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 (CSW62) المرأة وضع للجنة والستين الثانية الدورة قبل ألفريقيا الوزارية المشاورات 
 

 
 2018 فبراير 23 - 21 

 
 الختامية الوثيقة

 
 ديباجة

 
 

 (RECS) اإلقليمية االقتصادية المجموعات وممثلو المرأة، وشؤون الجنسين بين المساواة عن المسؤولون (AU) األفريقي االتحاد وزراء نحن،
 جدول هو االجتماعي "النوع حملة وأعضاء ،(CSW NGO) أفريقيا المرأة وضع لجنة - المدني المجتمع ومنظمات ،)(RMs اإلقليمية واآلليات
 أفريقيا، عموم وبرلمان الريفية، المناطق من األفريقيات والشابات الشباب ذلك يف بما المدني، المجتمع ممثلي من وغيرهم (GIMAC) أعمالي"
 وضع للجنة والستين الثانية للدورة واالستعداد للتداول األفريقي االتحاد مفوضية في والمجتمعون اآلخرين التنمية وشركاء المتحدة، األمم ووكاالت
 في والفرص "التحديات موضوع: بشأن 2018 مارس 23 إلى 12 من الفترة في بنيويورك دةالمتح األمم مقر في ستُعقد التي (CSW62) المرأة
 ؛الريفية" المناطق في والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق

 
م وقد   االتحاد مفوضية بين ما بالتعاون (CSW62) المرأة وضع للجنة والستين الثانية الدورة قبل ألفريقيا التشاوري الوزاري االجتماع نُظ ِّ

 ،)(ECA ألفريقيا االقتصادية واللجنة للمرأة(، المتحدة األمم )هيئة المرأة وتمكين الجنسين بين بالمساواة المعني   المتحدة األمم وكيان األفريقي،
 وتمكين الجنسين بين بالمساواة المعني ة خص صةالمت الفنية للجنة األفريقي االتحاد مكتب واضطلع (.UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
 الوزاري. االجتماع هذا وإدارة لتنظيم والسياسية االستراتيجية بالقيادة (GEWE STC) المرأة

 
 استشارية اجتماعات األعضاء الدول دتقع ،المتعلقة اإلقليمية اتوالمشاور (CSW62) المرأة وضع لجنةل والستين الثانية لدورةل اإلعداد إطار في

 تمثيل لضمان الريفية، المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء ماسي   وال المحلية، والمجتمعات المعنيين، المصلحة أصحاب فيها شركتأ وطنية
 اإلقليمی تشاوريال االجتماع أتاح وقد .لدورةا لتلك عليها المتفق االستنتاجات من ألفريقيا المشترك موقفال في وفرصهن وتحدياتهن تياجاتهناح

األعضاء في االتحاد األفريقي الدول  األفريقية في نيويورك لضمان تبن ي المجموعةواالرتباط الفعال بلالتفاق على استراتيجية للتعاون  الفرصة للدول األعضاء

 أعمال تتم أن تضمن التي للكيفية استراتيجية المشاركون وضع كما .المتفق عليها في الدورةستنتاجات االضمان التوصل إلى موقف أفريقيا المشترك و
 بين المساواة بأولويات للنهوض األولوية ذات اإلجراءات ذلك في بما فع ال، بشكل   المرأة وضع لجنة بتوصيات لمتعلقةا واإلبالغ والرصد، التنفيذ،
 .2063 عام أعمال وجدول 2030 عام أعمال جدول في الواردة الجنسين

 
لمعيارية التقد مية التي وضعها االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه، بما في ذلك بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان باألطر ا التزاما  

، وميثاق (SDGEA)والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا )بروتوكول مابوتو(، واإلعالن الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا 
، والميثاق األفريقي للديمقراطية ((ACRWC، وخطة عمل عقد الشباب، والميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل ((AYCالشباب األفريقي 

تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال عام و، 2063، وخطة التنفيذ العشرية لجدول أعمال عام ((ACDEGواالنتخابات والحوكمة 
حة للعمل بشأن الصحة (، واإلعالن بشأن العقد األفريقي لحقوق اإلنسان، وخطة مابوتو الُمنق  2020-2010، وعقد المرأة األفريقية )2030

