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ميثاق اجلماعات اإلقليمية
للمساواة بني اجلنسني في أفريقيا

مـقـدمــة

شــكل املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي بالنســاء تحــت شــعار« النضــال مــن أجــل املســاواة التنميــة والســلم« 

ــة  ــام 1995 تحــت رعاي ــيكني ع ــر بـــ ــد هــذا املؤمت ــني الجنســني.  عق ــة يف املســاواة ب نقطــة تحــول مهم

منظمــة األمــم املتحــدة، وأتــاح الفرصــة للحكومــات لالعــراف بـــــــ«مســاواة الحقــوق، الفــرص،  الوصــول 

إىل املــوارد، تقاســم متســاوي للمســؤوليات العائليــة والرشاكــة املتناغمــة  بــني النســاء والرجــال رضوريــني 

ــة عائلتهــم....« لرفاهيتهــم و  ورفاهي

 يف ســبتمرب 2000, يف إعــالن األلفيــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، تعهــد رؤســاء الــدول 

والحكومــات بـــــ »تعزيــز املســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة كوســيلة فعالــة ملكافحــة الفقــر، الجــوع، 

املــرض وتعزيــز الفعــيل للتنميــة املســتدامة« بعــد خمســة عــرش عامــا، ويف نفــس الســياق يدعــو برنامــج 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف هدفــه الخامــس الــدول إىل تحقيــق املســاواة بــني الجنســني ومتكــني 

اســتقاللية كل النســاء والفتيــات يف افــاق 2030.

ــرشكاء يف  ــة، ال ــلطات املحلي ــة،  الس ــات الوطني ــل الحكوم ــن قب ــة م ــرة املبذول ــود الكب ــن الجه ــم م   بالرغ

ــاء بهــذه االلتزامــات  ــن، للوف ــد مــن مجموعــات فاعلــني آخري ــة، منظــامت املجتمــع املــدين والعدي التنمي

مــا زلنــا نالحــظ  يف العــامل فــوارق قويــة بــني الجنســني يف جميــع املجــاالت. بــرر هــذا الوضــع إطــالق خطــة 

الترسيــع العامليــة للمســاواة بــني النســاء والرجــال، خــالل منتــدى جيــل املســاواة الــذي عقــد بباريــس يف 

ــة منظمــة األمــم املتحدة-نســاء- ــو 2021 تحــت رعاي يولي

ــني النســاء  ــت مالي ــن الســكان، الزال ــل %50 م ــا متث ــن أنه ــم م ــا عــى وجــه الخصــوص، وبالرغ يف أفريقي

ــم أن  ــرار. رغ ــع الق ــب  صن ــع مناص ــن رب ــل م ــغلن اق ــاد ويش ــمية لالقتص ــر الرس ــن الدوائ ــتبعدات م مس

الدراســات الحديثــة1 تشــر إىل أن املســاواة بــني الرجــال والنســاء متكــن مــن دفــع التنميــة املســتدامة. وأيضــا 

لالســتفادة مــن التقــدم الناجــم عــن الالمركزيــة بإفريقيــا، التــي تضــع الجامعــات اإلقليميــة يف األمــام لتلبيــة 

احتياجــات الســكان، تريــد الحكومــات املحليــة واإلقليميــة/ الســلطات املحليــة، وهــي أقــرب حلقــة ســلطة 

مــن الســكان املشــاركة بحــزم يف الديناميكيــة العامليــة لتحقيــق املســاواة بــني الجنســني. 

تــم تحضــر هــذا امليثــاق للمســؤولني واملواطنــني يف الجامعــات االقليميــة ألفريقيــا ليســتخدم كوثيقــة توجيه 

ــاة  ــح املســاواة بــني الجنســني يف جميــع جوانــب الحكــم  والحي ــة لصال ــة السياســات اإلقليمي وارشــاد لتهيئ

ــا(  ــا )م م ح م م- إفريقي ــة املتحــدة ألفريقي ــات املحلي ــادرة مــن منظمــة املــدن والحكوم ــا مب ــة. أنه املحلي

بواســطة لجنتهــا الدامئــة املعنيــة  باملســاواة بــني الجنســني وشــبكة النســاء املنتخبــات محليــا ألفريقيــا )ش ن 

م م - إفريقيــا(. تتمحــور حــول ســتة أجــزاء: 

1 اسراتيحية االتحاد االفريقي للمساواة بني الرجال و النساء و استقاللية النساء )2018-2028( 1
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 اعالن نية يحدد التزامات املوقعني؛	 

ديباجة تذكر مبختلف األدوات املرجعية الخاصة باملساواة بني النساء والرجال عى املستوى األفريقي 	 

والدويل؛

التوجيهات العامة التي تعرض املفاهيم املستخدمة، املبادئ والقيم التي يقوم عليها امليثاق؛	 

البيانات الرئيسية التي تحدد  مجاالت العمل ذات األولوية؛	 

التدابر املرافقة من أجل تطبيق امليثاق؛	 

األحكام النهائية.	 

