص عىل إجازة
األمومة ،و  15بلدا ً لديها ترشيع بشــأن املســاواة يف األجر عن العمل املتســاوي القيمة .وكان
هنــاك أيضــا ترشيعــات تتطلب املســاواة يف املرياث بني األبناء والبنات يف  26بلدا .يف حني أن
مثانيــة بلــدان لديهــا خصومات رضيبية محددة تنطبق عــى املوظفني الذكور ،ال توجد مثل هذه
القوانني للنســاء العامالت .لقد أقرت أنجوال وكوت ديفوار ،وهام بلدين فقط  ،قوانني تســمح
للموظفــات اللــوايت لديهــن أطفال صغار الحصول عىل ســاعات عمل مرنة أو بدوام جزيئ .
96

الوصــول إىل العدالــة :تتضمن أجندة  20630رؤية للوصول التام إىل املحاكم املســتقلة والقضاء
الــذي يقيــم العدالــة بدون خوف أو محاباة .غري أن معظــم القوانني التي تحمل حقوق املرأة
تعاين من عدم التطبيق الســليم نظرا لندرة املوارد واإلرادة لسياســة وااللتزام واملســاءلة .
إضافــة إىل ذلــك  ،يجب أن تدعم اإلصالحات الترشيعيــة املخصصات املالية وأطر الرصد
والتقييــم لضــان التنفيــذ  .يعرقل تطبيق حقوق املرأة ارتفاع الرســوم القانونية لقضايا مثل
الطــاق واملــراث  ،العنــف املزيل واملطالبة برتبية األوالد  .إن تقديم املســاعدة القانونية املجانية
للمــرأة نــادر ويتم من قبل منظامت املجتمع املدين أساســا وكذلك خدمات الحمض النووي.
ســيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخــل  :3.2.1ترقية السياســات والنظم الوطنية حتــى تتطابق مع بروتوكوالت االتحاد
األفريقي للمشــاريع الرائدة وغريها من املشــاريع التحولية األخرى .
النشاط  :3.2.1.1تنفيذ الربنامج واإلزالة التدريجية لجميع العقبات القانونية وتعزيز االمتثال
لضامن متتع املرأة باملشاريع الرئيسية لالتحاد األفريقي ،واملشاريع األخرى املحدثة للتحول.
النتيجة  :3.3أنظمة الحكم املؤســي ملســائل الجنســن :تتوفر لدى املؤسســات وأجهزة
االتحــاد األفريقــي والدول األعضــاء واملجموعات االقتصاديــة اإلقليمية ومنظــات املجتمع
املــدين القــدرة الكافية عــى التنفيذ االلتزامــات الحالية والتنبــؤ بصورة ااســتباقية بالتحديات
ومعالجتها وإبداء املســاءلة.
املؤسســات املراعية للمنظور الجنســانية  :يف العامل كله  ،يعرقل النوايا الحســنة تجاه مســائل
الجنســن والتنمية عدم دعم ذلك باآلليات املؤسســية القوية للتنفيذ .تقود مديرية املرأة
ومســائل الجنســن والتنمية التابعة ملكتب رئيس املفوضية  ،عملية ادماج مســائل الجنســن يف
أعــال مفوضيــة االتحاد األفريقي  .وتؤكد هذه الحقيبة عىل مقاربة تعقب ذات مســارين
تجاه تحقيق املســاواة بني الجنســن ومتكني املراة.
97

96
97

طبقت مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزتها مبدأ التكافؤ بني الجنســن عىل املســتوى الســيايس.
لكن يف عام  2017شــكلت النســاء  35يف املائة من املوظفني؛  % 42عىل مســتوى املوظفني
األقدمون م .1قام االتحاد األفريقي بوضع مرشوع للسياســة الجنســانية يف مكان العمل
( )2016والتي تعد مكمالً أساســياً لهذه االســراتيجية ،بحيث ميكن أن تكون مثاالً يحتذى به

تقرير التنمية البرشية يف أفريقيا ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،+2016 ،ص
سياسة االتحاد األفريقي الجنسانية لعام 2009
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الجدول  :3تقدم املرأة يف هياكل االتحاد األفريقي ()2012- 2013
()2013-2016

 %للمرأة
2016

 %للمرأة

النسبة املئوية

0

50%

50%

+13%

42%

29%

+17%

25%

8%

+10%

25%

15%

+8%

32%

26%

+1%

37%

36%

2013

مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزته
املقر الرئييس (مد)1
موظفوا االتصال
مكاتب التمثيل
املوظفون املهنيون
الخدمات العامة

املصدر :مديرية الشؤون االدارية وإدارة املوارد البرشية

يف تعميم مراعاة املنظور الجنســاين .يشــمل تقييم القدرات الذي يصاحب هذه االســراتيجية
ســجل أداء جنســاين تنظيمي للتحاد األفريقي ،والذي منح االتحاد األفريقي درجة ، %59
مــع أعــى الدرجــات يف التخطيط  ،وأضعفها يف املراقبة والتقييــم وامليزنة املراعية للمنظور
الجنســاين ،ووجد التقييم أن حوايل نصف موظفي تنســيق الشــؤون الجنسانية يتلقون تدريباً
رســمياً عىل الشــؤون النجنســانية ،لكن  62يف املائة يحتاجون إىل تدريب متعمق بشــأن التحليل
الجنســاين وامليزانية املراعية للمنظور الجنســاين .
99

سياسة االتحاد األفريقي الجنسانية لعام 2009
تقييم االتحاد اإلفريقي لالعتبارات الجنسانية لعام  ، 2017وثيقة مصاحبىة
للسرتاتيجية الجنسانية.
مناقشة مجموعة الرتكيز ،والتشاور مع املجموعات االقتصادية اإلقليمية حول
اسرتاتيجية االتحاد األفريقي الجنسانية  25 ،أكتوبر .2017
االتحاد األفريقي ( )2016رحلة إىل املساواة بني الجنسني :خالصة وافية للتقارير
املتعلقة بتنفيذ اإلعالن الرسمي بشأن املساواة بني الجنسني يف أفريقيا 2015- 2005
98
99

100

101

عــى املســتوى دون اإلقليمي ،قدم االتحاد األفريقي توجيهــات للمجموعات االقتصادية
اإلقليمية .لدى مجموعة تنمية الجنوب األفريقي بروتوكول بشــأن املســاواة بني الجنســن
والتنميــة ( ، 2008تــم تحديثــه يف عام  )2016؛ لدى جامعة رشق أفريقيا مرشوع قانون بشــأن
املســاواة واإلنصاف بني الجنســن ( )2015؛ لدى املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
قانون تكمييل بشــأن املســاواة والحقوق بني املرأة والرجل من أجل التنمية املســتدامة(،2015
ولدى الهيئة الحكومية املشــركة للتنمية اســراتيجية للتنفيذ الجنســاين وخطة التنفيذ لعام
 2016حتــى عام  .2020وتشــكل هذه الصكوك جزءا ً مــن تخطيط وتحديد األولويات لهذه
االســراتيجية .وقــد ابلغت جميع املجموعات االقتصاديــة اإلقليمية عن محدودية التمويل
والقدرات لديها .
100

عىل املســتوى الوطني ،يتوقع من الحكومات أن تضمن تحمل املســؤولية عن النهوض
باملــرأة عــى أعىل مســتوى ممكن من الحكومة وضامن وجود مــوارد كافية من حيث امليزانية
والقدرات املهنية .
101

يبــن الجــدول  4أن جميــع الدول األعضاء لديها آليات جنســانية .عرش دول أعضاء لديها وزارات
نســائية أو نوع جنس مســتقلة بذاتها؛ أربعة لديها مثل هذه الوزارات مدمجة مع غريها من
الحقائب الوزارية ،كام أنه توجد  38وحدة تنســيق ملســائل الجنســن داخل الوزارات .وهناك
لجان جنســانية مســتقلة يف خمســة عرش بلدا لها هياكل ملســائل الجنسني يف الربملان قامت
معظم البلدان بإعداد خطط عمل وطنية متعلقة باملســاواة بني الجنســن ومتكني املرأة.
تتلقى الوزارات أو الوحدات املعنية مبســائل الجنســن  %1فقط من امليزانيات الوطنية وتفتقر
إىل الســلطة والقدرة التحليلية للقيــام بعملها بفعالية.

هياكل جنسانية
يف البلامن

لجنة جنسانية

ال يوجد هيكل
للشؤون
الجنسانية

15

5

0

مدمجة مع
حقائب وزارية
وحدة داخل وزارة أخرى
38

4

وزارة مستقلة
للمسائل
الجنسانية

وزارة مستقلة
للمرأة

1

9

عدد البلدان

Source: AU Member state websites, accessed September, 2017
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الرصــد والتقييــم :تتعلق  %12من أهداف أجنــدة  2063بالرفاهية االجتامعية واالقتصادية
للمرأة .وتقوم مديرية املرأة ومســائل الجنســن والتنمية ،بالتعاون مع لجنة األمم املتحدة
ألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية ،بإنتاج بطاقات أداء جنســاين ســنوية بشــأن مسائل
الجنســن حول مختلف املواضيع يف  2017كان املوضوع هو املكاســب الدميوغرافية .ومن
بــن املجموعات االقتصادية االقليمية لدى الســادك إطار لرصــد وتقييم النتائج فيام يتصل
بربوتوكولها الخاص ملســائل الجنســن والتي تم ربطها باإلطار العام للســادك حول الرصد
والتقييــم .ولــدى جامعة رشق أفريقيا ،الكوميســا  ،اإليكواس واإليجاد أدوات عامة للرصد
والتقييم مع مؤرشات جنســانية خاصة  .ترتبط بأهداف وغايات اســراتيجية تديرها مراكز
اإلبالغ عن البيانات التابعة للمجموعات االقتصادية اإلقليمية وقد اكتشــفت دراســة لـ 22
خطة عمل جنســانية وطنية ملديرية املرأة ومســائل الجنســن والتنمية عن أن لدى  7فقط
اهداف ومؤرشات خاصة تتطلب بذل الجهود التنســيق الفعال عىل مســتوى االتحاد األفريقي
واملجموعــات االقتصاديــة واإلقليمية عىل املســتوى الوطني حول تحديد األهداف واملؤرشات
وجمــع البيانات وتحليلها ونرشها .
102

البيانــات واالحصــاءات :بالرغم من ثورة البيانات ال تزال البيانات املفصلة حول الجنس والســن
صعبــة املنــال عرب كافة البلدان وحتى حيث تســتطيع الحكومــات جمع مثل هذه البيانات ،فال
يتم تحليلها واســتخدامها لتحســن السياســات واتخاذ القرارات حول مسائل الجنسني.
متويل املســاواة بني الجنســن :تم إطالق املرشوع يف يناير  2010من قبل رؤســاء دول
وحكومــات االتحــاد األفريقي كجزء من عقد املــرأة األفريقية  ،وصندوق املرأة األفريقية مع
تكريس  %5عىل األقل من امليزانية التشــغيلية لالتحاد األفريقي للمشــاريع املتعلقة بتمكني
املــرأة ( 105مــروع بقيمــة  1,603,977دوالر أمرييك تم توفريه يف  . )2017وبينام تعد
املرصوفات املســتهدفة مهمة رمزية ،كذلك التغريات الجنســانية من خالل ميزانيات رئيســية
مستجيبة للجنسني.
103

املجتمــع املــدين :عــى الرغم من الدور غري املتنازع عليه الــذي تلعبه املنظامت غري الحكومية،
ومنظــات املجتمــع املحيل ،واملنظامت الدينية ،والنقابــات وغريها من منظامت املجتمع املدين
يف مامرســة الضغط والدعوة من أجل املســاواة بني الجنســن ،تواجه هذه املنظامت تحديات
متعلقة باالســتدامة مبا يف ذلك تقلص التمويل.
ســيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل :
التدخــل  3.3.1بناء القدرة املؤسســية وتعزيــز االلتزام داخل الدول األعضاء واملجموعات
االقتصادية اإلقليمية ومؤسســات وأجهزة االتحاد األفريقي واملجتمع املدين مع ادماج مســائل
الجنســن يف منابر الرشاكة االسرتاتيجية.
النشاط  :3.3.1.1تنفيذ برنامج التصديق الجنساين واملؤسيس (امليزنة املستجيبة ملسائل الجنسني
ومخطط الرصد والتقييم وقاعدة البيانات) ومتويل منظامت املجتمع املدين ،ونرش التقرير عن
وضع املساواة بني الجنسني يف أفريقيا والتقرير البديل ملنظامت املجتمع املدين وبطاقة األداء
الجنساين األفريقي وجائزة اإلنجاز الجنساين لرئيس االتحاد األفريقي والعالمة املميزة لالتحاد
األفريقي بشأن مسائل الجنسني وتنفيذ الفريق االستشاري املعني بالشؤون الجنسانية ،من أجل
تعبئة الخربة والتمويل والدعم السيايس ووضع املخططات السياسية واالسرتاتيجية.