إلخ.، وإعالن أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، والموقف األفريقي  ،(، وإعالن ماالبو2030-2016ابية )والحقوق الجنسية واإلنج
وضع حد لزواج األطفال، والتي تؤكد جميعها على أن تمكين النساء والفتيات الالئي يعشن في المناطق الريفية، وإعمال حقوقهن المشترك بشأن 

، بل وجدول 2030اإلنسانية، والمساواة بين الجنسين تُعَد أموراً حاسمة لتحقيق منهاج عمل بيجين، وجدول أعمال أديس أبابا، وجدول أعمال عام 
 .2063أعمال عام 
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ً  تعاني أنها إال الطبيعية، بالموارد تزخر أفريقيا في الريفية المجتمعات ألن وإدراكا   ً  الموارد. في نقص من أيضا  المتداخل، للطابع كذلك وإدراكا
 في مختلفة وتحديات حقائق يواجهن الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء وألن أفريقيا، في لألوضاع للتجزئة القابل وغير والمتنوع،
ً  اً جميع ترتبط فإنها ذلك ومع لقارة،ا أنحاء مختلف ً  ارتباطا  فرص في المساواة عدم ذلك في بما - ةالهيكلي والحواجز الجنسين بين المساواة بعدم وثيقا
 ضدهن؛ تمييزاً  ويُشكل الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات بالنساء يُضر مما والموارد، السلطة على المرأة حصول

 
 من %60 من أكثر وأن ريفية، مناطق في شنيع هؤالء من %80 من أكثر وأن اء،النس من هم أفريقيا سك ان من %50 من أكثر بأن وإقرارا  
 واأليدي الوقت من الكثير تستهلك األجر، زهيدة رسمية، غير أنشطة في العمالة تلك تتركز حيث الزراعي القطاع في تنحصر الريفية المرأة عمالة

 الدخل؛ وتأمين االجتماعية الحماية من ضئيل بقدر إال تحظى وال العاملة،
 

 بها باالعتراف تحظى إسهاماتهن وأن األفريقية، لالقتصادات الفقري العمود يُمث لن الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء بأن وإقرارا  
 ببطء؛

 
 والتي اإلنسانية، بحقوقهن الكامل تمتعهن دون تحول هيكلية عوائق يواجهن أفريقيا في الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء بأن وعلما  
 ً  المستويات جميع ىعل والتدخالت واالستثمارات، والميزانيات، والسياسات، القوانين، في ُمجتزأ نحو على لها التصدي أو عنها تغاضيال يتم ما غالبا
 القارة؛ أنحاء مختلف في

 
ً  أنه بقلق نالحظ وإذ  لنيُمث   أنهن الواضح ومن ،القرار وصنع القيادة مواقع من الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء تُستبعد ما غالبا

ً  تمثيالً  ً  أقل يجعلهن مما الحوكمة، وآليات والوطنية المحلية المؤسسات في ناقصا  في وُسلطتهن واستقالليتهن، آرائهن، عن التعبير مجال في حظا
   القرارات؛ اتخاذ

 
 على الحصول في المساواة وعدم بالفقر، متناسب غير نحو على يتأثرن الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء أن كذلك نالحظ وإذ

 االجتماعية؛ والحماية الالئق، والعمل والخدمات، التحتية، والبنى والتمويل، الطبيعية، الموارد وتأمين وملكيتها، بها والتحكم األراضي
 
 الدور جانب إلى محدودة، العاملة لليد الُموفرة والتقنية ،والطاقة التحتية، والبنى االجتماعية، الخدمات على الحصول فرص ألن بالقلق نشعر وإذ

 لنساءا وقت واستخدام الرعاية، مجال في األجر مدفوع غير العمل هذا زالي ال والفتيات. النساء على الرعاية عبء من يزيد الذي للمرأة اإلنجابي
ِّضيُ  المتعدد والحرمان تيات،والف  المهارات، تنمية من المزيد لتحصيل الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء أمام المتاحة فرصال قو 

 ينالتمك وفرص الجيدة النوعية وذات التكلفة ميسورة الصحية الرعاية خدمات على والحصول قيادية، مناصب تبوؤ وإمكانية الجيد، التعليم وفرص
ً  يشكل مما الكبار، أمية ومحو  االقتصادية التمكين فرص من غيره وعلى التعليم على حصولهن إمكانية من يُحد كما اإلنسانية لحقوقهن انتهاكا

