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ن في بانجول ي، المجتمعون المرأةسين وشؤالجنعن قضايا األفريقيين المسؤولين  الوزراء نحن  

بيجين وعمل داآار منهاجي  من أجل استعراض تنفيذ 2009نوفمبر /  تشرين الثاني20 و 19 يومي )غامبيا(
   ؛ "من االلتزام إلى العمل":  للمؤتمرالعامالشعار  عامًا من اعتمادهما في إطار 15بعد 

  
 اللذين أفضيا إلى اعتماد 2004 و 1999بيجين في عامي و عمل داآار منهاجي إلى استعراضي استنادًا  

استراتيجيات وضع  واللذين أآدا الحاجة إلى ،الجنسينبين وطنية لمعالجة أوجه التفاوت ودون إقليمية خطط عمل 
 ،الجنسين للحد من الفقر وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمرأةالفوارق بين تراعي ال إقصائية تشارآية 

  ؛األطر القانونية والمتعلقة بالسياساتووضع وتنفيذ  حديد الترآيز على تمع
  

 بالتقدم المحرز ، والسيما في تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات والتكافؤ بين الجنسين في عترفنوإذ   
   التعليم، 

  
 عامًا من 15 داآار وبيجين بعدمنهاجي عمل استعراض تنفيذ وتوصيات  نتائج واستنتاجات وإذا نؤيد  
 2009نوفمبر /  تشرين الثاني18 إلى 16، التي توصلت إليها دورة الخبراء التي عقدت في الفترة من اعتمادهما

والتي تؤآد أن ، ) سنة15+بيجين (في بانجول، غامبيا، خالل المؤتمر اإلقليمي األفريقي الثامن المعني بالمرأة 
  اإلثني عشر اتسم بالتفاوت؛ مجاالت االهتمام الحاسمة تنفيذ التقدم في 

  
 ن بما فيها إعال، اإلقليميةدونوقليمية  واإلدولية باإلعالنات والبروتوآوالت واالتفاقيات الوإذ نسترشد

المساواة بين اإلنصاف و والتي تهدف إلى تشجيع وتعزيز تمكين المرأة والتعجيل بتحقيق ،2000عام لاأللفية 
   امة؛  العالجنسين آجزء من حقوق اإلنسان

  
أوجه الترابط القائمة بين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق اإلنسان والنمو  بنقروإذ 

  ؛االقتصادي والتنمية المستدامة
  

 علمًا نحيطو  باجتماع خبراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن قضايا الجنسين وشؤون المرأة؛وإذ ننوه
المؤتمر اإلقليمي  على هامش الذي ُعقدللمرأة األفريقية غير الحكومية لمنظمات لبنتائج االجتماع التشاوري 

  ؛ )سنة15+بيجين (األفريقي الثامن المعني بالمرأة 
  
ات المتمثلة في تغير المناخ وتدهور البيئة وأزمتحدثه التحديات الجديدة لما يمكن أن  القلق ذ يساورناوإ  
المحرز  من آثار سالبة على التقدم والهجرةبالنساء االتجار وتفاقم ية قتصادوالطاقة واألزمات المالية واالاألغذية 

   في هذا الصدد؛ 
  

عن طريق بين الجنسين وتمكين المرأة واإلنصاف إحراز التقدم في تحقيق المساواة يمكن  ه أن ندركوإذ  
 ،دستورية وقانونيةك صكوسن وإنفاذ من خالل المساواة بين الجنسين والعميقة لعدم الهيكلية معالجة األسباب 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوآول الملحق بالميثاق األفريقي تأخذ في االعتبار 
الصكوك الدولية وغيرها من واتفاقية حقوق الطفل لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة بأفريقيا 

   ؛لجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بشأن القضايا الجنسانية والتنمية، مثل بروتوآول ا اإلقليميةدونواإلقليمية و
  

والميزنة على أساس ي إنشاء وتعزيز آليات مؤسسية لتعميم المنظور الجنسانبضرورة  واقتناعًا منا  
تعزيز وحماية حقوق رؤية إنمائية تتمحور حول البشر، و، انطالقًا من في جميع السياسات والبرامجمراعاته 

   ؛إلنسان للمرأةا
بيجين من أجل و عمل داآار منهاجي األهمية الحاسمة للمبادئ واألهداف والمقاصد الواردة في وإذ نؤآد  