إعالن النوايا، االلتزامات

 نحن، ممثيل الجامعات اإلقليمية اإلفريقية الذين انضموا إىل هذا امليثاق، نلتزم بــ:

إبالغ الحكومات الوطنية بانضامم الجامعة اإلقليمية إىل امليثاق وادماجه يف مصطلحات النصوص التي 	 

تؤطر عمل الحكومة املحلية؛

تسهيل  التطبيق الفعيل لهذا امليثاق بدمج منهجي  ملنظور الصنف االجتامعي يف خطط تنمية مناطقنا، 	 

يف هيئات الحكم  ويف إجراءات تسير عى املستويني املحيل واإلقليمي، مع الحرص عى تدعيم 

قدرات املوظفني ملزيد من الفعالية؛

جعل مراعاة املساواة بني الجنسني واضحة يف جميع االتصاالت )املكتوبة او الشفوية( التي تبلغ عن 	 

حالة جرد األماكن، األنشطة أو توقعات الجامعة اإلقليمية املوجهة اىل الحكومة الوطنية،الهيئات 

الحاكمة  ملجتمعاتنا اإلقليمية ، املواطنني،  رشكاء التنمية وجميع أصحاب املصلحة االخرين؛

تشكيل داخل جامعاتنا اإلقليمية لجنة مشركة يندمج فيها مختلف أصحاب املصلحة التي تكلف 	 

مبراقبة وتقييم وتطبيق امليثاق داخل أقاليمنا، وكذلك املشاركة بنشاط يف التقييم القاري الخاص 

بتنفيذه؛

املساهمة يف الدعوة لالنضامم إىل امليثاق داخل الجمعيات الوطنية أو شبكات الجامعات اإلقليمية 	 

التي نحن أعضاء بها، وكذلك بالقرب من الجامعات الرشيكة لنا يف إطار برامج أو مشاريع تعاون 

 المركزي؛
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ديباجة

 نحــن أعضــاء املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة ألفريقيــا )م ح م م  -إفريقيــا( منثــل الجامعــات اإلقليميــة 

اإلفريقيــة وشــبكتها   النســاء املنتخبــات محليــا ألفريقيــا )ش ن م م –إفريقيــا(،

 نعيــد تأكيــد التزامنــا باحــرام مبــدأ املســاواة بــني النســاء والرجــال عــى النحــو املنصــوص عليــه يف اإلعــالن 

العاملــي لحقــوق اإلنســان لهيئــة األمــم املتحــدة  )1948 ( ، اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التميــز ضــد 

النســاء )1979(،   أرضيــة العمــل لبكــني )1995 (، القانــون التأســييس لالتحــاد األفريقــي )2000( ، والربوتوكول 

ــا )2003(،  ــوق النســاء يف أفريقي ــوق اإلنســان والشــعوب الخــاص بحق ــي لحق ــاق األفريق امللحــق اىل امليث

الترصيــح الــدويل لالتحــاد الــدويل للمــدن والســلطات املحليــة )ا د م س م2( املتعلــق بالنســاء يف الحكومــة 

املحليــة )1998(،   وجــدول أعــامل باريــس العاملــي للحكومــات املحليــة واإلقليميــة مــن أجــل املســاواة بــني 

النســاء و الرجــال يف الحيــاة املحليــة )2013(؛

 مســتوحيني مــن ميثــاق منديــني إمرباطوريــة املــايل ) 1236(  الــذي قــد كــرس املســاواة بــني النســاء والرجــال 

وكذلــك الحاجــة إىل رشاكــة منســجمة بينهــام، 

  مؤكدا أن » ال حياة أعى من حياة أخرى« وأنه« يجب ارشاك النساء يف جميع حكومتنا«؛

ــع  ــة لجمي ــة والفعال ــاركة العادل ــزام واملش ــق إال بااللت ــن تتحق ــا »ل ــي نريده ــا الت ــأن »إفريقي ــني ب  مقتنع

ــز؛ ــان دون أي متيي ــات وفتي ــا، فتي ــائها ورجاله ــا، نس أطفاله

 نحيــي التقــدم املحــرز يف تنفيــذ  أطــر التنميــة العامليــة اإلقليميــة  والوطنيــة التــي تدعــو اىل املســاواة بــني 

النســاء والرجــال وكــذا االســتقالل االقتصــادي، الســيايس واالجتامعــي للنســاء؛

ــدف  ــذي يه ــي ال ــول النموذج ــد التح ــان يف جه ــال والفتي ــمة للرج ــة الحاس ــة دور واملكان ــرف بأهمي  نع

ــز عــى أســاس الجنــس، وخلــق الظــروف لتحقيــق  ــة القامئــة عــى التميي ــارات املهيمن اىل وضــع حــد للتي

ــني الجنســني؛ املســاواة ب

 نظــرا   للتحديــات التــي يجــب عــى أفريقيــا رفعهــا أمــام اســتمرار القوالــب النمطيــة الجنســية والعقبــات 

التــي تحــول دون الحــد مــن عــدم املســاواة بــني النســاء والرجــال،  يتوجــب معالجتهــا ابتــداءا مــن املســتوى 

املحــيل مثــل مــا ينــص عليــه امليثــاق األفريقــي للمبــادئ وقيــم الالمركزيــة للحكــم املحــيل والتنميــة املحليــة 

)2014(؛

2 تحاد الدويل  للمدن وسلطات محلية إ 
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 مقتنعــني بــأن تحقيــق املســاواة بــني النســاء والرجــال يف جميــع مجــاالت الحيــاة العامــة، الخاصــة، املهنيــة، 

ــرثوة  ــم منتجــة صانعــة ال ــا مزدهــرة مدفوعــة بأقالي ــة إفريقي ــق رؤي ــة، ميكــن تحقي السياســية واالقتصادي