 المستقبل؛ في والسياسية واالجتماعية
 

 وارتفاع االجتماعي، النوع على القائم والعنف الجنسي بالعنف الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء تأثر إزاء العميق بالقلق نشعر وإذ
 الرعاية أعمال ذلك في بما - األطفال وعمالة )األيدز(، المكتسب المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص وفيروس النفاسية، الوفيات معدل
 الثدي، وكي   لإلناث، التناسلية األعضاء بتر وتشويه/ األطفال، زواج ذلك في بما - الضارة والممارسات المنزلي، والعمل األجر مدفوعة غير

 بالتسجيل المتصلة والمسائل المناخ، تغير راثآو والفتيات، النساء ضد بالتقنية المدعوم العنف ذلك في بما الجنسي التحرش من الجديدة واألنواع
 الشابات حقوق الإعم تعرقل تزال ال التي السلبية الممارسات وجميع اإلناث، األطفال ضد تُرتكب التي العديدة واالنتهاكات الجنسية، وانعدام يالمدن

 الة،والعد القانون إنفاذ مثل العنف من الناجيات ودعم العنف لمنع جيدة خدمات على الحصول إمكانية من تُحد التي المخاوف كذلكو والفتيات؛
 الوالدة؛ ناسور حاالت عالج دعم ذلك في بما واالجتماعي، النفسي والدعم واالجتماعية، الصحية والخدمات

 
ً  تشكل تزال ال االجتماعي بالنوع المتعلقة واإلحصاءات البيانات في الثغرات ألن كذلك بالقلق نشعر وإذ ً  تحديا  وتنفيذ ورصد وضع في رئيسيا

 العالمي األعمال جدول وفق الركب" عن يتخلف أحد ترك "عدم أعمال جدول تحقيق الصعب من يجعل مما األدلة، لىع القائمة السياسات وبرمجة
 ؛2063 لعام األفريقي باالتحاد الخاص األعمال وجدول 2030 لعام
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بسبب النزاعات والهشاشة )سواًء النساء والفتيات لظروف الفتيات والنساء الالئي يعشن في المناطق الريفية ويواجهن ظروفاً غير مستقرة وإدراكا  

 المجتمعات المضيفة(، والتطرف العنيف، ومظاهر انعدام األمن التي تتضمن اإلرهاب وال تقتصر عليه. نساءجئات، أو المشردات داخلياً، أو الال
 

وس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب بضمان أن تكون كل امرأة أو فتاة تعيش في المناطق الريفية، أو مصابة بفيروالتزاما  
و أرملة، أو )األيدز(، أو تعاني من إعاقة، أو تكون الجئة أو مشردة أو متأثرة سلباً بأي شكل من أشكال الهجرة أو االتجار، أو ُمسنة، أو يتيمة، أ

قيمتها ويمكن أن تُسهم في تنمية أسرتها ومجتمعها وبلدها إذا ما أُعطيت ماً عازبة، أو ضمن أسرة يعولها أطفال، لها تعيش في ظروف الصراع، أو أُ 
 األولوية وُوف رت لها الموارد الكافية؛

 
سية تحويل السرد من "النساء والفتيات الريفيات" إلى "النساء والفتيات الالئي يعشن في المناطق الريفية"، وبالتالي معالجة القضايا األساوإذ نقرر 
 عدم المساواة وعدم إعطاء األولوية لالستثمار في المجتمعات الريفية مما يخلق أوجه التفاوت وعدم تمكين النساء والفتيات. المتمثلة في

 
 العمل إلى دعوة

 
 إسهاماتهن، من واالستفادة الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء تواجه التي للتحديات للتصدي التالية اإلجراءات اتخاذ إلى هنا ندعو
 طريق: عن وذلك

 
 الريفية، هي ليست المرأة أن مالحظة إلى والستين الثانية دورتها في المرأة وضع لجنة ندعو الريفيات": والفتيات "النساء من السرد تحويل .1

 التدخالت على التركيز إلى ندعو فإننا ثم، ومن الريفيان. هما وخبرتهن عيشهن سبل والفتيات النساء خاللها من تستمد التي والبيئة السياق وإنما
 والفتيات. النساء لصالح والبيئات السياقات تلك تغير التي

 
 األرض في المرأة حقوق ضمان يرتبط اإلنتاجية: والموارد األراضي في الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء حقوق ضمان .2

 واالستقالل القرار اتخاذ سلطة من أكبر قدر ذلك في بما ،ةالريفي المناطق في والفتيات للنساء الفوائد من واسعة بطائفة اإلنتاجية الموارد من وغيرها
 والمحلي، الوطني الصعيدين على بفعالية وتنفيذها يةقو وسياسية قانونية أطر إلى حاجة وهناك والتخويف. العنف من التحرر عن فضالً  االقتصادي،

 أمن وتوطيد األراضي على وحصولها المرأة حقوق لضمان االجتماعي بالنوع المتعلقة التمييزية والممارسات األعراف على القضاء جانب إلى
 الحيازة.