 مما ،بين الجنسين والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقياواإلنصاف النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة 
   ؛يساهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  
تشجيع على جميع المستويات ودور المرأة والرجل في  على أهمية القيادة الملتزمة والفعالة نشددوإذ   

وتعيق سبل ا موالسلوآيات والممارسات التي تحد من حقوق المرأة والفتاة وقدراتهلمواقف التغيرات الالزمة في ا
   ؛الفرص المتاحةاستفادتهما من 

  
دية اإلقليمية واألجهزة النظامية دون اإلقليمية األخرى على المشارآة  الجماعات االقتصاوإذ نشّجع  

  ؛ منهاجي عمل داآار وبيجينالكاملة في تنفيذ ورصد 
  

وزارات المالية والتخطيط بما في ذلك  ،الفاعلة مع جميع الجهات اتالشراآخلق  أهمية رقدِّوإذ ن  
وقادة والتنظيمات العمالية ي والقطاع الخاص المجتمع المدناالقتصادي وغيرها من الوزارات المختصة و

 عالمإلوسائط ا المحلية وتوالحكومان والمؤسسات البحثية واألآاديمية يالمجتمعات المحلية والزعماء الديني
وندعوهم إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية لمعالجة مجاالت ، فضال عن الرجال واألوالدالمجتمع الدولي و

   ؛إستراتيجية واعتبار المرأة قوة دفع نهاجي عمل داآار وبيجينماالهتمام الحاسمة في 
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تتماشى التي ودون اإلقليمية الدولية واإلقليمية والمبادرات التفاقات لالتزامنا بالتنفيذ الكامل نؤآد    - 1

إلنمائية واألهداف امنهاجي عمل داآار وبيجين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهدافها مع 
   .لأللفية

  
ومضاعفة جهودنا لتعبئة الموارد الالزمة وتحسين االستراتيجيات الوطنية باستنفار  نلتزم   - 2

فضال عن منهاجي عمل داآار وبيجين والبشرية للتعجيل بتحقيق أهداف والمالية وتعزيز الموارد المؤسسية 
  . 2015األهداف اإلنمائية لأللفية من اآلن وحتى عام 

  
   :التالية اإلستراتيجيةعلى المجاالت ملنا بترآيز ع نلتزم   - 3

  
استخدام التمكين االقتصادي للمرأة عن طريق الحد من الفقر وخلق فرص العمل والحماية االجتماعية و   - 1

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

في حصولها سبل ها وحقوإنفاذ آفالة للمرأة عن طريق المستدام لتمكين االقتصادي تعزيز ا   1-1
؛  والسيطرة عليهاموارد اإلنتاجوالتدريب وملكية المعلومات ذات الصلة على الوقت المناسب 

خلق فرص العمل للمرأة عن طريق تنمية المهارات واألعمال تعزيز مزاولة األعمال الحرة وو
 عن طريق توفير نتاجية الزراعية للمرأة الريفيةلعمل، وتحسين اإلتأهيلها لوتحسين التجارية، 

  .لهاوالمناسبة متقدمة التكنولوجيات ال
   

اعتماد نهج شامل ي مرحلة مبكرة من حياتها عن طريق رعاية االستقالل االقتصادي للمرأة ف   1-2
على التعليم الثانوي والجامعي والتدريب وخاصة المعاقات، إمكانية حصول الشابات وآفالة 

 ،، والعلوم والتكنولوجياولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنالمهني، بما في ذلك الحصول على
دل انقطاع البنات عن الدراسة، لتخفيض معاالجتماعية  للحماية اتخاذ تدابيرمنح الحوافز وو
  وباإلآراه،  وحماية الطفلة من العنف والزواج المبكر،يما الفقيرات والمراهقات الحواملسال

   
بتحليل الروابط القدرات فيما يتعلق يم والمعلومات، فضال عن نظم الرصد والتقيتعزيز تطوير و   1-3

مفصلة حسب الجنس ات عن طريق الترآيز على جمع البياناالقتصادية نوع الجنس والتنمية بين 
  . غير الرسمي والزراعيالقطاعات الرسمي ونتاجها وتحليلها ونشرها؛ وإجراء دراسات بشأن وإ

  
  م واألمن والتنمية السل– 2
   

 الدولية واإلقليمية ذات القرارات والبروتوآوالتاألخذ بتطوير وتنفيذ خطة عمل شاملة تشمل   2-1
 1820)2008( و1325)2000 ( مجلس األمن التابع لألمم المتحدةقرارات، بما في ذلك الصلة

