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 مقدمة  .1
أة في أفريقيا حقوق المروالمتعلق بلحقوق اإلنسان والشعوب  األفريقي الميثاقبالمرفق بروتوكول التم اعتماد 

 12ضمان  بعد 3002في  حيز التنفيذودخل  3002 في يوليوموزمبيق ، في مابوتو مابوتو( بروتوكول)
أشيد ببروتوكول مابوتو بوصفه صكا من صكوك حقوق اإلنسان التقدمية والشاملة جدا على لقد تصديقا. 

كول حقوقا يكفل البروتو الصعيد العالمي الذي ينص بشكل شامل على حقوق النساء والفتيات في أفريقيا.
ف ضد اء العنواسعة النطاق للنساء والفتيات ويشمل أحكاما تدريجية بشأن الصحة والحقوق اإلنجابية، إنه

المرأة، إنهاء الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، المشاركة السياسية والتمكين 
 للمرأة  االقتصادي

 
 التصديقحالة  .3

، اعتمدت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي اإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين 3002وفي يولي
لذي التزم فيه رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي بالتوقيع على بروتوكول مابوتو والتصديق في أفريقيا ا

الطابع المحلي على البروتوكول وتنفيذه إلى جانب الصكوك الوطنية  إلضفاءتمهيدا  3002عليه بحلول نهاية 
أيضا عقد  تاعتمد .3002في  واإلقليمية والدولية األخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 ،الشامل عليهلزمت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بالتصديق أ( و3030-3010المرأة األفريقية )
 :كانت حالة التصديق على النحو التالي، يومنا هذا . حتى3030بالكامل وتنفيذه بحلول عام  وتعميمه

 
  :دولة عضوا 20صدقت عليه 
 عضوا دولة 13: عليها تصدق ولم وقعت 
 دول أعضاء  2 :صدقت أو توقع لم 

 بعثات الدعوة لتشجيع التصديق على بروتوكول مابوتو وإضفاء الطابع المحلي عليه وتنفيذه .2

 13 ـبعثات للدعوة داخل البلد إلى الدول األعضاء الب مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية القيامتعتزم 
 لشاملاالرامية إلى التصديق والتي لم تصدق بعد على بروتوكول مابوتو كجزء من الحملة األوسع نطاقا 

 التصديق" بشأن رفيع المستوى اجتماع عقد ،3012 يونيو 32 في. 3030على بروتوكول مابوتو بحلول 
 لرفيعا الرابع الفريقاجتماع  هامش على" وتنفيذه وإضفاء الطابع المحلي عليه مابوتو بروتوكول على

االنسان  لحقوق األفريقية للجنة التابع أفريقيا في المرأة بحقوق المعني الخاص المقرر حضره المستوى
المشار إليها  الدعوة بعثات بشأن للتشاور المدني، المجتمع وأعضاء األعضاء الدول وبعضوالشعوب 

 الدول من يةقطر مالمح وضع تم الغرض، لهذا تحقيقا. اإلضافية التصديقات لتأمين االستراتيجيةو والسبل
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 الفرصو التحديات ،أخرى أمور جملة ضمن يحدد، الذي مابوتو بروتوكول على بعد تصدق لم التي األعضاء
 عن لصادرةا التوصيات مع ذلك يتماشى. بلد بكل خاصة للدعوة استراتيجيات يقترحكما  للتصديق المتاحة

ؤون للعدالة والش اللجنة الفنية المتخصصة هامش على عقدت التي للمعاهدة بالترويج الخاصة العمل حلقة
 منظمة صكوك ومتابعة تنفيذمن جملة أمور أخرى، ، تعزيز أجل من ،3012 نوفمبر 12 في القانونية
 على تحول دون التصديق التي التحديات فهم بغيةحولها  دراسة وإجراء األفريقي، االتحاد/األفريقية الوحدة
  .األفريقي واالتحاد األفريقية الوحدة منظمة صكوك
 للمجلس بعةالتا الوزارية واللجنة القانوني؛ المستشار مكتب مع بالتعاون البلدان داخل زيارات الدعوة ستجري
 الوحدة منظمة معاهدات وتنفيذ إلى االنضمام/التصديق تواجه التي بالتحديات المعنية التنفيذي
 حقوق ئاتوهي أفريقيا؛ في المرأة بحقوق المعني الخاص المقرر مكتبوكذلك ؛ األفريقي االتحاد/األفريقية
 الدعوة عثاتب تتوج أن المتوقع من. االستراتيجية المدني المجتمع ومنظمات األفريقي؛ لالتحاد التابعة اإلنسان

 المحلي لطابعا بإضفاء التعجيلبعليه فعال  صدقت التي وتلك مابوتو بروتوكول على تصدقبال البلدان إلى
 .وتنفيذه البروتوكول على

 
 ن الوزراء االجراء المتوقع م .2
 لدعما بتقديم يلتزموا وأن األعضاء الدول إلى المقررة الدعوة ببعثات علما يحيطوا أن الوزراء من يرجى
 وافقةم لضمان الوطني المستوى على باإلجراءات التعجيل بما في ذلك، البعثة أعمالبهدف إنجاح  لها الالزم

 .بهذه المهمة للقيام تحسبا التصديق على المختصة السلطات