 
 وسوء الغذائي األمن انعدام من يعانين ةالريفي المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء تزال ال التغذية: وسوء والجوع الفقر على القضاء .3

 عام بحلول التغذية وسوء والجوع الفقر على القضاء سيتطلب أفريقيا. في المزمن التغذية نقص من يعانون الذين األشخاص عدد تزايد مع التغذية،
 األغذية، وإنتاج للزراعة المستدامة النظم ودعم المالي، واإلدماج التقنية، على الحصول ودعم الدخل، وزيادة الزراعية، اإلنتاجية تحسين 2030
ف. نحو على وتقاسمها زراعيال البيولوجي التنوع فوائد على والحفاظ ً  ذلك سيعني كما ُمنصِّ  حي ز لحماية التجارية القواعد بشأن التفاوض أيضا
 ذلك وسيشمل الجنسين. بين والمساواة والفتيات النساء لتمكين األولوية إعطاء مع غذائي،ال واألمن الزراعية بالتنمية الخاصة المحلية السياسات

 المواسم. خارج للزراعة استراتيجية وتطوير نساء تديرها الريفية المناطق في لألغذية بنوك إنشاء

النساء والفتيات الالئي يعشن في المناطق الريفية . االستثمار في التعليم والتعلم مدى الحياة للنساء والفتيات الالئي يعشن في المناطق الريفية: 4
ى الفوارق وهناك حاجة إلى استثمارات أكبر وأكثر منهجي ةً للقضاء عل هم األكثر حرمانا من حيث حضور المدارس ومحو األمية وتعليم الكبار.

والمهني والفني(. بين الجنسين في التعليم، وضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء والفتيات، وإتمام التعليم الجيد )االبتدائي والثانوي والجامعي 
ة، وضمان بيئات آمنة، ومعلمين المدرس وهذا يعني توفير إمكانية الوصول إلى البنى التحتية التعليمية والتقنيات المدرسية الجيدة، وتقليل المسافة إلى

نوعية جيدة، وبرامج لمنع تسرب الطالب من المدارس، والقضاء على التحرش الجنسي في المدارس؛ وضمان إعادة التحاق الفتيات والشابات  من
وينبغي تنفيذ  في المناطق الريفية.ن وزواج األطفال والفقر والصراعات والعوامل األخرى الحمل الُمبك ري   وأالالئي تركن الدراسة بسبب الزواج 

ات واالتصاالت، مبادرات تدعمها موارد كافية تستهدف الفتيات الالئي يعشن في المناطق الريفية لتوسيع نطاق التعليم المتنقل الُممك ن بتقنية المعلوم
 ضيات، والتدريب على محو األمية.والعلوم، والتقنية والهندسة، والريا

 ومرافق المأمونة والمياه والمستدام، اآلمن والنقل المستدامة، الطاقة ذلك في بما منها: واالستفادة والتقنية التحتية البنى في االستثمار .5 
 ولكن متأخرةً. الريفية المناطق في يعشن ئيالال والفتيات النساء إلى هاوصول الخدمات هذه على ويغلب صاالت.واالت المعلومات وتقنية اإلصحاح،

 غير المنزلية واألعمال الرعاية أعمال من النسبية حصتهن توزيع وإعادة وتقليل والتعليمية، االقتصادية فرصهن لتعزيز حيوية أمور هذه



 

4 

 

  
 
 
 
 

 القرار، لصنع وممارستها المرأة مشاركة وزيادة المبتكرة، والشراكات االستثمارات زيادة ينبغي ،تلك المساواة عدم مظاهر ولمعالجة األجر. مدفوعة
 القطاعات. تلك في االقتصادية مشاركتها وضمان

 
 جميع على والقيادة القرار لصنع وممارستهن مشاركتهن ودعم الريفية المناطق يف يعشن الالئي والفتيات النساء صوت تعزيز .6 