مراجعة السياسات الجنسانية الوطنية للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي :من أجل
تنسيق  /مواءمة خطط التنفيذ الوطنية مع الجوانب الجنسانية يف أجندة 2063
حقيبة املرأة ومسائل الج ،ص  15نسني والتنمية
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القيادة والصوت والظهور
ليك يكون للمرأة صوت ،فإنها تحتاج إىل التمثيل املتساوي يف كافة مجاالت صنع
القرار وعىل جميع املستويات حتى تتمكن من املشاركة وإحداث األثر من خالل
إزالة الحواجز الرسمية وغري الرسمية .وتتعلق أجندة  2063بإعادة كتابة القصة
األفريقية ومطالبة أفريقيا مبكانتها املناسبة يف القضايا العاملية .وال ميكن تحقيق
ذلك إذا تم إسكات نصف السكان .لقد آن األوان لنضمن إدماج «قصتها» يف
التاريخ األفريقي وتحتاج االسرتاتيجية الجنسانية لالتحاد األفريقي هي األخرى
إىل أن تكون مصحوبة بحملة ظهور كبرية.
امليزة النســبية لالتحاد األفريقي:اعتمدت أفريقيــا اآللية األفريقية للمراجعة
املتبادلــة بني األقران كوثيقة أساســية ،واإلعالن حول الدميقراطية والحكم
االقتصــادي للرشكات واالتفاقية األفريقية ملنع الفســاد ومكافحته وامليثاق
األفريقــي للدميوقراطية واالنتخابات والحكم.
ضمنت السياسة التمثيل املتساوي بني املرأة والرجل يف معظم املناصب
الرسمية للمنظمة مبا يف ذلك قيادة املفوضية  .إن عملية مراجعة االتحاد
األفريقي التي يقودها فخامة الرئيس بول كجامي رئيس رواندا توفر مؤسسات
قوية وقادة وآليات مساءلة قوية والحد من االعتامد عىل املعونة  .وكجزء من
برنامجها لهوية أفريقية قوية  ،تهدف أجندة  2063إىل ضامن  %60عىل األقل
من محتويات مناهج الدراسة مكونة من الثقافة والقيم واللغات األفريقية
املحلية  .ويعترب ذلك نقطة بداية ممتازة ملبادرة كتابة قصتها .
لنتيجة  4.1القيادة :املشاركة املتساوية والنفوذ الواضح للنساء والفتيات يف جميع
مواقف القيادة وصنع القرار .التمثيل واملشاركة :لقد قطعت البلدان األفريقية أشواطا
بعيدة يف زيادة مشاركة املرأة السياسية .ومع متثيل أكرث من  %50يف الربملان ،حققت
رواندا أكرب نسبة من مشاركة املرأة يف الربملان ألي بلد يف العامل .غري أن الصورة الشاملة
ال تزال غري مكتملة يف عام  . 2017شكلت املرأة واحدة من بني أربعة أعضاء يف الربملان
يف أفريقيا  ،وهذا ميثل املتوسط العايل ولكن هذه األرقام تختلف عىل نطاق واسع
مع وجود أقل من  %10من النساء يف الربملان يف أكرث من نصف بلدان القارة .والوضع
عىل املستوى املحيل أسوء يف الغالب ،لدى أفريقيا اآلن رئيستا دولة فقط  .بالرغم من
كرثة األحكام الخاصة بالتوازن بني الجنسني يف اتخاذ القرار يف السياق األفريقي ،تشكل
املرأة  %24من الربملانيني و %22من أعضاء املجلس الوزاري و %14من أعضاء مجلس
اإلدارة  .مع التغيري اإلقليمي الكبري وكون رشق أفريقيا يف مقدمة الطريق فيام يتعلق
بتمثيل املرأة يف املجلس الوزاري اليزال دون الجنوب األفريقي من حيث قيادة املرأة
يف القطاع الخاص يف أفريقيا  .تشكل املرأة  %5من املديرين التنفيذيني يف القطاع
الخاص  .وتظهر البيانات املتاحة أن بوتسوانا وجنوب أفريقيا وحدهام البلدان اللذان
تجاوزا  %30من متثيل املرأة يف القطاع العام .
104

105

106

الحكومة املحلية :تعد الحكومة املحلية أقرب الحكومات إىل الشعب ولكن
البيانات عنها مبعرثة ترتاوح بني األقرب إىل التوازن ( %49يف ليسوتو يف )2011
واألقل من  %6يف كثري من البلدان األفريقية.

«لقد لعب النشطاء األفريقيون والحركات النسائية
أدوا ًرا رئيسية يف الشبكات املحلية والوطنية والدولية
لتعزيز الصوت الجامعي .لقد كان تأثري الحركات
النسائية عامالً يف تحول الدساتري الوطنية يف العديد من
البلدان».
اإلرساع باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف أفريقيا،
تقرير التنمية البرشية ألفريقيا لعام  ،2016برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ
104
105
106

ماكينزي ورشكاه ،املرأة اهتامم أفريقيا( ،أغسطس .)2016
املرجع نفسه
تقرير التنمية البرشية يف أفريقيا ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،2016 ،ص80
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تظهر جيوب املامرسة الجيدة أن التغيري الرسيع ممكن يف هذا املجال .عىل سبيل املثال ،تعد
 13بلدا أفريقيا من بلدان العامل الرائدة يف متثيل املرأة يف الربملانات الوطنية  .يوجد يف كل
هذه البلدان متثيل تناسبي أو متثيل مختلط مع نظام االنتخايب قائم عىل الجنسني وزيادة نسب
دستورية أو طوعية .وهذا يؤكد أهمية االجراء الخاص املؤقت لتعزيز التوازن بني الجنسني يف
اتخاذ القرار.
107

تدريب املرأة عىل الرتشح السيايس يف الجمهورية التونسية
يف يناير  ،2014استلهمت العديد من االتحادات بدور املرأة خالل الثورات بإطالق مرشوع
لتشجيع  100امرأة عىل املشاركة يف االنتخابات يف وقت الحق من هذه السنة ومن بني هؤالء
النسوة  ،100ترشحت  12منهن القوائم االنتخابية وانتخبت  3مهن يف مجلس النواب.
(املصدر :تقرير برنامج األمم املتحدة االمنايئ عن التنمية البرشية لعام  ،2016ص .)78
سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل:
التدخل  :4.1.1حشد الدعم السيايس ومتويل عملية تدوين مبدأ املساواة والحصص يف القوانني
والسياسات الوطنية يف املؤسسات الحكومية  .والهيئات الترشيعية؛ والقوانني االنتخابية،
وبيانات األحزاب السياسية واملجالس (العامة والخاصة) وعمليات السالم.
108

النشاط  :4.1.1.1تنفيذ مبادرات االتحاد األفريقي للمرأة والسياسة والحكم .ليشمل الدعوة
الرفيعة املستوى ومخططات لتأييد املهني والخربة الفنية ومتويل املرشحني ووضع قواعد بيانات
متخصصة وتقديم الدعم املايل والسيايس ملشاركة املرأة يف الحوارات واملنابر الرفيعة املستوى.
النتيجة  :4.2الصوت :تبدي النساء والفتيات بأصواتهن عىل قدم املساواة ،وكذلك املامرسة يف
املنزل واملجتمع واألماكن العامة.

107
108

االتحاد الربملاين الدويل  ،املرأة يف الربملانات الوطنية  ،يونيو
أمثلة عىل ذلك :الخدمة املدنية  ،إدارة السوق العامة

2017

الصور النمطية الجنسانية:
تؤدي املعايري االجتامعية حول الجنسني يف املنزل واملجتمع ومكان العمل إىل اسكات املرأة
بصورة فعالة وبدون الصوت ،ال يكون مثة خيار بالفعل ال تكون مثة أي سيطرة.
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سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل:
التدخل  :4.2.1تعزيز التدفق املستمر للمعلومات من خالل التعميم وشبكات التواصل
االجتامعية والتقليدية مام يؤدي إىل «الشبكة اإللكرتونية الجنسانية» والحركات التي تغري
املواقف والعقليات واألعراف االجتامعية.
النشاط  :4.2.1.1تنفيذ برنامج قصة املرأة األفريقية « وأنا منارصة ملسائل الجنسني» ليمثل
تعبئة أراء ذوي النفوذ والقادة والشبكات (الرجل ،والشاب واملرأة) اتحادات النساء وعرض
األزياء والربامج التعليمية واملدنية وبرامج التعليم الجنساين والرياضة للبنات واملنافسات
وأكادميية االتحاد األفريقي للقادة بشأن املساواة بني الجنسني.
النتيجة  4.3الظهور :أن النساء والفتيات أكرث ظهورا ويعتربن مساهامت يف املجتمع ويف وسائل
اإلعالم واإلدارات واملصادر الثقافية.
التمثيل وتقديم صورة املرأة – يعد مستوى متثيل املرأة منخفضا ويتم تصورها يف أدوار
محدودة يف وسائل االعالم واألدوات واملصادر الثقافية .ليس هناك أي مكان يكون فيه انعدام
الصوت للمرأة أكرث من غيابها من ملكية وسائل اإلعالم وعدم املشاركة يف اتخاذ القرار وكذلك
محتويات االعالم .الحظ اإلعالم يف مرشوع تعقب وسائل اإلعالم العاملية إن املصدر النسبي
للمرأة يف وسائل اإلعالم قد ازداد بنسبة مئوية واحدة من  %19يف  2010إىل  %22يف . 2015
ومن املحتمل أن تكون املرأة حارضة عىل سبيل املثال ،يف الصور يف اإلعالم أكرث من أن تسمع
(عىل سبيل املثال ،كمصادر جديدة  .تدل الدراسات عىل أن وسائل اإلعالم تعطي قيمة أكرب يف
اإلعالنات ملظهرها مقارنة باختصاصاتها الفكرية  .لذلك أثر كبري عىل الصور لذات وعىل الشعور
بالرشف وخاصة بالنسبة للشابات .وال يزال الوصول إىل املعلومات كتحد وخاصة بالنسبة للمرأة
الريفية.
109