 والدعوة إلى إجراء التغيير ؛ بشأن المرأة والسالم واألمن1889)2009( و1888)2009(و
ائط اإلعالم وقنوات االتصاالت التقليدية؛ وإجراء إصالحات في النظام القانوني باستخدام وس

  والقضائي ومؤسسات األمن؛ والبحوث؛ واعتماد نظام لإلنذار المبكر؛ 
  

في مجال حماية وتعزيز تعزيز بناء القدرات والتعلم من األقران في منع الصراعات وحلها، و    2-2
سائط الشباب وووالرجال ن الحكوميين والبرلمانيين والنساء ولمسؤوليفائدة احقوق اإلنسان ل

   القضائية وزعماء المجتمع المحلي؛ اتاإلعالم وخدمات األمن والهيئ
  
 وذلك لضمان لجبر الضرر والتعويضالدعم النفسي وإنشاء صناديق توفير اعتماد تدابير مثل   2-3

  الفعال للمحاربين السابقينيز إعادة اإلدماج، وتعزإعادة اإلدماج الكامل للضحايا وإعادة تأهيلهم
، وحماية البنات داخليًا والعائداتوالنساء واألطفال المشردين وتعزيز حماية ومساعدة الالجئات 

   .والنساء من االتجار بهن
  
  العنف ضد المرأة    - 3
  

ة األمين في إطار حملاعتماد وتنفيذ خطة متعددة القطاعات لمعالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس، 
ء اهتمام ، مع إيال"ل إنهاء العنف ضد المرأة والبنت من أجمتحدون"  المعروفة باسمالعام لألمم المتحدة

  :اإلجراءات التاليةاستنادًا إلى وخاص لعنصرها األفريقي، 
  
 حمالت ال شنبما في ذلك  ،التعبئة االجتماعيةسن وتعزيز قوانين لمعالجة العنف ضد المرأة، و  ’1‘

والوظيفية  العنف ضد المرأة؛ ومحو األمية، بما في ذلك محو األمية القانونية معتتسامح مطلقًا 
وتوفير الدعم للمرأة والرجل، فضًال عن تعليم البنات والنساء؛ والشراآة مع المجتمع المدني؛ 

توفير الدعم وأو تعزيز شبكات المحاميات؛ /وإنشاء و؛ تعويضهم و االجتماعي لضحايا العنف
واتخاذ إجراءات موجهة للرجال واألوالد آي يصبحوا النفسي للنساء الالئي يتعرضن للعنف، 

   .تغيير وشرآاء فيهللعوامل 
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تطبيق وموظفي الخدمات الصحية على  إنفاذ القانون آالءتدريب وبما في ذلك  ،بناء القدرات  ’2‘

؛ وتقديم الدعم المالئم لمؤسسات الرعاية وإنفاذ القوانين والسياسات ذات الصلة بصورة فعالة
 السيما على صعيد المجتمع خدمات التوعية،وتحسين ؛ تماعية والشرطة والهيئة القضائيةاالج

  .، وتوعية البرلمانيينالمحلي
  
الوطنية على أساس إجراء دراسات دون اإلقليمية والرصد والتقييم في خطط العمل آليات إدماج   ’3‘

خط ذات الصلة وتحديد مؤشرات ال ووضع . ضد المرأةباب الهيكلية للعنفمتعمقة بشأن األس
قياس التقدم للمساعدة في ضد المرأة وطنية بشأن مدى انتشار العنف األساس وإجراء الدراسات ال

  . المحرز وآفالة المساءلة
    
  القرارصنع تمثيل ومشارآة المرأة في جميع ميادين   - 4

    
 بين الجنسين، تكفل التكافؤ ، وتحديدًا تخصيص حصص مل اإليجابياعتماد وتنفيذ تدابير للع 4-1

على  ،القرارهيئات صنع المرأة في تمثيل وإنشاء آليات مؤسسية تدعمها موارد آافية لزيادة 
إلى ضمانات باالستناد النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية و

 . بالتكافؤ بين الجنسينتتعلقوأحكام تشريعية دستورية 
  
لدى األحزاب في القطاع العام وختيار القيادات الداخلية الجراءات اإلإصالح النظم االنتخابية و 4-2

وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على أن لزيادة مشارآة المرأة فيها، السياسية والمنظمات 
ن الجنسين في ميادين وتعمل على تعزيز التكافؤ بي ، على نحو أفضلتراعي المنظور الجنساني

 .القيادة وصنع القرار
  

وضع برامج لتعزيز القدرات بغرض تغيير االتجاهات والتصورات االجتماعية والثقافية  4-3
السلبية إزاء قيادة المرأة، وتعزيز الربط الشبكي والتعاون فيما بين المجموعات النسائية 

 .وتعزيز االتصاالت بين األجيال
  

 في القطاعين العام ،الخضوع للمساءلة على أعلى المستويات القياديةتحمل المسؤولية وآفالة  4-4
اآللية األفريقية الستعراض األقران، عند مثل الرصد والتقييم االستعانة بنظم ب و،والخاص

 .االقتضاء، ومشارآة وسائط اإلعالم والمجتمع المدني
 

األصعدة المحلية وتوطيد التضامن بين النساء لدعم المرشحات لمناصب عليا على دعم  4-5
 . والوطنية واإلقليمية والعالمية

  
  اإليدز/  البشريةة واإلنجابية وفيروس نقص المناعة الصحة الجنسي  -5
  

لحد من هجرة او ؛لالحتفاظ بالموظفين الطبيينوتقديم  حوافز تعزيز النظم الصحية باتخاذ تدابير   5-1
مستوى المتوسط وتيسير وجودهم في  وتدريب مقدمي الخدمات الصحية من الذوي الكفاءات؛ 
معالجة نتائج اإلجهاض بهدف لصحة الجنسية واإلنجابية لخدمات ا والترويج ؛المناطق الريفية
  خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب؛ الثقافة الجنسية و وتقديم ؛غير المأمون

  
طريق اإلدارة المجتمعية  عن 2015 خفض معدل الوفيات النفاسية بمقدار الثلثين بحلول عام 5-2

الفعالة والمنسقة للتدخالت المتصلة بالحمل وزيادة توفر خدمات رعاية التوليد في الحاالت 
الطارئة والقابالت الماهرات خالل فترة الحمل والوضع وما بعد الوضع ، آما أآدت على ذلك 

  . فاسية في أفريقيا بشأن التعجيل بخفض معدل الوفيات الن2009االتحاد األفريقي لعام حملة 
  

زيادة فرص لأولوية إنمائية باعتبارها ظيم األسرة تنإعادة تنظيم الصحة اإلنجابية، بما في ذلك    5-3
 استنادًا إلى ُنهج تراعي ،في المناطق الريفيةال سيما الحصول على خدمات تنظيم األسرة 

 اتالة تخصيص الميزاني وآف؛رآة الرجلاالعتبارات الثقافية وتعبئة المجتمع المحلي ومشا
 وآذلك الوقاية من تنظيم األسرةصحة األمومة والطفولة والكافية لمواصلة وتوسيع خدمات 

على جميع أصعدة نظم الرعاية والكشف المبكر عن سرطان الجهاز التناسلي ناسور الوالدة 
  الصحية الخاصة بالوالدة؛

  
بما في ذلك األمراض  ،المتكاملةوالطفولة خدمات صحة األمومة تعميم المنظور الجنساني في    5-4

 ،اإليدزو علقة بفيروس نقص المناعة البشريةالبرامج المتوفي باالتصال الجنسي المنقولة 
حصولهن على خدمات الوقاية وآفالة إمكانية يات  والفتنساءلمعالجة أوجه الضعف لدى ال

اإلناث والذآور ب  الخاصة )العوازل (الواقياتفرص الحصول على تيسير والعالج والرعاية و
  .واستخدامها

  
  تغير المناخ واألمن الغذائي  - 6
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الزراعة وإدارة الترآيز على   تغير المناخ معوضع سياسات تراعي المنظور الجنساني بشأن 6-1

ونقل عالوة على وسائل المواصالت  ،األحراج، واستخدام وإدارة الطاقةوموارد المياه 
 من الغذائيتحسين األبهدف التكنولوجيا 

 
 ؛ األثر المتمايز لتغير المناخ، وخاصة على النساءوضع سياسات وبرامج زراعية لمعالجة 6-2

  
 مع الترآيز ،ية الحالية والمستقبلية بشأن تغير المناخلمإدماج نوع الجنس في البحوث العدعم  6-3