  المدني، المجتمع ومنظمات الخاص، والقطاع والسياسة، الحوكمة، هياكل جميع تُعد    .المساواة قدم وعلى عالةف بصورة المستويات
 السياسية المجاالت في الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء وتمثيل واستقاللية صوت لتعزيز حاسمة أهمية ذات والتعاونيات والمؤسسات
 حاجة وهناك عيشهن. وسبل حياتهن تمس التي والمؤسسات القرارات على بالتأثير لهن والسماح بحقوقهن لمطالبةل وذلك واالقتصادية، واالجتماعية

 واإلرشادية التنظيمية القدرات تعزيز أجل من لقرارا صنع في مشاركتهن لتيسير المأمون التمويل توفير عن فضالً  مواتية، وسياسية تشريعية بيئة إلى
 والشابات. للفتيات

 
 تسريع أفريقيا: في األطفال وزواج الضارة والممارسات االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسي العنف أشكال جميع على القضاء .7 

 في بما الريفية، المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء على تؤثر التي الضارة والممارسات العنف أشكال جميع على القضاء إلى الرامية الجهود
 من ياتالناج حصول ضمان األرامل. تطهير وطقوس الثدي، كيو األطفال، وزواج االتجار، أشكال وجميع األنثوية، التناسلية األعضاء تشويه ذلك

 الدعوة حمالت تيسير ذلك ويتطلب العدالة. وخدمات االجتماعية، - والنفسية والصحية، االجتماعية، ةاألساسي الدعم الخدمات على تلك العنف أشكال
 لمنظور الُمراعية تماعيةواالج المالية السياسات خالل من ذلك في بما بها، التنبؤ يمكن التي األجل طويلة المالية االستثماراتو الدعمو المرأة لحقوق
 االجتماعي. النوع

 
 

 
 إدراك الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية للنساء والفتيات اللواتي يعشن في المناطق .8

 والخدمات المعلومات على الحصول فرص إلى االفتقار يُعد   من بروتوكول مابوتو 14الريفية بما يتماشى مع المادة 

 النساء وتحتاج الريفية. المناطق في يعشن الالئي والفتيات الشابات ماسي   وال للمرأة، بالنسبة خاص بوجه حاداً  واإلنجابية الجنسية بالصحة المتعلقة
 وممارسة واإلنجابية، الجنسية صحتهن وإدارة لعمرهن، المناسب التعليم تحصيل من لتمكينهن الالزمة والفرص والخدمات الموارد إلى والفتيات
 المكتسب المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص لفيروس والصحية واالقتصادية االجتماعية اآلثار معالجة ذلك في بما اإلنجابية، نحقوقه

 )األيدز(.
 

 تضع التي الكلي االقتصاد نماذج في االجتماعي النوع بإدماج اإلسراع إلى ندعو الكلي: االقتصاد نماذج في االجتماعي النوع إدماج .9 
 القطاعات في الموارد تلك واستثمار المشروعة غير المالية التدفقات كبح ينبغي االهتمام. بؤرة في الريفية المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء

 اللجنة تقرير في الواردة التوصية تنفيذ عن فضالً  الريفية، المناطق في يعشن الالئي والفتيات ساءالن على متناسب غير تأثير لها التي االجتماعية
 اإليرادات تجمع تدريجية وطنية ضريبية نظم وتنفيذ اعتماد يجب ذلك، إلى وباإلضافة  المشروعة. غير المالية التدفقات بشأن المستوى رفيعة

 عادلة. بصورة وتوزعها بإنصاف
 

 والفتيات النساء تضع التي الكلي االقتصاد نماذج في االجتماعي النوع إدماج تسريع إلى ندعو  اقتصاديا : المرأة تمكين فرص توسيع .10
 الالئي النساء جانب من والمشاركة واإلدارة والسيطرة الملكية النماذج تلك تعزز أن وينبغي االهتمام. بؤرة في الريفية المناطق في يعشن الالئي

 البيئية، والسياحة التعدين، ذلك في بما االقتصادية، القطاعات مختلف وعبر الريفي االقتصاد مستويات جميع على الريفية المناطق في عشني
 هنوضع تعزيز أجل من االقتصادي النشاط من مباشر بشكل   لالستفادة الريفية المناطق في يعشن الالئي النساء دعم وينبغي  والتصنيع. ،اتواإلنشاء