والوظائــف شــاملة للنســاء، الرجــال والشــباب بــدون أي متييــز، والســهر عــى »عــدم تــرك أي شــخص  وال أي 

إقليــم جانبــا«؛

ــات  ــو الجامع ــا، وندع ــني يف أفريقي ــني الجنس ــاواة ب ــة يل املس ــات اإلقليمي ــايل الجامع ــاق الت ــرح  امليث  نق

ــاه: ــواردة أدن ــه ال ــق أحكام ــه وتطبي ــزام ب ــة االلت ــة اإلفريقي اإلقليمي
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الـفـصـل األول
مفاهيم، مبادئ وقيم

املادة 1: مفاهيم

 يف هذا امليثاق، اال إذا صدرت تعليمة مغايرة، نقصد بـ:

 »جامعــة إقليميــة«: قســم فرعــي لإلقليــم الوطنــي تــم إنشــاؤه كشــخص خاضــع للقانــون العــام بطريقــة 

قانونيــة أو تنظيميــة، تتمتــع باســتقالل أداري ومــايل، ومتــارس يف دائرتهــا صالحيــات معــرف بهــا أو مفوضــة 

إليهــا مــن قبــل الدولــة املركزيــة؛

»حكومــة محليــة3«: هيــكل حكومــي غــر الحكومــة الوطنيــة، ذات ســلطة عــى منطقــة جغرافيــة داخــل 

ــة كــام  ــح الحكومــة املحلي ــة، يجــب من ــة واســتقالل املــايل. باإلضاف ــع بشــخصية معنوي ــد، تتمت حــدود بل

مــا هــو محــدد جمعيــة تداوليــة منتخبــة، وهيئــة تنفيذيــة منتخبــة أو معينــة، وإدارة تحــت ســلطة هيــأة 

التــداول والهيــأة التنفيذيــة، يف خدمــة الســكان الذيــن يعيشــون يف اإلقليــم. هــذا املصطلــح مرتبــط بــــــــــ 

»ســلطة محليــة«؛

»ميثاق « ميثاق الجامعات اإلقليمية للمساواة بني الجنسني يف أفريقيا؛

»الالمركزيــة4 « : نقــل الســلطات، املســؤوليات،  القــدرات واملــوارد مــن املســتوى الوطنــي إىل جميــع 

املســتويات دون الوطنيــة للحكومــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات الحكومــات دون الوطنيــة تشــجيع مشــاركة 

ــدًة؛ ــات جي ــم خدم الســكان وتقدي

 »املســاواة بــني الجنســني 5« : وضــع يتمتــع فيــه النســاء والرجــال بفــرص متســاوية ملامرســة كل حقوقهــم 

اإلنســانية، وتحقيــق إمكاناتهــم، ويكونــوا  قادريــن فيهــا عــى املســاهمة يف التنميــة السياســية، االقتصاديــة، 

االجتامعيــة، الثقافيــة، ويتمتعــوا بهــا  عــى قــدم املســاواة؛

»املســاواة بــني الرجــال والنســاء6« : تشــر إىل املســاواة الحقــوق، املســؤوليات، وفــرص للنســاء والرجــال، 

ــان؛ الفتيــات والفتي

3  قانون املدن والحكومات املحلية املتحدة إلفريقيا 2016 

4  امليثاق االفريقي للقيم واملبادئ الالمركزية للحكم املحيل )2014( 

5  مركز املراقبة الدميقراطي للقوات املسلحة جنيف م م د ق م، الوحدة 3، الجنس واملساواة بني الجنسني، دليل للنساء حول اصالح قطاع األمن، برنامج التكوين 

6 اسراتيجية االتحاد االفريقي للمساواة بني الرجال والنساء ومتكني النساء م م ج ن ت ن )2018-2028( 
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  «صنــف7«: يشــر إىل األدوار، الترصفــات، األنشــطة، والســامت التــي يراهــا مجتمــع معــني يف وقــت معــني 

مناســبة للرجــال والنســاء بينــام 

يشر »الجنس8« إىل االختالفات الجسدية والبيولوجية بني الرجال والنساء؛

»تكافــؤ« يعنــي أن كل جنــس ممثــل بالتســاوي، تتمتــع النســاء والرجــال بتمثيــل متســاوي يف املؤسســات 

العامــة أو الخاصــة وعــى مســتوى هيئــات صنــع القــرار )مثــال جمعيــة مشــركة(؛

ــا اىل  ــي انضاممه ــا املفــوض تعن ــق ممثله ــي وقعــت عــن طري ــة الت »موقــع أو منضــم« الجامعــة اإلقليمي

ــاق.  امليث

 املادة 2:  مبادئ

 باالنضــامم إىل ميثــاق الجامعــات اإلقليميــة للمســاواة بــني الجنســني يف أفريقيــا،  تعــرف و تقبــل الجامعات 

املبــادئ األساســية التالية:

املساواة: تتمتع النساء والرجال بنفس الكرامة كبرش،  و تشكل املساواة بينهام  حق أسايس؛

اإلنصــاف: يجــب أن تأخــذ املعاملــة املمنوحــة للنســاء والرجــال يف جميع الحاالت بعــني االعتبــار احتياجاتهم 

الفرديــة والجامعيــة. ميكــن أن تكــون هــذه املعاملــة متطابقــة أو مختلفــة، و لكــن يجــب أن تكــون متكافئــة 