110

سيقوم االتحاد األفريقي مبا ييل:
التدخل  :4.3.1حشد الدعم السيايس والعمل مع وسائل اإلعالم واملامرسني يف املجال الثقايف،
لتطوير وتنفيذ القوانني والسياسات واملبادئ التوجيهية التي تعزز متثيل املرأة عىل قدم املساواة
والعادلة وتصويرها يف جميع املطبوعات واإلنتاجات.
النشاط  :4.3.1.1إدراج مسائل الجنسني يف عملية إعادة كتابة الرسد األفريقي ،مبا يف ذلك
(وسائل اإلعالم ،والكتب ،واألدب ،وبيانات ،واألزياء ،والفنون ،والثقافة ،والرياضة)؛ وتعيني سفراء
النوايا الحسنة للمشاهري وحاميل العلم اإلقليميني؛ والتمويل والتدريب والدعوة والدعم الفني
لالتحاد األفريقي والحكومة واملؤسسات القارية .
111

112

الرابطة العاملية للمرشدين املسيحيني  ،2015مرشوع رصد وسائط اإلعالم العاملية،
تورونتو ،الرابطة العاملية للمرشدين املسيحيني
لوي-مورنا ،ك و انلوفو س :ملن األخبار  ،وملن جهات نظر  ،املسائل الجنسانية
ودراسة التقدم يف وسائل اإلعالم (.)2015
املشاريع الجديدة  /الرشكات الناشئة واملتاحف القارية وجمعيات الكتاب والرشكات
اإلعالمية الكبرية
وزارة التعليم ،ومنظامت حقوق امللكية الفكرية ،مركز الدراسات اللغوية والتاريخية
عن طريق الرتاث املنقول
109

110

111

112
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الرتتيبات املؤسسية
املستوى القاري
املؤمتر :يتألف من رؤساء دول وحكومات االتحاد .سيوافق املؤمتر عىل االسرتاتيجية الجنسانية
ويقدم مبادئ توجيهية واسعة للسياسات بشأن تنفيذ االسرتاتيجية الجنسانية ورصدها وتقييمها؛
واعتامد تقارير الرصد والتقييم وجميع تقارير االسرتاتيجية الجنسانية.
املجلس التنفيذي :يتكون من وزراء خارجية الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي .ويقوم املجلس
مبراجعة جميع الوثائق املوجهة إىل رؤساء الدول.
تقوم اللجان الفنية املتخصصة ،وال سيام اللجنة الفنية املتخصصة للمساواة بني الجنسني،
باعتامد االسرتاتيجية والوثائق املتعلقة بها وتقدمها إىل املجلس التنفيذي؛ وتضمن رصد ومتابعة
وتقييم تنفيذ املقررات الصادرة عن أجهزة صنع سياسات االتحاد األفريقي؛ وتكفل التنسيق
واملواءمة بني مشاريع وبرامج االسرتاتيجية الجنسانية لالتحاد األفريقي.
مديرية املرأة ومسائل الجنسني والتنمية إدارة مفوضية االتحاد األفريقي مسؤولة عن قيادة
وتوجيه ومنارصة وتنسيق جميع الجهود الرامية إىل تحقيق املساواة بني الجنسني وتعزيز متكني
املرأة داخل املفوضية والدول األعضاء واملجموعات االقتصادية اإلقليمية واألجهزة .مديرية املرأة
ومسائل الجنسني والتنمية رئيسة مشاركة أيضا أللية التنسيق اإلقليمية للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة والشباب .أنشئت مديرية املرأة ومسائل الجنسني والتنمية يف عام  2000ووضع
بشكل اسرتاتيجي تحت مسئولية مكتب رئيس املفوضية ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 12
( )3من النظام األسايس ملفوضية االتحاد األفريقي.
التخطيط االسرتاتيجي :تعمل هذه الوحدة تحت إرشاف رئيس مفوضية االتحاد األفريقي الذي
يقدم التقارير إىل اللجنة الوزارية املعنية بأجندة  ،2063وستضمن هذه اللجنة دمج خطة تنفيذ
االسرتاتيجية الجنسانية يف أجندة .2063
الرشكاء الدوليون
وكاالت األمم املتحدة مبا يف
ذلك آلية التنسيق اإلقليمية
ألفريقيا
املانحون املتعددو األطراف

االتحاد األفريقي ورشكاؤه داخل القارة
مؤمتر االتحاد األفريقي ،واملجلس التنفيذي واللجان الفنية املتخصصة
+
األجهزة
االتحاد األفريقي واألجهزة
التابعة له

+

الهياكل الجنسانية للمجموعات االقتصادية اإلقليمية
اتحاد املغرب
العريب

السادك

إيجاد

إيكواس

املجموعة

جامعة رشق
أفريقيا

مفوضية االتحاد األفريقي
( مديرية املرأة ومسائل
الجنسني والتنمية)
السني صاد

الكوميسا

اآلليات الجنسانية يف الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي

املانحون الثنائيو األطراف
األفريقيون يف املهجر
املنظامت غري الحكومية الدولية

املجتمع املدين (املنظامت الدينية ،منظامت املجتمع املدين ،منظامت املجتمع املحيل ،املفكرون األفريقيون الشباب).

الرشكات العاملية

منظامت القطاع الخاص واألكادمييات
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املستوى اإلقليمي
املجموعات االقتصادية اإلقليمية هي جزء من اللجنة الوزارية املعنية بأجندة .2063
	•ﺳﯾﮐون منسقو الشؤون الجنسانية /اﻟوﺣدات اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻲﻓ اﻟمجموعات االقتصادية
اﻹﻗﻟﯾﻣﯾﺔ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗﯾﺳﯾر اﻋﺗﻣﺎد االسرتاتيجية الجنسانية وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
	•يف البداية ،سيوفرون القيادة يف العملية االستشارية اإلقليمية/الوطنية فيام يتعلق بإعداد
االسرتاتيجية الجنسانية؛
	•يشاركون يف اإلرشاف التشغييل القاري لالسرتاتيجية الجنسانية ،ويكونون نقطة الدخول
للمبادرات عىل املستوى القاري للدول األعضاء يف اإلقليم.
	•إصدار مبادئ توجيهية لالسرتاتيجية الجنسانية للدول األعضاء.
املستوى الوطني
اآلليات الجنسانية الوطنية:
	•التنسيق مع نقاط االتصال ألجندة  2063يف كل بلد.
	• ﻣواءﻣﺔ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻻ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ألﺟﻧدة .2063
	• قيادة  /تنسيق جهود عملية تعبئة املوارد والتخصيص؛
	• ﺿﻣﺎن دﻣﺞ مسائل الجنسني ﻲﻓ ﺗﻘﺎرﯾر أجندة .2063
	• ضامن تنسيق البيانات من خالل االلتزام باملبادئ التوجيهية الصادرة عىل املستوى القاري
فيام يتعلق باملؤرشات وقياسها ،ومنهجية جمع البيانات وتحليلها .باإلضافة إىل ذلك ،ستضمن
الدول األعضاء أن تكون مصفوفات النتائج الخاصة بها مرتبطة مبؤرشات النتائج  /التأثري.

رشاكات موسعة :وصل االتحاد اإلفريقي إىل
مفرتق الطرق للعديد من الرشاكات ذات القيمة
العالية .إنهم يبحثون عن فرص ملزيد من التعاون
برشط منحهم مساحة للتعاون ،مبا يف ذلك تحديد
املجاالت ذات االهتامم املشرتك - .مذكرة املفاهيم
لالسرتاتيجية الجنسانية

الرشكاء
لقد مهدت منظمة األمم املتحدة واملنظامت الدولية املتعاونة معها الطريق لخلق الفرص وزيادة
الوعي بشأن األعامل غري املكتملة .تعترب منظامت األفريقيني يف املهجر والبنك األفريقي للتنمية
ومركز املرأة األفريقية التباعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومركز التجارة والسياسات
األفريقي وصندوق تنمية القدرات األفريقية جهات متعاونة بشكل وثيق .بدأ القطاع الخاص
يف الظهور كرشيك ميكن االعتامد عليه لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .يؤثر عىل
سلوك املستهلك ،وه متواجد يف معظم املناطق النائية ،ويخلق فرص عمل ويزيد االستثامر يف
إطار أنشطة املسؤولية االجتامعية للرشكات .كانت منظامت املجتمع املدين رائدة يف بعض
أصعب القضايا يف القارة .وهي نقطة دخول قوية وميكن الوصول إليها بسهولة لتعزيز املبادرات
الجنسانية .اضطلعت مجموعة الحوار بني األديان دورا حاسام يف املشاورات وستكون حليفا وثيقا
يف التنفيذ .سيتم إرشاك الشباب بشكل وثيق من خالل منتديات مثل منتدى املفكرين األفريقيني
الشباب ،واملنتدى األفريقي لصانعي الرأي العام .كام تتصدى املؤسسات الخاصة التحديات
العاملية امللحة .كام تعترب وسائل اإلعالم عامل تغيري اجتامعي ورشيك بالغ األهمية .سيشتمل
إطالق االسرتاتيجية عىل اشرتاك كبري عىل اإلنرتنت لاللتزامات والتعاون.

بناء القدرات
كجزء من االسرتاتيجية الجنسانية ،أجرت مديرية
املرأة ومسائل الجنسني والتنمية تقييامً الحتياجات
القدرات .يغطي هذا بشكل أسايس مفوضية
االتحاد األفريقي ،ولكن التوصيات ستغطي جميع
الهياكل املكلفة بتنفيذ االسرتاتيجية الجنسانية.
ستعمل االسرتاتيجية الجنسانية كقوة دافعة لتنفيذ
سياسة االتحاد األفريقي الجنسانية يف أماكن
العمل .وستكون ألكادميية االتحاد األفريقي ،التي
تكرس جهودها من بني أمور أخرى لتعزيز التغيري
يف طريقة إدارة األعامل يف االتحاد األفريقي من
خالل تشجيع التفكري النقدي واملستقل ،دو ًرا
أساس ًيا يف تطوير وإدارة املشاركة وإدارة املعرفة يف
االسرتاتيجية الجنسانية.
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الرصد والتقييم والتعلم
مبادئ
	•
	•
	•
	•
	•

قامئة عىل األدلة
الرتكيز عىل النتائج
تعميق التكامل
تشجيع املشاركة وامللكية:
تبادل املعرفة والخربة

إن اإلطار القوي للرصد والتقييم يف أجندة  2063هو أحد معامله املميزة .تعمل اسرتاتيجية
الجنسانية ضمن هذا اإلطار وتعززه .ويضمن ذلك تعميم املنظور الجنساين بفعالية يف عمل
االتحاد األفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء.
يقوم االتحاد األفريقي بتقييم منتصف املدة لفرتة الخمس سنوات من الخطة العرشية.
وتعد هذه فرصة فريدة لتعزيز الربمجة الجنسانية لجميع اإلدارات واألقسام .سيجري االتحاد
األفريقي تقييامً نهائياً يف نهاية كل خطة عرشية .وستكون هذه فرصة فريدة لتقييم االسرتاتيجية
الجنسانية  2018إىل .2023
االتصاالت
ترافق هذه االسرتاتيجية اسرتاتيجية اتصالية متت مراجعتها من قبل وزراء اإلعالم واالتصال يف
نوفمرب  .2017يضمن االجتامع مناقشة حول وسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك وسائل اإلعالم الجديدة،
كهدف للتحول وأداة لنرش الرسائل الرئيسية يف االسرتاتيجية.
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ترتيبات امليزانية والتمويل
يتضمن الجدول السابع إطا ًرا بسيطًا إلجراء مراجعة للميزانيات عىل األساس الجنساين لتحديد مدى
مراعاة امليزانية للمنظور الجنساين .وتدعو االسرتاتيجية إىل قيام مديرية املرأة ومسائل الجنسني
والتنمية ببناء القدرات عىل إعداد امليزانية املراعية للمنظور الجنساين عىل املستوى اإلقليمي
والوطني ،فضالً عن إجراء مراجعة ملوازنة الشؤون الجنسانية لنفقات االتحاد األفريقي بهدف تعزيز
نظام امليزانية املراعية للمنظور الجنساين داخل املنظمة .ومن شأن ذلك أن ميكّن فريق العمل
املعني باملرأة من أن يكلف ويدعم املوارد يف الفئات الثالث األوىل (نظام إدارة الشؤون الجنسانية،
املساواة يف التوظيف ،والتدخالت الجنسانية املستهدفة) .ومع ذلك ،سيكون التوجه الرئييس لعملية
التدقيق هو إلقاء الضوء عىل املسائل الجنسانية يف النفقات العامة ،مبا يتامىش مع اإلجراءات
املقرتحة يف إطار كل هدف .سوف يرافق هذه العملية إطار النتائج ألنه سيتطلب بيانات مصنفة
حسب الجنس للتحقق من أن اإلنفاق يعزز بالفعل املساواة بني الجنسني.
ميثل تقدير تكاليف العمليات املتعلقة باالسرتاتيجية ونظام اإلدارة الجنسانية واملساواة يف العمل
داخل االتحاد األفريقي جزءا ً من خطة العمل .ستحدد مراجعة ميزانية االتحاد األفريقي فيام
يتعلق باملساواة بني الجنسني مدى التدخالت الجنسانية املستهدفة وتقدم توجيهات بشأن
الكيفية التي ميكن جعل الربمجة مراعية للمنظور الجنساين.