 للمرأة حصص وإقرار اإلعمال، وريادة األسواق مع التعامل مهارات وتنمية التمويل، على الحصول تيسير خالل من ذلك في بما االقتصادي،
    للنساء. المملوكة التجارية األعمال ودعم العامة، المشتريات مجال في الريفية

 
 وإدماجها التمويل على المرأة حصول بإمكانية االعتراف يُعد    الريفية: المناطق في يعشن الالئي والفتيات للنساء المالي اإلدماج تعزيز .11
 ً ً  عنصراً  ماليا  لتعزيز الجهود بذل وينبغي  المالية. األمية على والقضاء اإلنتاجية، للقطاعات القيمة سالسل في الفعالة ومشاركتها لتمكينها، أساسيا

 الصغيرة الشركات إنشاء في ودعمها والقروض، االدخار ثقافة على واطالعها ومعرفتها المالي يهاوع زيادة خالل من للمرأة المالي اإلدماج
 والكبيرة. والمتوسطة
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لالعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة  هدفتمن األهمية بمكان اتخاذ تدابير  االعتراف بعمل المرأة غير مدفوع األجر في مجال الرعاية: .12 
 األعمال، والعمل على تقليلها وإعادة  تلكاطق الريفية بأفريقيا، وتقدير األجر التي تقوم بها بالدرجة األولى النساء والفتيات الالئي يعشن في المن

العمل بصورة منهجية في حساب الناتج المحلي  توزيعها.  وهناك حاجة إلى إجراء دراسات استقصائية عن استخدام الوقت، وإدراج قيمة هذا
 اإلجمالي وعند صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية.

 حاسمة إجراءات الحكومات تتخذ بأن نوصي البحرية: األحياء وتربية المائية، والزراعة للزراعة، المستدامة واألساليب المناخ، تغير .13
 الموارد واستخدام ،((CRSA المناخ تغير مع للتكيف القابلة المستدامة الزراعة أساليب كامل بشكل   تتبنى يثبح القائمة، الزراعية السياسات لتحويل
 ويمتاز حقوقهن، ويحمي الريفية المناطق في يعشن الالئي للنساء الخاصة االحتياجات ويلبي اقتصادياً، لالستمرار قابل بديل كنموذج البحرية

 الزراعي. القطاع في والميزنة العام التمويل عن فضالً  الشركات بمساءلة االهتمام ذلك ويشمل بيئياً؛ باالستدامة

الصراع والهشاشة يقوضان التنمية المستدامة ويزيدان من  االستثمار في منع الصراعات وإدارتها وإعادة البناء بعد انتهاء الصراع:  .14
ولذلك، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والسالم المستدام  المناطق الريفية. األعباء التي تواجهها النساء والفتيات الالئي يعشن في

لصراعات يتطلب حماية النساء والفتيات في حاالت الصراع واألوضاع اإلنسانية، وزيادة االستثمارات والمشاركة الفعالة للنساء والفتيات في منع ا
 نتهاء الصراع.وإدارتها وحلها وإعادة البناء بعد ا

 وضع لجنة قرار على التأكيد إعادة دعم )األيدز(: المكتسب المناعة نقص وباء إلنهاء الجنساني للمنظور المراعية بالتدابير التعجيل .15
 عن اإلعراب راوتكر )األيدز(، المكتسب المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص وفيروس والطفلة المرأة بشأن CSW 60/2 رقم المرأة
 المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص فيروس يشكله الذي المتناسب غير بالعبء االعتراف فيه. الوارد بااللتزام الوفاء على المستمر العزم

 الهيكلية والعوائق الجنسين بين المساواة عدم يعززه أنثوي طابع ذو وباء أنه على ص فيُو والذي والنساء، المراهقات الشابات على )األيدز( المكتسب
 وعالج ورعاية البشرية المناعة نقص فيروس من الوقاية وسياسات ببرامج التعجيل إلى الحكومات وندعو  الخدمات. على حصولال دون تحول التي

م الأ وينبغي مرضاه،     الفيروس. انتشار وقف من للتمكن دعمهن تضمن أنو عهنتنو   على ياتوالفت النساء والسياسات البرامج تلك تُجر 

 واقعا، ندعو الرجال واألوالد في مبناًء على أفضل الممارسات في أفريقي إشراك الرجال والصبيان وتحميلهم المسؤولية ومساءلتهم:  .16
ق المسؤولية إلى ممارسة أدوارهم بطرق تعزز حقوق المرأة والفتاة وتمكينهما، وضمان أن جميع األشخاص )رجاالً ونساًء( الذين ينتهكون حقو