مــن حيــث الحقــوق ، املزايــا و االلتزامــات، و متنــح نفــس الفــرص للكل؛

 احــرام الرشعيــة: تتعهــد الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة إىل امليثــاق باحــرام القوانــني واألنظمــة ,فضــال عــن 

ــة التــي انضمــت إليهــا الحكومــات الوطنيــة مبــا يف  مختلــف األدوات وجــداول األعــامل اإلقليميــة والدولي

ذلــك تلــك املتعلقــة باملســاواة بــني النســاء والرجــال؛

 التبعيــة: يجــب معالجــة  املشــاكل عــى مســتوى الحكــم األقــرب إىل الســكان واملجتمعــات املعنيــة  وال يتــم 

نقلهــا إىل مســتوى آخــر اال إذا تعــذر العثــور عــى اســتجابة مناســبة  عــى أقــرب مســتوى؛

 املشــاركة: ارشاك النســاء والرجــال بقيمــة متســاوية يف أخــذ القــرار ويف الحيــاة العامــة و املدنيــة يعــرب عــن 

حيويــة أي مجتمــع دميقراطــي ويشــكل أساســا للتنميــة املســتدامة؛

 التمثيــل: ان تفويــض املواطنــني و املواطنــات بطريقــة شــاملة نســاء و رجــال لتمثيلهــم يف هيئــات حكــم 

للجامعــات اإلقليميــة  دليــل عــى أن املجتمــع يعطــي قيمــة متســاوية للقــدرات اإلداريــة للنســاء والرجــال 

و  يحــرم التنــوع و االختالفــات يف عمليــة صنــع القــرار، ويضمــن بالتــايل جــودة اســتجابة اإلدارة املحليــة 

لالحتياجــات املحــددة؛

 

7   املرجع نفسه

8 دروس جامعية لليونيسكو حول نظرية الجنس املوجهة اىل مستوى ليسانس 1 )مدغسقر( 
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ــز  ــة الجنســية  والتميي ــب النمطي ــى القوال ــة الجنســية:  يســمح القضــاء ع ــى الصــور النمطي القضــاء ع

ــال؛ ــاء والرج ــة للنس ــات الكامن ــني اإلمكان ــادات بتثم ــد و الع ــس و التقالي ــاس الجن ــى أس ــني  ع املبني

 املادة 3:  قيم

 تكمن القيم اإلفريقية التي يقوم عليها هذا امليثاق يف:

األخوة؛	 

التضامن؛	 

احرام النساء والرجال،  الفتيات والفتيان كبرش؛	 

املشاركة الجامعية؛	 

الحفاظ عى الحياة واملصلحة املشرك.	 
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 الفصل الثاين
مجاالت العمل ذات األولوية

 املادة 4:  القيادة والحكم املحيل

ــاوية يف  ــم املتس ــم وحريته ــن قدرته ــال ع ــال،  فض ــاء وللرج ــاوية للنس ــة متس ــراف بقيم ــالل االع ــن خ  م

مامرســة مهــام عامــة واملشــاركة يف إدارة جامعتهــم عــى جميــع مســتويات صنــع القــرار،  تتعهــد الجامعــات 

اإلقليميــة املنضمــة إىل هــذا امليثــاق مبــا يــيل:

1(  تعزيز التمثيل املتساوي للنساء والرجال يف الهيئات التداولية والتنفيذية للجامعات اإلقليمية ويف جميع 
املنصات املحلية،  واحرام التدابر والسياسات الدولية والوطنية التي تهدف إىل تحسني متثيل النساء يف 

مراكز صنع القرار؛

2( تشجيع األحزاب السياسية عى ارشاك النساء يف هيئاتهم الخاصة بصنع القرار،  و وضعهم عى القوائم 
االنتخابية يف وضع مؤهل النتخابهن, لتعزيز استقالليتهن  السياسية؛

3( تسهيل املشاركة الفعالة وبدون أي متييز النساء، الرجال،  والشباب يف جميع منصات التشاور املتعلقة 
بالشؤون املحلية، و باللجوء اذا انقضت الحاجة إىل تكوين وتدعيم القدرات أو اىل الوالية لصالح من 

تفتقرن أو من يفتقرون الخربة  أو الذين هم يف وضع هش؛

4( تعزيز التعبئة الفعالة لرأس املال البرشي للجامعات اإلقليمية بفضل اإلدماج املتساوي والعادل للنساء و 
للرجال يف الحكم العام؛

5(  دمج منظور الصنف بشكل منهجي يف تعريف، تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية املستدامة؛

6( وضع مناهج  مكيفة وشاملة للمشاركة الشعبية و لاللتزام املدين للنساء، الرجال،  الشباب دون أي متييز 
لتمكني ضامن متثيل جميع املكونات االجتامعية يف االدارة املحلية ويف آليات أخذ القرار؛

7( السهر عى إيصال املعلومات وثيقة الصلة يف الوقت الحقيقي اىل كل املواطنني،  نساء ورجال دون أي 
متييز، عن طريق القنوات التي يتمكن لهم الوصول اليها، ودعم إنشاء برامج تعليمية وتكوينية لتعزيز 

القيادة وتعلم  الدميقراطية لدى النساء والشباب؛

8( تشجيع مشاركة الشباب،  فتيات و فتيان يف جميع املبادرات املحلية،  والسيام من خالل دعم إنشاء 
وتشغيل جمعيات الشباب،