113

الجدول  :4فئات امليزانية املراعية للمنظور الجنساين
وطنيا
اآلليات وخطة العمل الجنسانية الوطنية

مقتبس من العمل الذي قامت به الخبرية الجنسانية األسرتالية روندا شاريب

113

إقليميا
الهياكل والعمليات الجنسانية داخل
املجموعات االقتصادية اإلقليمية

قاريا
مديرية املرأة ومسائل الجنسني والتنمية
ومنسقي الشؤون الجنسانية يف جميع
هياكل االتحاد األفريقي

املوارد املطلوبة
نظم اإلدارة الجنسانية

التحليل الجنساين وبناء القدرات يف جميع املؤسسات
املوارد املطلوبة لتحقيق املساواة بني الجنسني يف جميع املجاالت وعىل جميع املستويات داخل املؤسسة

املساواة يف العمل
التدخالت الجنسانية املستهدفة

مبادرات جنسانية خاص عىل املستوى
الوطني  -عىل سبيل املثال متكني
املراهقات الحوامل من إكامل الدراس.

مبادرات جنسانية خاصة عىل املستوى
اإلقليمي – عىل سبيل املثال قانون
منوذجي حلو إنهاء زواج األطفال

املبادرات الجنسانية الخاصة عىل
املستوى اإلقليمي -عىل سبيل املثال
حملة حول زواج األطفال وحملة التعجيل
بالحد عن وفيات األمهات يف أفريقيا.

plus $
data

عىل سبيل املثال  ،ضامن حصول النساء
عىل فرص متساوية للوصول إىل مبادرات
األرايض واإلسكان التابعة للدولة.

عىل سبيل املثال تعميم مراعاة املنظور
الجنساين فيام يتعلق باملياه العابرة
للحدود

عىل سبيل املثال  ،إدراج املرأة عىل قدم
املساواة يف بناء السالم

جعل أنشطة التعميم مراعية
للمنظور الجنساين
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املالحق
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امللحق ألف :اإلطار املنطقي لتحقيق املساواة بني الجنسني يف أفريقيا
أفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية ،يقودها مواطنوها ،ومتثل قوة ديناميكية يف الساحة الدولية

الرؤية

التطلع  :6أفريقيا التي يقود تطويرها الشعب ،معتمدة عىل اإلمكانات التي يقدمها الشعب األفريقي .وخاصة النساء والشباب ،ورعاية األطفال

األثر

الهدف  :17املساواة الكاملة بني الجنسني يف جميع مجاالت الحياة.
التطلع  - 3الدميقراطية والحكم
الرشيد؛ التطلعان  5و - 7الثقافة،
والهوية ،واألخالقيات ،وتويل
دور الالعب املؤثر عىل الساحة
العاملية.

التطلع  - 3سيادة القانون.

التطلع  - 3سيادة القانون؛
التطلع  - 4السلم واألمن

التطلعان  1و - 2االزدهار
والتجارة؛ التنمية البرشية.

مواءمة أجندة

القيادة والصوت والربوز

القوانني والسياسات واملؤسسات
الصالحة

الكرامة واألمن والصمود

االستفادة القصوى من النتائج
والفرص والعائد من التكنولوجيا
الرقمية

الدعائم

4.1

القيادة :تحقيق املساواة يف
مشاركة النساء والفتيات
وإلقاء الضوء عىل تأثريهن يف
جميع مناصب القيادة وصنع
القرار.

3.1

4.2

الصوت :متتع النساء
والفتيات بصوت متساوي
وتويل شؤونهن بنفسهن
ذاخل املنزل واملجتمع
واملجاالت العامة

3.2

4.3

الربوز :جعل النساء
والفتيات أكرث بروزا ً
وتصويرهن كأطراف
مساهمة عىل قدم من
املساواة يف موارد اإلعالم
واألدب والثقافة.

3.3

بروتوكول مابوتو :تحمي
القوانني الوطنية والنظم
القضائية املرأة وتلبي
حقوقها يف امللكية واملرياث،
والتعليم ،واملساواة يف
األجور ،والحريات املدنية
والسالمة البدنية عىل النحو
املنصوص عليه يف امليثاق
األفريقي حول حقوق
اإلنسان والشعوب بشأن
املرأة (بروتوكول مابوتو).
وضع املعايري :تحقق القوانني
والسياسات الوطنية الحامية
للمرأة ومتكّنها من الحصول
عىل فرص ومزايا املشاريع
الرائدة التابعة ألجندة
 2063واملشاريع القارية
األخرى ِ
املحدثة للتحول،
والتمتع بها بشكل كامل
نظم الحكم املؤسيس
ملسائل الجنسني :متتع
مؤسسات وأجهزة االتحاد
األفريقي ،والدول األعضاء
واملجموعات االقتصادية
اإلقليمية واملجتمع املدين
بالقدرة املطلوبة لتنفيذ
االلتزامات القامئة ،وتوقع
التحديات الجديدة بصورة
استباقية والتصدي لها وإبداء
املساءلة.

2.1

الصحة والصحة الجنسية
واإلنجابية ،واملامرسات
التقليدية الضارة :تحقيق
النساء والفتيات فرص أكرب
للبقاء عىل قيد الحياة،
وتحسن تغذيتهن وعافيتهن،
ّ
وتحقيق حامية سالمتهن
البدنية.

1.1

التعليم والعمل يف مجال
الرعاية التعليم اإلجباري
للفتيات من سن  3إىل 18
سنوات ،تحقيق التكافؤ
ملا بعد املرحلة االبتدائية
والتدريب املهني املوجه نحو
السوق وبرامج محو األمية
للشباب والنساء.

2.2

العنف ضد املرأة وعمليات
السالم :الحد من جميع
أشكال العنف ضد النساء
والفتيات ألدىن مستوى
ممكن ،وتجريم ورفض ذلك
من جانب املعايري املجتمعية
ومن خالل تحدث النساء
باألصالة عن أنفسهن عىل
طاوالت محادثات السالم

1.2

التمكني االقتصادي
والشمول املايل :تحقيق
استقاللية الدخل والحامية
االجتامعية للمزيد من
النساء والفتيات

2.3

األمن البرشي:
يؤدي االلتزام باملساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة
يف ميادين العمل اإلنساين
والهجرة وخطة العمل
التابعة لخطة العملليات
القطرية للمرأة إىل تحقيق
مستويات أعىل من التنفيذ

1.3

التكنولوجيا واإلدماج
اإللكرتوين :تحول النساء
والفتيات إىل مستخدمني
أكرث نشاطاً وجهات مؤثرة
يف املجال التكنولوجي،
ومتويل حلول التكنولوجيا
اإللكرتونية الخاصة بتمكني
مسائل الجنسني.
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االستفادة القصوى من النتائج
والفرص والعائد من التكنولوجيا
الرقمية

الدعائم

الكرامة واألمن والصمود

القوانني والسياسات واملؤسسات
الصالحة

4.1.1

اعتامد قوانني وسياسات
التكافؤ الوطنية وإضفاء
الطابع املؤسيس عليها
لتطبيقها يف مجاالت الخدمة
املدنية واالنتخابات والحكم
املحيل واملجالس والقطاع
الخاص واألحزاب السياسية.

3.1.1

التصديق عىل بروتوكول
مابوتو عاملياً ،واستخدامه يف
املحاكم املحلية واإلقليمية،
ومواءمة التناقضات بني
القوانني العرفية والترشيعية
(املدنية والجنائية).

2.1.1

تنفيذ جميع السياسات
القارية الرئيسية لحامية
املرأة وكرامتها (الرعاية
الصحية والحامية
االجتامعية) وأمنها وقدرتها
عىل الصمود.

1.1.1

برامج وسياسات قارية
والتزامات رامية إىل تشجيع
وتفعيل تعليم الفتيات
ورعايتهن التعليمية وإجازة
األبوة (األم واألب).

املخرجات

4.2.1

تحقيق التوازن بني
الجنسني والحساسية يف
متثيل املرأة وتصويرها
يف وسائل اإلعالم؛ زيادة
تسويق قضايا املرأة وترويج
صورتها وتغطيتها.

3.2.1

إزالة القيود الرئيسية يف
مجايل السياسات والقانون
التي تحول دون حصول
املرأة عىل الفرص واملوارد
والخدمات اإلنتاجية.

2.2.1

تفعيل املبادئ التوجيهية
لالتحاد األفريقي يف مجال
إنهاء العنف القائم عىل
نوع الجنس ومقررات مؤمتر
االتحاد األفريقي لوضع حد
لإلفالت من العقاب عىل
العنف القائم عىل نوع
الجنس يف جميع املواقف.

1.2.1

الربامج القارية ،وبرامج
االتحاد األفريقي الرائدة
واملتخصصة ،وصندوق املرأة
األفريقية الثاين؛ إضفاء
الطابع الرسمي عىل العاملة
والكفاءات يف األسواق.

4.3.1

وضع شبكات تعبئة عالية
التأثري لتحقيق «التغيري
واألثر» (من الذكور
والشباب والنساء) ومدّها
باملوارد عىل الصعيدين
القاري واإلقليمي وعىل
مستوى الدول األعضاء.

3.3.1

قيام االتحاد األفريقي
(املفوضية واألجهزة)
واملجموعات االقتصادية
اإلقليمية باعتامد معايري
وميزانيات مراعية
لالعتبارات الجنسانية،
والنهوض بقدرات الدول
األعضاء ذات النسب األدىن
من مؤرش التنمية الجنسانية
والجهات املدافعة عن
حقوق املرأة ،ومنظامت
البحوث واملنظامت
األكادميية واملؤسسات
املالية.

2.3.1

إدراج املعايري الدنيا للنساء
للمساعدة اإلنسانية يف
املناصب السياسية لالتحاد
األفريقي والوكالة اإلنسانية
وبرنامج أفريقيا الستيعاب
املخاطر.