 مية.لتنالنساء والفتيات يواجهون العدالة، ومواصلة إعادة إدماج الرجال والفتيان اجتماعياً نحو القيم اإليجابية لتعزيز الحقوق والمساواة وا

ندعو إلى تنفيذ توافق بيانات أفريقيا وضمان تفصيل  بيانات وإحصاءات النوع االجتماعي المفّصلة حسب نوع الجنس، والعمر، والمكان: .17
فهم  جميع البيانات حسب نوع الجنس، والعمر، والدين، والموقع الجغرافي، والدخل، والحالة االقتصادية، بما في ذلك البيانات النوعية لتحسين

 في المناطق الريفية وتطوير السياسات والتدخالت المناسبة.ي تعيشها النساء والفتيات الحقائق والتجارب الت
 
 النساء لتمكين اإليجابية، والثقافة والرياضة، اإلبداعية، الفنون قوة تسخير إلى األعضاء الدول ندعو والثقافة: والرياضة الفنون تسخير .18 

 الصمود. على نقدرته وبناء نأمامه واجتماعية يةاقتصاد فرص خلق وبالتالي الريفية المناطق في نيعش الالئي والفتيات
 

 - االجتماعية والقطاعات االجتماعية الخدمات في الفساد من للحد مناسبة آليات وضع بفعالية: واستخدامها المحلية الموارد تعبئة .19 

 في سي ما وال الموارد، على اإلنفاق ويتتبع االجتماعية الُمساءلة يخلق المتعددين المصلحة ألصحاب القمة إلى القاعدة من نهج وضع االقتصادية؛

 الريفية. المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء إلى خاصة بصفة اإلشارة مع اإلصحاح ومرافق والمياه والزراعة، والصحة، التعليم، مجاالت

 الريفية. المناطق في يعشن الالئي والفتيات للنساء األولوية وإعطاء الشاملة، الخدمات وكالة صندوق مثل الخاصة، المبادرات أموال صرف وينبغي

 عن المسؤولين األفريقي االتحاد وزراء بوصفنا (:CSW62) المرأة وضع للجنة والستين الثانية الدورة في واحد بصوت التحدث .20

 نظرائنا، مع كثب عن بالعمل نلتزم الريفية، المناطق في يعشن الالئي والفتيات النساء حياة بتحسين نوالمهتمي المرأة وشؤون الجنسين بين المساواة

 والستين الثانية الدورة خالل الواحدة" ألفريقيا واحد "بصوت للتحدث نيويورك في األفريقية البلدان مجموعة مع وكذلك بلداننا في الخارجية ووزراء

 يعشن الالئي والفتيات النساء جميع لصالح عليها المتفق االستنتاجات بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل أجل من كنيويور في المرأة وضع للجنة

 الحال. بطبيعة نحن قارتنا وفي العالم، أنحاء جميع في الريفية المناطق في
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____________________________ 

 لالتحاد العامة للجمعية الثانية العادية الدورة اعتمدته والذي مابوتو(؛ )بروتوكول أفريقيا في المرأة حقوق بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول 1

 في الحق )أ( ك:ذل ويتضمن .واإلنجابية الجنسية الصحة ذلك في بما الصحة في المرأة حقوق وتعزيز احترام األطراف الدول تكفل :14 المادة .2003 يوليو 11 مابوتو، ،األفريقي

 من حمايتها وفي اتيةالذ الحماية في الحق )ج( والداتهم؛ بين والمباعدة األطفال، أولئك وعدد األطفال، إنجاب تنبغي كانت إذا ما تقرير في الحق )ب( ؛خصوبتها في التحكم

 معلومات ىعل الحصول في الحق )ه( )األيدز(؛ المكتسب المناعة نقص ومتالزمة لبشريةا المناعة نقص فيروس ذلك في بما الجنسي، االتصال طريق عن تنتقل التي األمراض

 المناعة نقص ومتالزمة البشرية المناعة نقص فيروس ذلك في بما الجنسي، باالتصال تنتقل بأمراض مصابا   كان إذا سيما ال لشريكه، الصحية والحالة للشخص الصحية الحالة عن

 األسرة. تنظيم حول التعليم على الحصول في الحق و( دوليا؛ بها المعترف الممارسات وأفضل للمعايير وفقا   وذلك )األيدز(، المكتسب

  