مع تجربة وضع مجالس بلدية أو إقليمية للشباب،  ودعم بروز قادة شباب فتيات وفتيان؛
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 املادة 5:  التخطيط والتنمية املحلية املستدامة

ــني نســاء ورجــال فضــاء  ــح املواطن ــني الجنســني مين ــج املســاواة ب ــذي يدم ــط ال ــأن التخطي ــراف ب  ان االع

للحــوار مــع املمثــالت واملمثلــني الفاعلــني سياســيا،  إداريــا، اجتامعيــا،  اقتصاديــا لــدى الجامعــات اإلقليميــة،  

مــن أجــل اقتســام رؤيــة منســقة لتطــور محــيل مســتدام، تتعهــد الجامعــات اإلقليميــة املنضمــة إىل امليثــاق 

لحــايل بــ:

1(   السهر عى أخذ بعني  االعتبار، بواسطة منهج تشاريك عى جميع مستويات القرار، االحتياجات الخاصة، 
االنشغاالت  وأراء النساء والرجال دون أي متييز يف السياسات والربامج لصالح  التنمية املستدامة؛

2(  إنشاء ودعم سر منصات شاملة من أجل الوصول إىل تحقيق مشاركة فعاله، عادلة و مدعمة للجميع 
نساء ورجال يف مختلف مراحل التخطيط، الربمجة،  امليزانية واملتابعة التقييمية لجميع مشاريع وبرامج 

الجامعات اإلقليمية من أجل التأكد من أنها تلبي فعال احتياجات الجميع دون خلق أو تفاقم عدم 
املساواة؛

ضامن مشاركة فعالة متساوية للنساء والرجال يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالبيئة و املحافظة عليها من   )3
أجل االستفادة  باملعارف التقليدية لالستغالل  املستدام للتنوع البيولوجي التي تحملها و تنقلها النساء 

بشكل عام؛

تعزيز اقتصاد محيل مسؤول من خالل دعم املامرسات التجارية املبتكرة التي تحرم البيئة والقيم   )4
األخالقية، وبالتايل متكني خلق الرثوات بطريقة عادلة و مستدامة  للنساء وكذا الرجال؛

وضع برامج للحفاظ و ترقية الراث الثقايف املحيل املادي وغر املادي مبا فيه) التقاليد، اللغات، العادات   )5
األنشطة الحرفية( مبشاركة النساء والرجال، الفتيات والفتيات، بدون أي متييز من أجل ضامن مساهمتهم 

الفعالة يف التنمية املحلية؛

تشجيع أخذ بعني االعتبار الجنس يف العمل املناخي للجامعات اإلقليمية ويف الخطط والربامج اإلقليمية   )6
املؤيدة للحفاظ عى البيئة وحامية التنوع البيولوجي، مع وضع حيز التنفيذ برامج تدعيم القدرات من 

أجل وصول النساء والرجال إىل وظائف خاصة باالنتقال البيئي.

املادة 6:  توزيع عادل للرثوات، السلع والخدمات

 مقتنعني بأن التوزيع العادل للرثوات، السلع والخدمات يشكل أحد ركائز االزدهار

 والتنمية املستدامة للمناطق، كام يضمن أكرب انسجام داخل املجتمع؛

 تتعهد الجامعات اإلقليمية املنضمة إىل هذا امليثاق مبا ييل:
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توزيع عادل  للرثوات

تسهيل وتشجيع تعليم وتكوين النساء والرجال عى جميع املستويات و يف جميع التخصصات، والسيام   )1
يف مجاالت العلوم، التكنولوجيا واالقتصاد من أجل تحسني قدراتهم عى اغتنام الفرص االقتصادية وسد 

الفجوة امللحوظة بني الجنسني يف هذه املجاالت؛

2(  تشجيع  خلق وظائف الئقة متاحة لكل من النساء والرجال؛

أنشاء و/ أو دعم يف املناطق الريفية والحرضية املبادرات العمومية و/أو الخاصة املتعلقة بالتعميم و   )3
التكوين الستعامل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )ت م أ( من قبل الجميع مبا يف ذلك النساء، 

الشباب والفئات األخرى الضعيفة، لتحسني الوصول إىل املعلومات، املعرفة املتقاسمة والفرص؛

 متوين السلع والخدمات

تطوير برامج لتقديم الخدمات األساسية املبنية عى تحديد تشاريك لالحتياجات وتقييم آثار وتأثرات   )1

االستجابة لهذه االحتياجات  عى النساء الرجال الشباب والفئات الضعيفة عى املستويات االقتصادية 
االجتامعية الثقافية والبيئية؛

اتخاد تدابر الزمة للحصول عى معلومات حديثة مصنفة حسب الجنس و العدد وموقع مختلق   )2

املكونات االجتامعية من أجل تخطيط فعال و عادل لتقديم خدمات أساسية،  مع الحرص عى »عدم 
ترك أي شخص جانبا«؛

تطوير وصيانة البنيات التحتية واملعدات املحلية التي متكن من ضامن بطريقة عادلة و  بدون متييز   )3

خدمات أساسية ذات جودة  لجميع السكان املحليني مبا يف ذلك املهاجرين،  املرشدين داخليا،  الالجئني 
و األشخاص املحرومني من حريتهم. تتكيف تكاليفها مع مداخيل عدد أكرب، و تحرم طرق تقدميها 