1.3.1

الربنامج القاري :حلول
وابتكارات ومنابر رقمية
موفرة لليد العاملة للنساء
والفتيات
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القوانني والسياسات واملؤسسات
الصالحة

تعبئة الدعم السيايس
ومتويل تدوين مبدأ
التكافؤ والحصص
يف القوانني الوطنية
والسياسات اإللكرتونية يف
املؤسسات الحكومية ،
والترشيعات ،والقوانني
االنتخابية ،وبيانات
األحزاب السياسية
واملجالس (العامة
والخاصة) وعمليات
السالم.

3.1.1.1

117

4.2.1.1

4.3.1.1

تعزيز التدفق املستمر
للمعلومات من خالل
وسائل اإلعالم الرئيسية
واالجتامعية والتقليدية،
مبا يؤدي إىل «شبكة
جنسانية» وحركات من
شأنها أن تغري املواقف
والعقليات واملعايري
االجتامعية.

تعبئة الدعم السيايس
لوسائل اإلعالم واملامرسني
يف املجال الثقايف
والعمل معهم من أجل
وضع وتنفيذ القوانني
والسياسات واملبادئ
التوجيهية التي تروج
لتمثيل املرأة وتصويرها
عىل نحو متساوي وعادل
يف جميع املنشورات
واملواد املنتَجة

حشد الدعم من أجل
التصديق عىل بروتوكول
مابوتو من قبل الدول
األعضاء املتبقية ،وإدراج
(تدوين) القوانني
املستهدفة يف الدول
األعضاء األسوأ أداء
وبناء قدرات املؤسسات
القضائية وإلغاء تجريم
الجنح الصغرية

الكرامة واألمن والصمود

2.1.1.1

115

116

3.2.1.1

3.3.1.1

تحديث السياسات
واللوائح الوطنية ملواءمتها
مع بروتوكوالت االتحاد
األفريقي من أجل
املشاريع الرائدة وغريها
من املشاريع املحدثة
للتحول.

بناء القدرة املؤسسية
وتعزيز االمتثال
داخل الدول األعضاء،
واملجموعات االقتصادية
اإلقليمية ،ومؤسسات
االتحاد األفريقي وأجهزته،
وإدراج املنظور الجنساين
يف منصات الرشاكة
االسرتاتيجية.

2.2.1.1

2.3.1.1

بناء تحالف قاري لتعزيز
مخرجات مبادرات االتحاد
األفريقي واملبادرات
العاملية القامئة يف مجال
صحة املرأة للحد من
الوفيات املبكرة التي ميكن
تجنبها ،وسوء التغذية،
والناسور وإلحاق األذى
بالنساء والفتيات

بناء تحالف قاري لتعزيز
مخرجات مبادرات االتحاد
األفريقي واملبادرات
العاملية القامئة يف مجال
معاقبة العنف ضد النساء
والفتيات؛ وتعزيز مشاركة
املرأة يف عمليات السالم؛
ووضع مبادئ توجيهية
بشأن الجرب ،وحشد التأييد
إلدراجها يف يف العدالة
االنتقالية وعمليات السالم.

بناء االلتزام العاملي
والقاري تجاه املسائل
الجنسانية يف إطار
املواقف السياسية لالتحاد
األفريقي ،وبرامجه
وأنشطته يف مجال العمل
اإلنساين ،والتخفيف من
املخاطر ،والهجرة وخطط
العمليات القطرية

االستفادة القصوى من النتائج
والفرص والعائد من التكنولوجيا
الرقمية

الدعائم

إلقاء ضوء سيايس ومايل
عىل مبادرات وحمالت
االتحاد األفريقي القامئة
من أجل تحقيق التكافؤ
عىل جميع املستويات
ويف كافة ميادين التعليم
ومحو األمية والتدريب يف
مجال العلم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات
والتدريب املهني

التدخالت

1.1.1.1

1.1.2.1

1.3.1.1
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التصديق عىل الحلول
واملنصات التكنولوجية
واإللكرتونية التي من
شأنها النهوض باملساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة

دعامً لوالية املق ّرر الخاص لالتحاد األفريقي املعني بحقوق املرأة
الجهات الحكومية الفاعلة التي تحددها وزارات الشؤون الجنسانية
منظامت الدفاع عن حقوق املرأة ومجالس القيادات الدينية والتقليدية
املشاريع الجديدة  /الناشئة ،واملتاحف القارية ،وجمعيات الكتاب ،والرشكات اإلعالمية الكربى
وزارة التعليم ،ومنظامت حقوق امللكية الفكرية ،ومركز الدراسات اللغوية والتاريخية
من خالل التقاليد الشفاهية

118

حقوق امللكية واملرياث ،والحريات املدنية والسالمة البدنية
إال يف حال وجود نزاع قائم
األمثلة الجديرة بالذكر :الخدمة املدنية واإلدارة العامة لألسواق

إدراج وتنفيذ األبعاد
الجنسانية يف املشاريع
الرائدة لالتحاد األفريقي،
واملبادرات ِ
املحدثة
للتح ّول ،والربوتوكوالت
املتعلقة بالتمكني
االقتصادي والشمول
املايل ،وإنشاء الصندوق
اإلمنايئ للمرأة األفريقية
(صندوق املرأة األفريقية
 )2واملعامالت املرصفية
القامئة عىل نزع املخاطر
والتجارة لصالح املرأة

أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة
القيادة والصوت والربوز
4.1.1.1.1
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القوانني والسياسات واملؤسسات
الصالحة
3.1.1.1.1

الكرامة واألمن والصمود
2.1.1.1.1

االستفادة القصوى من النتائج والفرص الدعائم
والعائد من التكنولوجيا الرقمية
1.1.1.1.1

ش ّن حملة إلعالن «األميّة مامرسة
تعبئة التمويل والشبكات وتوسيع
تنفيذ برنامج «معاً لدعم بروتوكول
تنفيذ مبادرات االتحاد األفريقي
ً
«املرأة والسياسة والحوكمة» ليشمل مابوتو» لالتحاد األفريقي بحيث يشمل نطاق أفضل املامرسات الوطنية دعام تقليدية مؤذية» وجعل «الترسب من
املدارس» جرمية يعاقب عليها القانون؛
الدعوة الرفيعة املستوى واملنابر العامة ،املزيد من الدعم والتمويل والتدريب ملبادرات االتحاد األفريقي يف مجال
وتعبئة املنح الدراسية ،والرتويج
والتدريب ،وتعبئة الشبكات ،والخربة الرفيع املستوى واملخصص واملحدد صحة املرأة وتنظيم األرسة ،ورفاهها
ملنهج لربامج التدريب يف مجال العلم
وعافيتها؛ والقضاء عىل املامرسات
الفنية يف مجال حشد الدعم عىل نحو زمنياً ،ملا يتم اختياره من دول ،
ومنظامت الدفاع عن حقوق املرأة  ،التقليدية الضارة ،وتنفيذ حملة للتوعية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
محرتف ،ومتويل املرشحني ،وتطوير
باللياقة البدنية للحد من زيادة انتشار
قواعد البيانات املتخصصة والدعم املايل والقطاع الخاص ،ووسائل اإلعالم،
والسيايس ملشاركة املرأة يف الحوارات والجامعات ،والعلامء املستقلني ،ومنابر األمراض غري السارية وتعزيز الصناعات
التي تروج للطعام املغذي للنساء.
التطبيقات
واملنتديات الرفيعة املستوى.
117
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3.2.1.1.1

4.2.1.1.1

تنفيذ برنامج «حكاية املرأة األفريقية تنفيذ برنامج للتخلص التدريجي من
وأنا منارصة ملسائل الجنسني» ليشمل جميع العقبات القانونية والعقبات
تعبئة الجهات املؤثرة والقادة يف مجال يف مجال السياسات وتعزيز االمتثال
الفكر ،والشبكات (من الذكور والشباب لضامن متتع املرأة مبشاريع االتحاد
والنساء) ،والرابطات النسائية املحلية ،األفريقي الرائدة واملشاريع املحدثة
وعامل األزياء ،وبرامج التوعية املدنية للتحول بشكل كامل.
والجنسانية ،واملسابقات الرياضية
للفتيات ،وأكادميية القيادة للشؤون
الجنسانية يف االتحاد األفريقي

2.2.1.1.1

1.2.1.1.1

.تعبئة الخربة الفنية والتمويل لتطوير
تنفيذ املبادئ التوجيهية لالتحاد
أدوات املعرفة واملساءلة لدعم التعميم
األفريقي بشأن القضاء عىل العنف
ضد املرأة (مبا يف ذلك الدعم النفيس الفعال واملساءلة يف املجال الجنساين
يف جميع املشاريع القارية الرئيسية
واالجتامعي والتسلط عرب شبكة
اإلنرتنت)؛ ووضع اللمسات األخرية عىل املحدثة للتحول وبروتوكوالت االتحاد
األفريقي ،وإنشاء صندوق تنمية املرأة
املبادئ التوجيهية لالتحاد األفريقي
األفريقية (صندوق املرأة األفريقية
بشأن الوقاية من العنف الجنيس
 )2ومشاريع تجريبية إلزالة املخاطر
يف النزاعات املسلحة ،وإطار النتائج
القارية لالتحاد األفريقي بشأن قرار املرصفية ،وإضفاء الطابع الرسمي عىل
التجارة واالعرتاف بالعمل يف مجال
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
رقم  1325و برنامج االتحاد األفريقي الرعاية
ملسائل الجنسني والسلم واألمن؛ وبرامج
التبادل للشبكات النسائية ، ،والشبكة
األفريقية للنساء ملنع نشوب النزاعات،
والوساطة من أجل تحقيق السالم
( ،)FEMWISEوشبكة الوسطاء،
ومتويل املشاريع الوطنية ملعاقبة
العنف ضد املرأة.

4.3.1.1.1

3.3.1.1.1

.إدراج املنظور الجنساين يف إعادة كتابة
الرسد األفريقي (مبا يف ذلك وسائل
اإلعالم والكتب املدرسية واألدب
وموقع  wiki-dateواألزياء والفنون
والثقافة والرياضة)؛ تعيني سفراء النوايا
الحسنة من املشاهري وحاميل الراية
اإلقليمية ومتويلهم وتدريبهم عىل
الدعوة وتقديم الدعم الفني ملؤسسات
االتحاد األفريقي واملؤسسات الحكومية
والقارية

تنظيم بعثات ميدانية سياسية دورية دعوة املؤسسات التكنولوجية املالية
تنفيذ برنامج التصديق الجنساين
وحشد دعمها لتمويل املرشوعات
رفيعة املستوى واجتامعات بشأن
واملؤسيس (وضع امليزانيات املراعية
املرأة والعمل اإلنساين ،والتخفيف من الناشئة وﻣراﮐز ﺑاالبتكار اﻟﻲﺗ ﺗﻌزز
للمنظور الجنساين ،وتحقيق التكافؤ
لعام  ،2025وأماكن العمل املستجيبة املخاطر ،ومجتمعات املامرسة ،والهجرة؛ الحلول املراعية للمنظور الجنساين،
لالعتبارات الجنسانية ،ومنصة وقاعدة ومتويل مبادرات منظامت الدفاع عن وتزيد مشاركة النساء والفتيات بشكل
حقوق املرأة ودعم قادة الفكر يف مجال متساوي وفعال يف مجال التكنولوجيا.
بيانات الرصد والتقييم) ،ومتويل
املشاركة يف املنتديات الرفيعة املستوى
منظامت املجتمع املدين ،ونرش
تقرير حالة املساواة بني الجنسني
يف أفريقيا والتقرير البديل ملنظامت
املجتمع املدين ،وبطاقة األداء
الجنساين األفريقية ،وجائزة رئيس
االتحاد األفريقي لإلنجاز يف مجال
املسائل الجنسانية ،والرتويج الجنساين
لالتحاد األفريقي ،وتنفيذ مجموعة
استشارية للمسائل الجنسانية لتعبئة
الخربات والتمويل والدعم السيايس
ملنابر السياسات واملنابر السياسية
واالسرتاتيجية.
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2.3.1.1.1

