التعاون العربي االفريقي في مجال تعزيز وتمكيه المرأة

 -1مقدمة :
 تواجه المرأة االفرٌقٌة والعربٌة العدٌد من التحدٌات مثلها مثل بقٌة النساء فً بقاع العالمالمختلفة بما ٌشكل اقصاءها بصورة أكبر من عملٌة اتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة فً
العمل السٌاسً والحصول على الدعم الكافً من حٌث توفٌر الوسائل الثقافٌة والمادٌة
والتعلٌمٌة والتحكم فً الموارد التً تعٌنها على القٌام بانشطتها التنموٌة التً ترتكز على
حشد الطاقات البشرٌة الموجودة فً المجتمع دون تمٌٌز.
 مماالشك فٌه أن الثروة الحقٌقٌة ألي أمه تكمن فٌما تمتلكه من طاقات تبشرٌة مؤهلةومدربة وقادرة على التكٌف والتعامل مع كل ما هو جدٌد بكفاءة وفاعلٌة.
 لقد أصبح مصطلح تمكٌن المرأة بارزا منذ مؤتمر بٌجٌن  5991كما أنه شكل جانبا حٌوٌافً أهداف األلفٌة وأهداف الشراكة الجدٌدة للتنمٌة فً أفرٌقٌا  NEPADالتً أكدت على
أن هناك أدلة قاطعة على أن تمكٌن المرأة ٌكون عامال رئٌسٌا فً مكافحة الفقر ومكافحة
األمراض واألوبئة ووفٌات الرضع واألمهات وتوفٌر الفرص المتساوٌة وتمثٌل المرأة.
 لقد بات من الواضح أن تحقٌق الهدف الثانً من أهداف األلفٌة سٌعتمد كثٌرا على تحقٌقالهدف األول والمتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الثالث المتعلق بالمساواة فً النوع
االجتماعً  ،فالصلة بٌن المساواة والنمو االقتصادي باتت واضحة وثابتة ال لبس فٌها.
 -2الخلفٌة المرجعٌة – السند القانونً:
 على المستوى الدولً - :استند تمكٌن وتعزٌز دور المرأة فً جمٌع المجاالت على
المستوى الدولً:
 بمٌثاق األمم المتحدة الصادر  5991الذي نص على مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة.1

 واعالن األمم المتحدة لحقوق االنسان الصادر عام  5991والذي أكد على نفس المبدأ. وبتأسٌس صندوق األمم المتحدة لتنمٌة المرأة (ٌونٌفم) دٌسمبر  – 5991ومؤتمرات بٌجٌن – 5991 – 5911 – 5991واطالق العقد الدولً للمرأة.
 وفً السٌاق العربً االفرٌقً :نجد أن القمم العربٌة االفرٌقٌة ركزت على ماٌلً:
أوال :القمة االفرٌقٌة العربٌة األولى – مصر – القاهرة مارس  5999قد أكدت على
مبادىء األمم المتحدة واعالن األمم المتحدة لحقوق االنسان وكذلك تضمنت وثائق القمة
التعاون فً جمٌع المجاالت بما فٌها االقتصادي واالجتماعً والثقافً والعمل على
تعزٌز دور المرأة فً جمٌع المجاالت.
ثانٌا :القمة االفرٌقٌة العربٌة الثانٌة – سرت – لٌبٌا أكتوبر 0212
حٌث نصت وثائق القمة خاصة اعالن سرت والذي نص صراحة على أهمٌة التعاون
والتنسٌق فً مجال تمكٌن المرأة واالرتقاء بأوضاعها االقتصادٌة واالجتماعٌة
والقانونٌة وتوفٌر فرص العمل للمرأة واتاحة فرص أوسع لهن للمشاركة فً المجال
االقتصادي والسٌاسً و االجتماعً .ومواصلة الجهود المشتركة الرامٌة للقضاء على
التمٌٌز ضد المرأة والتعاون فً مجال اطالق المبادرات التً تكفل حقوق المرأة
االفرٌقٌة والعربٌة و تعزٌز دورها و سن التشرٌعات الالزمة لحماٌتها وصٌانة مكانتها
فً المجتمع.
ثالثا :القمة العربٌة االفرٌقٌة الثالثة – الكوٌت – مدٌنة الكوٌت – نوفمبر 0212
أما القمة االفرٌقٌة الثالثة فلم تغفل أهمٌة دور المرأة فقد نصت خطة عمل الشراكة
االفرٌقٌة العربٌة  2051 – 2055على تمكٌن المرأة فً التعلٌم والتوظٌف والمشاركة
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وادماجها بصورة كاملة فً عملٌة التنمٌة المستدامة.
 كما نص اعالن الكوٌت فً الفقرة ( )29على دعم االستراتٌجٌات والمبادرات الرامٌة الًالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة بغٌه تحقٌق المساواة واالنصاف ورفع مستوى الوعً العام
بالمبادىء والقٌم االنسانٌة التً تضمن حقوق المرأة ودورها فً المجتمع.
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 وفً الفقرة  21من نفس االعالن نصت القمة على دعوة جمٌع الحكومات الً سن القوانٌنالالزمة لحماٌة الشباب والمرأة و تعزٌز تمكٌنهم على الصعٌد االقتصادي وضمان
مشاركتها فً عملٌة صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة فً
جمٌع جوانب األنشطة السٌاسٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌة .

 العقبات التً تواجه تمكٌن المرأة فً المنطقتٌن:
 -1حق المرأة فً التعلٌم - :حٌث تبقى مسألة األمٌة هً لب مشكلة التمكٌن.
 -0الحق فً الصحة - :تفشً األمراض – زٌادة أعداد الوفٌات أثناء الحمل و الوالدة
– عدم امكانٌة الحصول على العناٌة الصحٌة المناسبة.
 -2ثقافة االقصاء االجتماعً - :حٌث تتفش فً هذه المجتمعات ثقافة الزواج المبكر و
العادات البالٌة مثل ختان البنات و كون المرأة الشرٌك األضعف فً الزواج ٌقع
علٌها العبء األكبر فً تحسٌن حٌاة األسرة.
 -4االقصاء السٌاسً - :حٌث ٌتم تعزٌز الهٌاكل التً ٌسٌطر علٌها الرجل واقصاء
المرأة فً المشاركة السٌاسٌة بعدم زٌادة نسبة مشاركة المرأة فً الحكومة مثل
المجاالس التشرٌعٌة والنٌابٌة والمواقع القٌادٌة فً العملٌة السٌاسٌة.
 -5االقصاء االقتصادي - :رغم أن المرأة تعتبر العمود الفقري لالقتصاد الغٌر منظم
وخاصة فً القطاع الزراعً اال انها غٌر قادرة على الوصول الً موارد االنتاج
بما فً ذلك االقراض واالراضً و الدعم الفنً والخدمات الداعمة وتفش الجوع
والفقر والحرمان والعنف فً مناطق النزاعات والحروب.

 الطرٌق الً االمام:
 -5انشاء آلٌة افرٌقٌة عربٌة لٌحث أوضاع المرأة وتنسٌق الجهود العربٌة االفرٌقٌة من
أجل تمكٌن المرأة عن طرٌق ما ٌلً:
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(أ) التمسك بمبدأ المساواة بٌن الجنسٌن فً الحقوق والواجبات وتقٌٌم تطبٌق الدول
للمواثٌق القارٌة و الدولٌة الخاصة بالمساواة وتمكٌن المرأة .
(ب)

االلتزام بمواصلة وتعزٌز الجهود على كافة المستوٌات من أجل توسٌع

مشاركة المرأة وتمكٌنها فً جمٌع المجاالت.
(ج)

ازالة التحدٌات والعقبات الرئٌسٌة التً تواجه تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن
وتمكٌن المرأة .

(د) التعجٌل بتنفٌذ االجراءات االقتصادٌة واالجتماعٌة والقانونٌة والتً تضمن على
وجه التحدٌد المساواة وتمكٌن المرأة.
(ه) المبادرة الً اطالق حمالت متواصلة على المستوى الوطنً واالقلٌمً والدولً
من أجل كفالة المشاركة والتمثٌل الكامل والفعال للمرأة فً جمٌع المجاالت
مع االلتزام بالتوقٌع والتصدٌق على كل المواثٌق والبروتوكوالت الخاصة
بالمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة .
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