خصوصيات النساء، الرجال، الشباب والفئات الضعيفة؛

أنشاء والسهر عى شغل لجان االدارة املشركة لتسير املنشآت وكذلك ارشاك املنظامت املجتمعية   )4

القيادية يف تقديم الخدمات وبالتايل ضامن مشاركة النساء والرجال يف قرارات بناء و تسير الهياكل 
املختلفة؛

5(  السهر عى القيام بتقييم نوعي وكمي باستخدام مؤرشات حساسة للجنس،  توفر جودة الخدمات 

األساسية املقدمة للسكان،  مع مراعاة االحتياجات الخاصة بالنساء والرجال،  الفتيات والفتيات دون أي 
متيز؛

 املادة 7  مساواة مهنية واالستقاللية االقتصادية للنساء 

   املساواة املهنية

 نــدرك مبســؤولية الســلطات املحليــة كــرب عمــل يف االدارة والهيــاكل اإلقليميــة يف تعزيــز وضــامن احــرام 

املســاواة بــني النســاء والرجــال يف مــكان العمــل،  تتعهــد الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة إىل  امليثــاق بـــ:
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منح فرص عمل متساوية للنساء والرجال داخل اإلدارات اإلقليمية و الرشكات االقتصادية املختلطة أين   )1

تعنى  الجامعات اإلقليمية، و ترقية ظروف عمل عادلة متساوية و امنة، السيام ما يتعلق بتساوي األجر 
لوظائف متساوية القيمة، بالتطور الوظيفي، بالحامية من  كل أنواع التحرشات، و االستفادة من املزايا 

املمنوحة لألزواج و األطفال مبا فيه مامرسة أبوة مسؤولة ؛

توعية و اذا اقتضت الحاجة تعزيز قدرات املوظفني الهادفة  اىل دمج املساواة بني الجنسني يف العالقات   )2

املهنية،  معالجة امللفات،  استقبال املستعملني، إدارة مشاريع وبرامج ، واختيار مقدمي الخدمات؛

تعزيز وتدعيم، و حتى بواسطة مخصصاًت  من امليزانية،  تطوير الهياكل العامة و/أو الخاصة لرعاية   )3

األطفال من أجل السامح بانبساط أفضل يف العمل لإلباء ، النساء والرجال يف الحفاظ عى عملهم 
وتطورهم املهني؛

 استقاللية اقتصادية للنساء

 نعــرف  بالعديــد مــن العقبــات التــي تواجــه النســاء والفتيــات يف الوصــول إىل الفــرص االقتصاديــة مبــا يف 

ذلــك تقلــص فــرص الحصــول عــى عمــل مدفــوع األجــر، التعليــم و /أو التكويــن نظــرا للوقــت املخصــص 

ــات  ــد الجامع ــر. تتعه ــة األج ــر مدفوع ــرى غ ــة األخ ــؤوليات األرسي ــة أو املس ــاعدة، الرعاي ــطة املس ألنش

اإلقليميــة املنظمــة إىل هــذا امليثــاق مبــا يــيل:

تعزيز إطار قانوين مؤيد لالستقالل االقتصادي للنساء،  والسهر عى مشاركة النساء والفتيات دون أي   )1

متييز، مبا يف ذلك املهاجرون  املرشدون داخليا  والنساء و الفئات الضعيفة يف وضع وتنفيذ السياسات 
االقتصادية املحلية ؛

تعزيز ، بالرشاكة مع الحكومة املركزية وكذا منظامت املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية،    تربية   )2

الفتيات والتكوين املهني يف القطاعات العلمية، التقنية واالقتصادية من أجل تطوير رأس املال البرشي 
املحيل،  و تحسني قابلية توظيفهم وصولهم إىل الفرص االقتصادية؛

دعم  تجمعات النساء املنتجات ووصولهن إىل املوارد اإلنتاجية وإىل الفرص االقتصادية ، خصوصا من   )3

خالل حث املؤسسات املالية املحلية عى تطوير آليات مبتكرة ملصلحتها،  من خالل إنشاء منصات 
لرويج وتسويق منتجاتها وخدماتها وتعزيز قدراتها يف استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت؛

تطوير وضع عالمات تجارية وإصدار شهادات  لتسمية املنشأ للمنتجات املحلية املبنية عى املعرفة   )4

املحلية التي تتقنها النساء يف كثر من األحيان ، واالستفادة من التعاون الالمركزي لتعزيز التجارة العادلة 
للمنتوجات املذكورة؛

القيام بحمالت اعالم و توعية،  بالرشاكة مع الحكومة املركزية و منظامت املجتمع املدين و املنظامت   )5

املجتمعية و  وسائل االعالم،  القادة التقليديني و النساء لتحسني وصولهم اىل امللكية العقارية التي غالبا 
ما تطلب كضامن للحصول عى قروض؛   
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 املادة8: حامية النساء والفتيات من العنف

 نعــرف بــأن العنــف ضــد النســاء والفتيــات داخــل األماكــن  املاديــة االفراضيــة و يف جميــع األماكــن )العامــة، 

ــام  ــة أم ــن األساســية و يشــكل عقب ــاك حقوقه ــة...( يشــكل انته ــة،  السياســية،  االقتصادي الخاصــة، املهني

تحقيــق اهــداف املســاواة بــني النســاء والرجــال، باإلضافــة إىل تنميــة منــاخ ســالم و وئــام داخــل املجتمعــات 