1.3.1.1.1

األنشطة
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امللحق باء :التعريفات
تشري عبارة مسائل الجنسني إىل األدوار والسلوكيات واألنشطة والسامت التي يعتربها مجتمع
ما مناس ًبا يف عرص ما للرجال والنساء .وباإلضافة إىل الصفات االجتامعية والفرص املرتبطة بكون
الذكور واإلناث والعالقات بني النساء والرجال والفتيات والفتيان ،تشري عبارة مسائل الجنسني
أيضا إىل العالقات بني النساء والرجال .هذه السامت والفرص والعالقات يتم بناؤها اجتامعياً
ويتم تعلمها من خالل عمليات التنشئة االجتامعية .فهي محددة السياق /الوقت وقابلة للتغري.
ويحدد النوع االجتامعي ما هو متوقع ،ومسموح به ومق َّدم يف املرأة أو الرجل يف سياق معني.
ويف معظم املجتمعات هناك اختالفات وعدم مساواة بني النساء والرجال يف املسؤوليات املوكلة،
واألنشطة املضطلع بها ،والوصول إىل املوارد والسيطرة عليها ،وكذلك فرص اتخاذ القرار .تعترب
مسائل الجنسني جزءا من السياق االجتامعي والثقايف األوسع ،مثلام هي معايري مهمة أخرى
للتحليل االجتامعي والثقايف مبا يف ذلك الطبقة ،والعرق ،ومستوى الفقر ،واملجموعة العرقية،
والتوجه الجنيس ،العمر ،إلخ.
123

التحليل الجنساين
التحليل الجنساين هو فحص نقدي لكيفية تأثري االختالفات يف أدوار الجنسني وأنشطتهم
واحتياجاتهم وفرصهم وحقوقهم /استحقاقاتهم عىل الرجال والنساء والفتيات والفتيان يف ظروف
أو سياقات معينة .ويدرس التحليل الجنساين العالقات بني اإلناث والذكور وحصولهم عىل املوارد
والسيطرة عليها والقيود التي يواجهونها مقارنة ببعضهم البعض .وينبغي دمج التحليل الجنساين
يف جميع التقييامت القطاعية أو التحليالت الظرفية لضامن عدم تفاقم الظلم وعدم املساواة بني
الجنسني من خالل التدخالت ،وتعزيز املساواة والعدالة يف العالقات بني الجنسني قدر اإلمكان .
124

مسائل الجنسني والجنس :عادة ما يتم الخلط بني هذه األمور ،ومن املفيد فهم الفرق بينهام،
بل هو أسايس يف فهم عدم املساواة بني الجنسني .بعبارات مبسطة:
	•نوع الجنس يشري إىل السامت البيولوجية والترشيحية التي يولد بها الرجال والنساء.
	•تشري عبارة مسائل الجنسني إىل األدوار والتوقعات املبنية اجتامعيا واملخصصة للرجال
والنساء يف املجتمع .هذا هو جانب مسائل الجنسني الذي نعالجه سعيا لتحقيق الشمولية
االجتامعية واملساواة بني الجنسني والحد من الفقر.
العنف القائم عىل نوع الجنس :العنف القائم عىل نوع الجنس هو مصطلح شامل ألي فعل
ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إىل االختالفات املعروفة اجتامعيا (مسائل الجنسني)
بني اإلناث والذكور .تختلف طبيعة ومدى أنواع محددة من العنف القائم عىل نوع الجنس
عرب الثقافات والبلدان واألقاليم .ومن األمثلة عىل ذلك العنف الجنيس ،مبا يف ذلك االستغالل/
اإليذاء الجنيس والدعارة القرسية؛ والعنف املنزيل؛ واالتجار؛ والزواج القرسي /املبكر؛ واملامرسات
التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وجرائم الرشف؛ ووراثة األرامل .وهناك
أنواع مختلفة من العنف ،مبا يف ذلك (عىل سبيل املثال ال الحرص) العنف الجسدي واللفظي
والجنيس والنفيس واالجتامعي واالقتصادي.
عدم مراعاة االعتبارات الجنسانية
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ومكتب املستشارة الخاصة
للقضايا الجنسانية والنهوض باملرأة تعميم املنظور الجنساين – املفاهيم والتعريفات
اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت».
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يشري هذا املصطلح إىل عدم إدراك أن أدوار ومسؤوليات الرجال /األوالد والنساء /البنات
مخصصة لهم يف سياقات وخلفيات اجتامعية وثقافية واقتصادية وسياسية محددة .ال تراعي
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املشاريع والربامج والسياسات واملواقف التي ال تلتفت إىل االعتبارات الجنسانية هذه األدوار
املختلفة واالحتياجات املتنوعة .فهم يحافظون عىل الوضع الراهن ولن يساعدوا عىل تغيري البنية
غري املتساوية للعالقات بني الجنسني .
125

تقسيم العمل حسب النوع الجنساين (أو الجنس)
هذا مفهوم مهم يف التحليل الجنساين األسايس الذي يساعد عىل تعميق الفهم حول العالقات
االجتامعية كنقطة دخول إىل التغيري املستدام من خالل التنمية .ويشري تقسيم العمل إىل
الطريقة التي يقسم بها كل مجتمع العمل بني الرجال والنساء ،واألوالد والبنات ،وفقا ألدوار
الجنسني املنشأة اجتامعيا أو ما يعترب مناسبا وق ّيام لكل جنس .ويجب عىل أي شخص يخطط
لتدخالت مجتمعية أن يعرف ويفهم تقسيم العمل وتخصيص األصول عىل أساس مصنف حسب
الجنس والعمر لكل مجتمع متأثر بالتدخالت اإلمنائية.
التمييز الجنساين
يُع ّرف التمييز الجنساين بأنه« :أي متييز أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس نوع الجنس يكون
له أثر أو غرض إلعاقة أو إبطال اعرتاف املرأة أو متتعها أو مامرستها ،بغض النظر عن حالتها
الزوجية ،عىل أساس املساواة الرجال والنساء ،وحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف املجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو أي مجال آخر .
126

تشري املساواة بني الجنسني إىل املساواة يف الحقوق واملسؤوليات والفرص بني النساء والرجال
والفتيات والفتيان .وال تعني املساواة أن النساء والرجال يصبحون متشابهني ،ولكن حقوق املرأة
ومسؤولياتها وفرصها لن تعتمد عىل ما إذا كانت مولودة ذكرا ً أم أنثى .واملساواة بني الجنسني
تعني ضمناً أن تؤخذ مصالح كل من النساء والرجال واحتياجاتهم وأولوياتهم يف االعتبار ،مع
االعرتاف بتنوع الفئات املختلفة من النساء والرجال .واملساواة بني الجنسني ليست من قضايا
املرأة ،بل ينبغي لها أن يُعنى بها الرجال وأن يتم إرشاكهم بالكامل .وينظر إىل املساواة بني املرأة
والرجل عىل أنها قضية حقوق إنسان وكرشط مسبق ومؤرش للتنمية املستدامة التي محورها
اإلنسان .
127

اإلنصاف بني الجنسني
املصطلحات املفضلة داخل األمم املتحدة هي املساواة بني الجنسني ،وليس اإلنصاف بني
الجنسني .وتشري عبارة اإلنصاف بني الجنسني إىل عنرص من عنارص تفسري العدالة االجتامعية،
يعتمد عادة عىل التقاليد أو العادات أو الدين أو الثقافة ،وهو ما يرض يف أغلب األحيان باملرأة.
وقد تقرر أن هذا االنتفاع باملساواة فيام يتعلق بالنهوض باملرأة غري مقبول .وخالل مؤمتر
بكني يف عام  ،1995تم االتفاق عىل استخدام مصطلح املساواة .وقد أكدت لجنة القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة فيام بعد ذلك يف توصيتها العامة « :28تُدعى الدول األطراف
إىل استخدام مفهوم املساواة بني املرأة والرجل أو املساواة بني الجنسني حرصا ً وعدم استخدام
مفهوم املساواة بني الجنسني يف تنفيذ التزاماتها مبوجب االتفاقية .ويستخدم هذا املفهوم األخري
يف بعض الواليات القضائية لإلشارة إىل املعاملة العادلة للنساء والرجال ،وفقاً الحتياجات كل
منهم .وقد يشمل ذلك املعاملة املتساوية أو املعاملة املختلفة ولكنها تعترب معادلة من حيث
الحقوق والفوائد وااللتزامات والفرص» .
128

اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت».
األمم املتحدة « .1979 ،اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة» .املادة 1
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ومكتب املستشارة الخاصة
للقضايا الجنسانية والنهوض باملرأة تعميم املنظور الجنساين – املفاهيم والتعريفات. .
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،ومكتب املستشارة الخاصة
للقضايا الجنسانية والنهوض باملرأة تعميم املنظور الجنساين – املفاهيم والتعريفات. .
اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ( ، )2010التوصية العامة رقم  28بشأن
االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة  2من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة
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تعميــم املنظور الجنســاين هو النهج املختار الذي تتبعــه منظومة األمم املتحدة واملجتمع
الــدويل نحــو تحقيق التقدم يف مجال حقوق املرأة والفتــاة ،كمجموعة فرعية من حقوق
اإلنســان تكرســها األمم املتحدة لنفســها .فهو ليس غاية أو هدفا يف حد ذاته .بل هو
اســراتيجية لتطبيق مســاواة أكرب للنســاء والفتيات فيام يتعلق بالرجال والفتيان .إن تعميم
املنظور الجنســاين هو عملية تقييم اآلثار املرتتبة عىل أي عمل مخطط له بني النســاء والرجال،
مبا يف ذلك الترشيعات أو السياســات أو الربامج ،يف جميع املجاالت وعىل جميع املســتويات.
إنها طريقة لجعل اهتاممات النســاء وخرباتهن وتجاربهن بُع ًدا ال يتجزأ من تصميم السياســات
والربامــج االجتامعيــة وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها يف جميع املجاالت السياســية واالقتصادية
واالجتامعية حتى يســتفيد الرجال والنســاء بشكل متسا ٍو وال يســتمر التفاوت .الهدف النهايئ
هو تحقيق املســاواة بني الجنسني .
129

املعايري الجنسانية هي أفكار حول الكيفية التي ينبغي أن يتحىل بها الرجال والنساء ويترصفون
بها .إننا نستوعب ونتعلم هذه «القواعد» يف وقت مبكر من الحياة .وهذا يضع دورة حياة
التنشئة االجتامعية والقوالب النمطية بني الجنسني .بعبارة أخرى ،فإن املعايري الجنسانية هي
املعايري والتوقعات التي تتفق معها الهوية الجنسانية عمو ًما ،ضمن نطاق يحدد مجتم ًعا وثقافة
ومجتم ًعا معي ًنا يف ذلك الوقت .
130

التخطيط الجنساين هو نهج فعال للتخطيط يأخذ مسائل الجنسني كمتغري أسايس ويسعى إىل
دمج بُعد جنساين واضح يف السياسات .
131

إعداد امليزانية الذي يراعي املنظور الجنساين :يشري إىل عملية وضع امليزانيات وتخطيطها
واملوافقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وتحليلها ومراجعتها بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني.
ويشمل تحليل النفقات واإليرادات الفعلية (عادة للحكومات) عىل النساء والفتيات مقارنة
بالنفقات عىل الرجال واألوالد .
132

