
 

 
 

جويلية  11بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بتاريخ في  السياسيالعنف 

2003 

 : القضاء على التمييز ضد المرأة2المـادة 

ر، ينبغي على الدول األطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خالل التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابي -1
 :وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي

 تنفيذها على نحو فعال؛ وضمان – بعد كإذا لم يتم القيام بذل – األخرى في دساتيرها وتشريعاتها والرجل مبدأ المساواة بين المرأة أ( إدماج(

التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي  تلك بما في ذلك المناسبة، التدابير التشريعية والتنظيمية ب( اعتماد(
 العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛ المرأة ورفاهيتها تعرض صحة

اإلنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة  القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج واألنشطة جنس فيمنظور نوع ال ج( إدماج(
 األخرى؛

 على صعيد القانون والواقع العملي؛ إيجابية في المجاالت التي ال يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة تصحيحية وإجراءات تدابير د( اتخاذ(

 .جميع أشكال التمييز ضد المرأة استئصال شأفة المحلية والوطنية واإلقليمية والقارية الموجهة نحوهـ( دعم المبادرات (

تتعهد الدول األطراف بالعمل على تعديل األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات  -2
خرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات األ

 .للمرأة والرجل، وذلك من خالل استراتيجيات التعليم واإلعالم والتربية واالتصاالت

 : الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار9المـادة 

ابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في تتخذ الدول األطراف تدابير إيج -1
ية كفالة العملية السياسية لبلدها، وذلك من خالل اعتماد تدابير للتمييز اإليجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغ

  :ما يلي

 جميع االنتخابات بدون أي تمييز؛أ( مشاركة المرأة في )

  ب( تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية االنتخابية؛)

 .ج( اعتبارالمرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية)

 .تها الفعالة على جميع مستويات صنع القرارتضمن الدول األطراف زيادة تمثيل المرأة ومشارك -2

  : الحماية الخاصة للمعوقات23المـادة 

 :تتعهد الدول األطراف بما يلي

أ( كفالة حماية المعوقات واتخاد تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية واالقتصادية واالجتماعية، لتيسير حصولهن على فرص العمل )
 ركتهن في عملية صنع القرار؛والتدريب المهني، وكذلك مشا

 .ب( كفالة حق المعوقات في السالمة من العنف، بما في ذلك اإلساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة)