املحليــة.  تتعهــد الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة إىل هــذا امليثــاق بـــ:

إطالق و/أو تشجيع حمالت االتصال واإلعالم والتوعية التي تستهدف جميع قطاعات املجتمع ملواجهة   )1

جميع املامرسات الضارة مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالعادات والتقاليد التي متييز وتعزز العنف ضد النساء 
والفتيات يف البيئة العائلية،  املهنية،  السياسية، االقتصادية والعامة يف كل من الفضاءات  املادية و 

الرقمية؛

تعزيز مبادرات الربية ، اإلعالم و تحسيس الجميع وال سيام النساء والفتيات بشأن الصحة و حقوقهن   )2

الجنسية و اإلنجابية؛

تنظيم و/ أو دعم تكوينات خاصة  باألشخاص الذين يطلب منهم التدخل يف قضايا العنف ضد النساء   )3

والفتيات،  والسيام القوات املسؤولة عن حفظ النظام فضال عن مصالح الخدم االجتامعية املكلفة بتقديم 
نصائح  وتأطر الضحايا؛

4(  إنشاء و/أو تعزيز مبا يف حتى مبخصصات من امليزانية عمل الهياكل العامة والخاصة التي تقدم الدعم 

للنساء والفتيات ضحايا العنف،  السيام االستقبال واإلقامة،  الخدمات الصحية، املساعدة القانونية 
والقضائيه،  املشورة والتأطر املناسب؛

اعداد و افادة -بدعم من الحكومات املركزية - نظام لرصد أعامل العنف والجنوح داخل الجامعة   )5

اإلقليمية،  مبؤرشات تراعي الفوارق بني الجنسني، بهدف تطوير اسراتيجيات مكافحات  مالمئة؛

  9: تعزيز السالم واألمن

 نــدرك  بالــدور القيــادي الــذي تلعبــه الجامعــات اإلقليميــة يف تعزيــز الســالم،  األمــن،   الوقايــة،  اإلدارة، 

تســوية النزاعــات،  فضــال عــن اســتقبال و إدمــاج املهاجريــن ,الالجئــني والســكان  املرشديــن الذيــن غالبــا مــا 

يتشــكلون  اغلبيتهــم مــن نســاء وأطفــال. تتعهــد الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة إىل هــذا امليثــاق تعهــد بـــ:

ارشاك النساء و الرجال بتعادل  يف آليات و عمليات الوقاية، اإلنذار املبكر،   إدارة وحل النزاعات   )1
والخالفات عى املستوى األقاليم ، وكذلك يف جميع املبادرات املحلية لتعزيز السالم واألمن؛

ضامن وجود النساء إىل جانب الرجال أثناء اعداد وتنفيذ برامج إعادة التأهيل واالنعاش بعد األزمات   )2
سواء كانت أزمات صحية اقتصادية أو أزمات مرتبطة بالنزاعات أو الكوارث الطبيعية أو غرهام؛

وضع نهج تشاريك  -يدمج بشكل خاص النساء والشباب-  السراتيجيات وبرامج للوقاية من االنحراف   )3
من أجل تحسني األمن يف الفضاءات العامة للجامعات وخاصة النساء والفتيات؛
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تقديم املساعدة للمهاجرين الالجئني والسكان املرشدين، النساء، الرجال، األطفال، والفئات الضعيفة   )4  
األخرى دون أي متييز باسم التضامن واألخوة والقيم اإلفريقية األساسية املتناسبة مع  أحكام ميثاق 

الجامعات اإلفريقية الخاص بالهجرة؛

تعزيز بدون أي متييز االندماج السلمي للمهاجرين،  الالجئني،  السكان املرشدين،  النساء،   الرجال،    )5  
األطفال وغرهم من الفئات الضعيفة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية للجامعة ، وال سيام من خالل 
الوصول إىل مساكن الئقة،  االدماج املدريس للفتيات الفتيان،  حامية الفتيات الصغرات والنساء من 

جميع أشكال العنف أو االستغالل البرشي املبني عى الجنس،  دعم أنشاء أنشطة تولد مداخيل  للنساء 
وللرجال يف سن اإلنتاج؛

 املادة 10: حامية األطفال

ــة  ــه بتنمي ــو التزام ــرشي ه ــف الب ــرا بالصن ــع جدي ــرب أي مجتم ــه يعت ــن خالل ــذي م ــور ال ــدرك أن املنظ  ن

ــة  ــات اإلقليمي ــد الجامع ــليم. تتعه ــم الس ــط بنموه ــاره مرتب ــة وأن ازده ــان، خاص ــات و فتي ــه فتي أطفال

املنظمــة إىل هــذا امليثــاق بــــ:

1(  اتخاذ جميع التدابر املناسبة لتسجيل األطفال الفتيات والفتيان دون أي متييز عند والدتهم،  أو عند 
وصولهم إىل اإلقليم يف حالة أطفال املهاجرين  الالجئني املرشدين أو املهاجرين   يف الداخل للحصول عى 

هوية والتمتع بكل حقوقهم؛

السهر عى استفادة جميع األطفال الفتيات والفتيان دون أي متييز مبا يف ذلك ذوي االحتياجات الخاصة   )2
من أبوة مسؤولة، والحصول عى تعليم أسايس جيد و  رعاية صحية أولية و  أنشطة ترفيهية و  فنية 