تشري أدوار الجنسني إىل املعايري االجتامعية والسلوكية التي تعترب ،عىل نطاق واسع ،مالمئة
بشكل اجتامعي لألفراد من جنس معني .وغالباً ما تحدد هذه املسؤوليات واملهام التقليدية
املخصصة للرجال والنساء والفتيان والفتيات (انظر تقسيم العمل بني الجنسني) .وغالباً ما تكون
األدوار الخاصة بنوع الجنس مرشوطة بهيكل األرسة ،والوصول إىل املوارد ،وتأثريات محددة
لالقتصاد العاملي ،وحدوث رصاع أو كارثة ،وغريها من العوامل ذات الصلة محلياً مثل الظروف
البيئية .وميكن أن تتطور أدوار الجنسني مبرور الوقت ،ومثل مسائل الجنسني نفسها ،ال سيام من
خالل متكني املرأة وتحويل الذكورة .
133

اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت» .استنتاجات
املجلس االقتصادي واالجتامعي املتفق عليها2/1997 ،
اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت».
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http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-planning

http://www.wikigender.org/wiki/gender-budgeting/

املصدر  :اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،
هيئة األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت
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تعكس اإلحصاءات الجنسانية االختالفات وعدم املساواة يف حالة النساء والرجال يف جميع
مجاالت الحياة :احتياجاتهم الخاصة وفرصهم ومساهامتهم يف املجتمع .يف كل مجتمع ،توجد
اختالفات بني ما هو متوقع ،ومسموح به وقيمته لدى املرأة وما هو متوقع ،ومسموح به
وقيمته لدى الرجل .ولهذه االختالفات تأثري محدد عىل حياة املرأة والرجل طوال مراحل الحياة
كلها ،وتحديد ،عىل سبيل املثال ،االختالفات يف الصحة أو التعليم أو العمل أو الحياة األرسية أو
الرفاه العام .ويستلزم إعداد اإلحصاءات الجنسانية تفصيل البيانات حسب الجنس وغريها من
الخصائص للكشف عن تلك االختالفات أو عدم املساواة وجمع البيانات حول قضايا محددة
تؤثر عىل جنس واحد أكرث من اآلخر أو تتعلق بالعالقات الجنسانيةبني النساء والرجال .كام
يجب أن تعكس اإلحصائات الجنسانية االختالفات وعدم املساواة يف وضع املرأة والرجل.
وبعبارة أخرى  ،يجب تطوير املفاهيم والتعريفات املستخدمة يف جمع البيانات بطريقة
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تضمن أن تنوع مختلف مجموعات النساء والرجال وأنشطتها وتحدياتها املحددة يتم التقاطها.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تجنب أساليب جمع البيانات التي تحفز التحيز الجنساين يف جمع
البيانات ،مثل النقص يف اإلبالغ عن النشاط االقتصادي للمرأة ،والتقليل من اإلبالغ عن العنف
ضد املرأة  ،وتخفيض أعداد البنات  ،ووالداتهن ووفياتهن .
134

القوالب النمطية الجنسانية :وهي عبارة عن نظرة عامة أو إدراك بشأن السامت أو الخصائص
التي هي مملوكة أو يجب أن تكون مملوكة من قبل النساء والرجال أو يجب أن يؤديها الرجال
والنساء .إن الصورة النمطية الجنسانية ضارة عندما تحد من قدرة النساء والرجال عىل تنمية
قدراتهم الشخصية ،ومامرسة عملهم املهني والقيام بخيارات حول حياتهم وخطط حياتهم.
وميكن للصور النمطية الضارة أن تكون معادية /سلبية عىل حد سواء (عىل سبيل املثال ،النساء
غري عقالنيات) أو تبدو ظاهرات حميدة (عىل سبيل املثال ،املرأة مغذية) .فعىل سبيل املثال،
يعتمد ذلك عىل الصورة النمطية التي تقول إن املرأة تغذي أكرث بحيث أن مسؤوليات تربية
األطفال تقع يف كثري من األحيان عىل عاتقها .ويشري التنميط الجنساين إىل مامرسة تعزى إىل
سامت أو خصائص أو أدوار محددة لكل امرأة أو إنسان فقط بسبب عضويتها يف املجموعة
االجتامعية للمرأة أو الرجل .ويعترب التنميط الجنساين غري مرشوع عندما ينتج عنه انتهاك أو
انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية .مثال ذلك ،هو عدم تجريم االغتصاب الزوجي
عىل أساس التصور املجتمعي للمرأة كملكية جنسية للرجال .وميكن أن يكون للقوالب النمطية
الجنسانية املركّبة أثر سلبي غري متناسب عىل مجموعات معينة من النساء ،مثل النساء
املحتجزات والتعارض مع القانون ،والنساء من األقليات أو مجموعات السكان األصليني ،والنساء
ذوات اإلعاقة ،والنساء من مجموعات الطبقات الدنيا أو ذات الوضع االقتصادي املنخفض،
واملهاجرات ،إلخ
135

التهميش هو ضعف وإقصاء من قبل مجموعة ،نتيجة عدم املساواة يف السيطرة عىل «املوارد
وهياكل القوة» داخل املجتمع .
136

الذكورة :إن املنظور الجنساين ،أو طريقة تحليل التأثري الجنساين عىل فرص الناس ،واألدوار
والتفاعالت االجتامعية ،يسمح لنا برؤية وجود ضغط عىل الرجال واألوالد ألداء األدوار املحددة.
وهكذا ،يشري مصطلح الذكورة إىل املعنى االجتامعي للرجولة ،الذي يتم بناؤه وتعريفه اجتامعياً
وتاريخياً وسياسياً ،بدالً من أن يكون مدفوعاً بيولوجياً .وهناك العديد من التعريفات املبنية
اجتامعيا ملفهوم الرجل وميكن أن تتغري هذه مع مرور الوقت ومن مكان إىل آخر .ويتعلق
املصطلح باألفكار واملثل املتصورة حول كيفية سلوك الرجال أو يتوقع منهم الترصف يف بيئة
معينة .فالرجولة ليست مقترصة عىل الذكور فحسب؛ تؤدي النساء وتنتج معنى ومامرسات
املذكر كذلك .
137

النظام األبوي :يشري هذا املصطلح إىل شكل تقليدي لتنظيم املجتمع والذي غالباً ما يكمن يف
جذور عدم املساواة بني الجنسني .ووفقًا لهذا النوع من النظام االجتامعيُ ،ينح الرجال ،أو ما
يُعترب ذكوريًا ،أهمية أكرب من النساء ،أو ما يُعترب أنثوياً .وتقليديا ،تم تنظيم املجتمعات بطريقة
أن امللكية واإلقامة ،والنسب ،فضال عن صنع القرار فيام يتعلق مبعظم مجاالت الحياة ،كانت
من اختصاص الرجال .ويستند هذا يف الغالب إىل النداءات املوجهة إىل االستدالل البيولوجي
(فالنساء أكرث مالءم ًة بطبيعة الحال ملقدمي الرعاية ،عىل سبيل املثال) وما زالت تكمن وراء
العديد من أنواع التمييز بني الجنسني.

مدخالت من برنامج األمم املتحدة للبيئة يف االسرتاتيجية الجنسانية ؛ الربيد اإللكرتوين
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البيانات املصنفة حسب نوع الجنس :البيانات املصنفة حسب نوع الجنس عبارة عن بيانات
مفصلة حسب نوع الجنس ،تقدم معلومات منفصلة للرجال والنساء والبنني والبنات .وتعكس
البيانات املصنفة حسب نوع الجنس األدوار ،واألوضاع الحقيقية ،والظروف العامة للنساء
والرجال والفتيات والفتيان يف كل جانب من جوانب املجتمع .عىل سبيل املثال ،معدل معرفة
القراءة والكتابة ومستويات التعليم وامللكية التجارية والعاملة واالختالفات يف األجور واملعالني
وملكية املنازل واألرايض والقروض واالئتامن والديون ،وما إىل ذلك .عندما ال تكون البيانات
مصنفة حسب الجنس ،يكون من األصعب تحديد أوجه عدم املساواة الحقيقية واملحتملة.
وتعترب البيانات املصنفة حسب نوع الجنس رضورية لتحليل جنساين فعال .
128

الصحة والحقوق الجنســية واإلنجابية :ميكن فهم الصحة الجنســية واإلنجابية والحقوق
اإلنجابية مجتمعة عىل أنها حق للجميع ،ســواء كانوا صغارا أو كبارا ،نســاء أو رجاال أو مغايري
الهوية الجنســية أو مســتقيمني أو مثليني أو ســحاقيات أو مشــتهي الجنسني ،املصابني بفريوس
نقــص املناعــة البرشية أو الصحيحني ،التخاذ خيارات فيام يتعلــق بالجنس والتكاثر الخاصة
بهم ،رشيطة أن يحرتموا حقوق اآلخرين يف الســامة الجســدية .ويشــمل هذا التعريف أيضً ا
الحــق يف الوصــول إىل املعلومات والخدمات الالزمة لدعم هذه الخيارات وتحســن الصحة .
129

اليونيسيف ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت .اليونيسكو،
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اليونيسيف  ،صندوق األمم املتحدة للسكان  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ،هيئة
األمم املتحدة للمرأة« .املساواة بني الجنسني  ،ومتاسك األمم املتحدة وأنت
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أفريقيا املتكاملة ،املزدهرة واملساملة