 تقاسملشبكات وإقامة واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشكل خاص على جمع 
 ؛المعلومات والتعلم من األقران على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي

 
الجنسانية في بعاد خذ األأدعوة مؤتمر آوبنهاغن المعني بتغير المناخ الذي سيعقد قريبًا إلى  6-4

  .االعتبار على نحو آامل واتخاذ تدابير تراعي المنظور الجنساني
  
   تمويل أنشطة  المساواة بين الجنسين-7
  

ضفاء الطابع المؤسسي على الميزنة التي تراعي نوع الجنس وتتفق مع األولويات اإلنمائية إ 7-1
دعم تمويل أنشطة المساواة بين الجنسين على الصعيدين لالوطنية وبرامج الحد من الفقر 

 .الوطني ودون الوطني
  

 على الصعيدين  وآفالة توزيع األموال، تشمل إيجاد مصادر بديلة للتمويل، آليات تمويلاستحداث 7-2
ورصد االستخدام وتخصيص مجموعة حوافز تشجيعية موجهة للمرأة  ،الوطني ودون الوطني

 .الفعال للتمويل وأثره على تحقيق المساواة بين الجنسين
 
الحكومية برلمانيين والسلطات لفائدة االتدريب واإلرشاد لمن أجل برامج لبناء القدرات وضع  7-3

 . الجنسبشأن الميزنة التي تراعي نوع
 

ؤدي أفرقة جنسانية تإلى مراآز التنسيق الجنسانية بتحويل تعزيز اآلليات الجنسانية الوطنية  7-4
وظائف التخطيط والميزنة والتنفيذ والرصد لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع 

 .الوطنيدون الوزارات على الصعيدين الوطني وأنشطة 
  :باتخاذنا لإلجراءات السابقة

  
  . ندعو حكوماتنا إلى تخصيص موارد آافية للتعجيل بتنفيذ منهاجي عمل بيجين وداآار  ’1‘  

  
 ،منظومة األمم المتحدةمؤسسات  بما فيهم ،ندعو شرآاءنا الدوليين الثنائيين ومتعددي األطراف  ’2‘

 للوفاء على وجه السرعةاالنتقال لجهودنا اإلنمائية وإلى المالئم إلى تقديم الدعم التقني والمالي 
  خطة عمل أآرا بشأن فعالية المعونة؛الناجمة عن بالتزاماتها 

  
ندعو مفوضية االتحاد األفريقي ومنظومة األمم المتحدة ومصرف التنمية األفريقي والجماعات   ’ 3‘

االقتصادية اإلقليمية إلى تعزيز عملياتها في مجال التنسيق والمواءمة المتعلقة بتنفيذ األولويات 
بين بلدان الجنوب وتبادل فيما التعاون   بما في ذلك تسهيل،الوزاريعالن ي هذا اإلالمحددة ف

  الخبرات وأفضل الممارسات؛
  
ندعو آذلك مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا إلى القيام سنويًا   ’4‘

وضمان ورفع تقارير بذلك، الصلة اإلنمائية ذات والخطط برصد التقدم المحرز في تنفيذ البرامج 
بيجين في خطة عمل لجنة المرأة والتنمية التابعة للجنة وعمل داآار منهاجي إدراج متابعة 

   .االقتصادية ألفريقيا
  
 A/RES/63/311ندعو األمين العام لألمم المتحدة إلى التنفيذ السريع لقرار الجمعية العامة   ’ 5‘

صندوق األمم : ن الجنسانية عن طريق إدماج أربعة آيانات هيالمتعلق بإنشاء آيان جديد للشؤو
المتحدة اإلنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وشعبة 
النهوض بالمرأة في األمم المتحدة ، ومكتب المستشارة الخاصة لألمين العام للقضايا الجنسانية 

 للبلدان الحصول على الدعم التقني والمالي الالزم لتحقيق والنهوض بالمرأة وذلك آي يتسنى
 . المساواة بين الجنسين

  
 سوف نجري بيجين،داآار ومنهاجي عمل وفي إطار االستعداد لالحتفال بالذآرى السنوية العشرين ل

  ؛التي سيتم اتخاذهاذات الصلة  واضعين في االعتبار اإلجراءات ،تقييمًا لتنفيذهما
  

الخمس السنوات غضون  التزاماتنا موضع التنفيذ بغرض بلوغ أهدافنا اإلنمائية في ونتعهد بوضع  
  .  القادمة
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