امللحق جيم :املنظامت التي ساهمت يف إعداد االسرتاتيجية الجنسانية ومتكني املرأة
املجموعات االقتصادية اإلقليمية
السوق املشرتكة لرشق أفريقيا والجنوب األفريقي (الكوميسا)؛ املجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا (اإليكواس)؛ جامعة رشق أفريقيا؛ الهيئة الحكومية املشرتكة للتنمية (اإليجاد)؛ مجموعة
تنمية الجنوب األفريقي (سادك)؛ مجلس غرب أفريقيا ووسط أفريقيا للبحوث الزراعية والتنمية.
منظامت املجتمع املدين الوطنية
شــبكة حاضنات األعامل الزراعية األفريقية؛ مبادرة الســام للفنانني األفريقيني؛ الرابطة
الوطنيــة الكامريونيــة لرعاية األرسة؛ املجلس االستشــاري األفريقي؛ املركز األفريقي للحل
البنــاء للمنازعات؛ منتدى الشــباب األفريقي يف املهجر يف أوروبــا؛ املنتدى األفريقي للقيادة؛
رابطة نســاء غرب أفريقيا؛ رابطة االتصاالت التقدمية؛ مركز البحوث ودراســات التوثيق
واملعلومــات حــول املرأة؛ مركز قضايا القــرن ال21؛ املؤمتر الوطني ملنظامت املزارعني يف
الكامــرون؛ رابطة املحاميات اإلثيوبيات؛ شــبكة املرأة األفريقيــة للتنمية واالتصال؛ منظمة
تضامــن املــرأة األفريقية؛ تحالف حقوق الغذائية؛ منتدى املــرأة األفريقية الرتبوية؛ الصندوق
االســتئامين الجنســاين والتنمية الريفية؛ حملة مسائل الجنســن هي حملتي لألجندة؛ الصالت
الجنســانية؛ املنظامت الشــعبية العاملة معا بالتآخي؛ مجموعة املبادرات للتقدم االجتامعي؛
رابطة مســتخدمي الربامجيات الجامعية والبائعني؛ املركز الدويل لتنمية األســمدة؛ منظمة
آيباس أديس؛ رابطة التبادل الثقايف الدويل للمرأة -آيســيس؛ معهد الحياة والســام؛ شــبكة
القيادة الشــبابية املغربية؛ املؤسســة الوطنية للوقود الحيوي؛ لجنة أوكســفورد للتحرر من
املجاعة (أوكســفام) ؛ بوركينا فاســو؛ لجنة أكســفورد للتحرر من املجاعة (أوكســفام إثيوبيا) ؛
لجنة أوكســفورد للتحرر من املجاعة (أوكســفام غانا) ؛ لجنة أوكســفورد للتحرر من املجاعة
(أوكســفام كينيا)؛ لجنة أوكســفورد للتحرر من املجاعة (أوكســفام تنزانيا) ؛ لجنة أوكسفورد
للتحرر من املجاعة (أوكســفام زميبابوي)؛ منظمة املرأة األفريقية؛ منظمة روزاريا االســتئامنية
التذكاريــة ؛ منتــدى املزارعات الريفيات (الكامريون)؛ منتــدى املزارعات الريفيات (تنزانيا)؛
منتدى املزارعات الريفيات (أوغندا)؛ الحركة النســائية اإلثيوبية (ســيتاويت)؛ منظمة صغار
املزارعــات يف نيجرييــا؛ تحالف حقوق املرأة يف غانا (ســونجتابا)؛ منظمة توبيب أماهورو؛
اتحاد الجمعيات الخريية النســائية اإلثيوبية؛ مجموعة العمل النســايئ؛ منظمة املرأة ومســائل
الجنســن والتنميــة؛ املرأة يف القانون والتنميــة يف أفريقيا؛ املرأة واملوارد يف رشق أفريقيا
والجنوب األفريقي؛ الرابطة العاملية للمرشــدات وفتيات الكشــافة؛ معهد املعرفة والقيادة
الشــبايب؛ شبكة الدعوة للشــباب واألطفال؛ برنامج الفتيات الحرضيات.
منظامت املزارعني
الرابطة الوطنية للمزارعات واملجلس النسايئ التحاد نقابات املنتجني يف بنني؛ واملنهاج اإلقليمي
ملنظامت املزارعني يف وسط أفريقيا؛ شبكة بيليتال مارويب؛ وشبكة منظامت املزارعني واملنتجني يف
غرب أفريقيا؛ وشبكة محويل املنتجات الزراعية.
شبكة املرأة الريفية
الشبكة األفريقية لألعامل الزراعية النسائية؛ الهيئة الشاملة للمرأة يف سلسلة قيمة الدواجن؛
رابطة تاليولني اإلقليمية؛ القضية الريفية؛ وحدة االتصال واإلعالم التابعة للجمعية األنثوية
لتشاد؛ االتحاد الوطني للمنتجني الزراعيني يف الكونغو؛ تقديم الخدمات الزراعية التعاونية؛
فونزان؛ رابطة العمل التنموي؛ رابطة بائعي البيض؛ شبكة منظمة املزارعني يف غانا؛ االتحاد
الوطني لرابطات النساء الريفيات يف مايل؛ االتحاد الوطني للمحوالت الزراعية؛ يد العون؛
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مؤسسة ليفوفو ليندلوفو؛ املكتب اإلقليمي ملنظمة املرأة األفريقية -املكتب اإلقليمي للجنوب
األفريقي؛ املنهاج الزراعي لكوت ديفوار؛ منظمة توييس هاموي املوالية للمرأة؛ االتحاد الوطني
للنساء املغربيات؛ شبكة املرأة يف األعامل الزراعية يف غانا.
املنظامت الدينية
منهاج الرابطة الصحية املسيحية األفريقية؛ تحالف العمل؛ املؤمتر اإلفريقي للكنائس-االتحاد
األفريقي؛ رابطة النساء املكرسات يف رشق ووسط أفريقيا؛ منهاج الجمعيات الصحية املسيحية
يف أفريقيا؛ الكنيسة األفريقية لروح القدس؛ شبكة النساء املؤمنات يف أفريقيا؛ الكنيسة األفريقية
لروح القدس؛ الجمعيات الشبابية املسيحية لعموم أفريقيا؛ تحالف املنظامت الدينية يف
الكامريون؛ الكنيسة االنغليكانية؛ الكنيسة االنغليكانية يف أوغندا؛ رابطة اإلنجيليني يف أفريقيا؛
رابطة أعضاء املؤمترات األسقفية يف رشق أفريقيا؛ املجتمع البهايئ الدويل؛ الكنيسة الكاثوليكية يف
بوروندي؛ األبرشية الكاثوليكية يف انجونج؛ الرابطة الصحية املسيحية يف كينيا؛ مجلس الكنائس
املسيحية يف أنغوال؛ املجلس املسيحي لغانا؛ جامعة منظمي املجتمع؛ منسق املرأة املسلمة يف
تشاد؛ مجلس املقاطعات األنغليكانية يف أفريقيا؛ املجلس الوطني للكنائس يف بوروندي؛ منتدى
املزارعني يف وسط أفريقيا والجنوب األفريقي (أوغندا)؛ الجامعة املعمدانية يف وسط أفريقيا
(جمهورية الكونغو الدميقراطية)؛ الشبكة العاملية لدعاة اإلعاقة (كينيا)؛ الشبكة العاملية لدعاة
اإلعاقة (ليسوتو)؛ الشبكة العاملية لدعاة اإلعاقة (أوغندا) ؛ الشبكة العاملية لدعاة اإلعاقة
(زميبابوي) ؛ الشبكة الدوائية العاملية؛ أمل العائلة؛ الكنيسة اإلنجيلية اإلثيوبية ميكانيسوس؛
منتدى األديان األثيويب للحوار من أجل التنمية والعمل؛ الرابطة اإلنجيلية ملالوي؛ الكنيسة
االنجيلية اللوثرية يف تنزانيا؛ الكنيسة املشيخية اإلنجيلية يف غانا؛ شبكة اإلميان نحو العمل؛ اتحاد
املحاميات يف كينيا؛ أصدقاء كنيسة الكويكرز؛ مؤسسة الله يذكر جميع األطفال يف كل مكان؛
بطريركية الروم األرثوذكس باإلسكندرية وكل إفريقيا؛ املجلس الهندويس الكيني؛ املنتدى املشرتك
بني األديان؛ الشبكة الدولية للزعامء الدينيني املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز؛ وبرنامج الحوار بني األديان والثقافات؛ واملجلس الديني املشرتك يف بوروندي؛ االتحاد
الدويل لتنظيم األرسة ؛ جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا؛ حركة العدل بني الجنسني يف
كينيا؛ الشبكة الشبابية الدينية يف كينيا؛ تحالف الشباب املسلم الكيني؛ شبكة النساء املؤمنات يف
كينيا؛ النديسا؛ الندنت ماالوي؛ جامعة ماسينو؛ مؤسسة الخرباء االستشاريني اإلعالميني؛ الكنيسة
امليثودية؛ الكنيسة امليثودية يف غانا؛ خدمات إرشاد األرسة املسلمة؛ الكنيسة السبتية يف مركز
نريويب؛ املجلس الوطني للكنائس الكينية؛ املؤمتر املعمداين النيجريي؛ املنظمة الرنويجية للمعونة
الكنسية؛ منظمة الكنائس األفريقية املؤسسة؛ الكنيسة األرثوذكسية؛ منتدى الرجال يف باداري
إنكوندليني حول مسائل الجنسني؛ الكنيسة املشيخية يف رشق أفريقيا؛ الكنيسة املشيخية؛
الكنيسة املشيخية يف رواندا؛ الكنيسة املشيخية يف جنوب السودان؛ مكتب املرأة؛ مقاطعة
الكنيسة االنغليكانية يف بوروندي؛ ريجاد؛ الشبكة الشبابية لريجاد؛ شباب ريجاد؛ مبادرة رواندا
للتنمية املستدامة؛ مجلس الكنائس السوداين؛ برنامج الشبكات الجنسانية يف تنزانيا؛ منتدى
املوارد الوطنية يف تنزانيا؛ الشبكة الربيسبيتارية لوسط أفريقيا؛ مجلس بالنتاير؛ شبكة املرأة
األفريقية للمجتمع املحيل والتنمية؛ الشبكة الدينية األوغندية حول اإلجراء البيئي؛ املجلس
املسيحي املشرتك يف أوغندا ؛ شبكة املرأة األوغندية؛ اتحاد املجلس اإلسالمي لرشق ووسط
أفريقيا والجنوب األفريقي ؛ كنيسة املسيح املتحدة ؛ الكنيسة امليثودية املتحدة؛ مبادرة األديان
املتحدة (إثيوبيا)؛ مبادرة األديان املتحدة (كينيا)؛ مبادرة األديان املتحدة (نيجرييا)؛ مبادرة
األديان املتحدة (رواندا) ؛ مبادرة األديان املتحدة (جنوب السودان) ؛ برنامج «الشباب أحياء».
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املؤسسات األكادميية والبحثية
جامعة نريويب؛ جامعة بريتوريا؛ الفريق العاملي للمربيات والطبيبات الرسيريات والباحثات
(اململكة املتحدة)؛ فريق هوليت للمربيات والطبيبات الرسيريات والباحثات (الفلبني)؛ مؤسسة
يونيليفر للمربيات والطبيبات الرسيريات والباحثات (زميبابوي).
منظامت املجتمع املدين الدولية
منظمة العمل الدولية؛ التعاونية الدولية للمساعدة واإلغاثة يف كل مكان (كري)؛ الرشكات
ومفوضية امللكية الفكرية؛ منظمة العمل يف حاالت األزمات؛ االتحاد الدويل لتنظيم األرسة؛ لجنة
أوكسفورد للتحرر من املجاعة (أوكسفام)؛ الخطة الدولية؛ منظمة الشفافية الدولية؛ الخدمات
التطوعية الدولية يف الخارج.
وكاالت األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ منظمة العمل الدولية؛ برنامج
األمم املتحدة للبيئة؛ لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة؛ صندوق األمم املتحدة للسكان؛ هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ برنامج األغذية العاملي
الوكاالت املانحة الثنائية
سفارة اسرتاليا؛ سفارة كندا؛ سفارة السويد؛ الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنايئ الدويل؛ وكالة
التنمية الدولية للواليات املتحدة.
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اإلسهامات املكتوبة يف اسرتاتيجية االتحاد األفريقي الجنسانية
وكاالت األمم املتحدة
 .1مقر منظمة األغذية والزراعة
 .2لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
 .3برنامج األمم املتحدة للبيئة
 .4حقوق اإلنسان لألمم املتحدة
 .5صندوق األمم املتحدة للسكان
الرشكاء املتعاونون الدوليون
 .6اتفاقية التمويل املشرتك /ترتيب الربمجة املشرتكة ،الوكالة الكندية للشؤون العاملية-املركز
الدويل لتطوير األسمدة
 .7أوكسفام  -نريويب
 - 8أوكسفام  -فريق التمكني االقتصادي والرعاية االقتصادية للمرأة
 .9اوكسفام هراري
املنظامت غري الحكومية الدولية
 .10املركز الدويل لتمكني املرأة ومناء الطفل
املجموعات االقتصادية اإلقليمية
 .11املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس)
منظامت القطاع الخاص
 .12ماكينزي
منظامت املجتمع املدين
 .13تعليقات مجموعة البهايئ
 .14الشبكة الدينية األوغندية للعمل البيئي
 .15جمعية االتصاالت التقدمية
 – 16التحالف األفريقي للنساء املسيحيات يف أفريقيا /تحالف النساء اإلنجيليات يف أفريقيا؛
لجنة املرأة لرابطة اإلنجيليني يف أفريقيا
 .17الالهوت والحياة األرسية والعدالة بني الجنسني -مؤمتر الكنائس األفريقية
األفراد
 .18تافادزوا ر .موروبا
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