وغرها من الخدمات  األساسية،  حتى يتمكنوا من التطوير  الكامل ال مكاناتهم؛

العمل مع الحكومات املركزية  و منظامت املجتمع املدين و مؤطري املدارس لضامن إزالة القوالب   )3
النمطية الجنسية من   برامج الربية ، وأن يتحصل الفتيان والفتيات يف سن التمدرس عى فرص متساوية؛

السهر عى اتخاذ جميع التدابر املناسبة مبا فيه القضاء عى املامرسة التقليدية الضارة لحامية الفتيات   )4
والفتيان دون أي متيز من جميع أشكال العنف واإلساءة أو االستغالل البرشي،  ووضع حمالت عامة 

لربيتهم حول أهمية الفهم الجيد ألسباب ملظاهر وعواقب العنف وتجنب أي عنف أو اعتداء جسدي 
نفساين وجنيس؛

 املادة 11 تواصل و توعية للمساواة بني الجنسني

ــن خــالل  ــا، ال يتمكــن إال م ــاق و تشــجيع الســكان عــى  تالؤمه ــذ هــذا امليث ــزام بتنفي ــأن االلت ــع  ب  نقتن

ــة  ــات اإلقليمي ــد الجامع ــز،  تتعه ــدون أي متيي ــال  ب ــاء و رج ــني نس ــاه كل املواطن ــع يف اتج ــل واس تواص

املنظمــة إىل هــذا امليثــاق بـــ:
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إبالغ جميع املكونات االجتامعية بدون متييز-  عن طرق انسب القنوات- باالنضامم إىل امليثاق  والتغرات   )1
التي تنتج عن تطبيقه يف تنظيم الحياة املحلية،  وكذلك إبراز االلتزامات التي تم التعهد بها من خالل 

وسائل االتصال املختلفة للجامعات اإلقليمية؛

الدخول يف رشاكة مثمرة مع وسائل اإلعالم من أجل إحداث تغير تحويل يف عقليات مالمئة أكرث للمساواة   )2
بني الجنسني وتعزيز-  من خالل مخصصات من امليزانية-  املبادرات املحلية و/أو الخاصة  لالتصال 

اإلعالم  الربية والتحسيس باملساواة بني الجنسني؛

عقد جلسات اعالم وتحسيس مع القادة التقليديني و أصحاب و صاحبات رهان،  لتفسح املامرسات   )3
الضارة والتمييزية  التي تحملها العادات والتقاليد املجال تدريجيا لنظام القيم الذي يعزز املساواة بني 

الجنسني؛

 املادة 12 رشاكة و تعاون من أجل املساواة بني الجنسني

 نأكــد عــى الــدور الفعــال للرشاكــة و التعــاون لضــامن انســجام التدخــالت لصالــح املســاواة بــني الجنســني،  

تعزيــز ديناميكيتهــم،  وتوســيع أثرهــا وتأثرهــا.   تتعهــد  الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة إىل هــذا  امليثــاق   بــ:

تعزيز الجهود املتضافرة والجامعية عى املستوى املحيل الوطني  والدويل مع مختلف الجهات الفاعلة   )1

العامة والخاصة التي تعمل من أجل املساواة بني الرجال والنساء،  بهدف مواجهة التحديات والعقبات 
الكربى يف هذا املجال،  وال سيم الحواجز التي تحد من مشاركة النساء يف اتخاذ القرارات التي تقحم 

املجتمعات املحلية  والوطنية؛

التعاون مع اإلدارات املركزية املتكلفة بقضايا املساواة بني الجنسني لضامن أنشاء بيئة مؤسساتية   )2
ترشيعية و تنظيمية مواتية لرسيخ املساواة بني النساء والرجال يف السياسات واألنشطة املنفذة عى 

املستويني الوطني واإلقليمي، مبا يف ذلك الفوائد من  الخربات ورمبا املوارد املتاحة عى مستوى اإلدارة 
املركزية؛

3(  التعاون مع الجامعات اإلقليمية  لبلدان إفريقية أخرى و قرارات أخرى  وجمعياتها لتبادل املامرسات 
الجيدة يف ما يتعلق باملساواة بني الجنسني ورمبا االستلهام  منها لتحديد وتنفيذ مبادراتهم الخاصة يف هذا 

 الشأن؛ 

اغتنام الفرصة للمشاركة يف  اللقاءات الدولية الكربى للجامعات اإلقليمية واملدن،  حول الالمركزية   )4
والتنمية املحلية لتقاسم تجاربهم  و التعبئة  لفائدة املساواة بني الجنسني عى النطاق األفريقي والدويل؛
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 الفصل الثالث
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 املادة 13: خطة العمل

 يســتفيد تنفيــذ هــذا امليثــاق مــن دعــم اللجنــة الدامئــة املعنيــة باملســاواة بــني الجنســني يف منظمــة املــدن 

والحكومــات املحليــة املتحــدة ألفريقيــا م م ح م م-إفريقيــا والتــي تضــع خطــة عمــل مدتهــا ثالثــة ســنوات 

لدعــم الجامعــات اإلقليميــة لالنضــامم إىل امليثــاق بهــدف تطبيقــه الفعــال.

 تتضمن خطة العمل الثالثية هذه عمليات تحسيس، دفاع، تدعيم القدرات

 الجامعــات اإلقليميــة املنظمــة وتبــادل املامرســات الجيــدة ، مــع  إرشاك منظــامت املجتمــع املــدين ووســائل 

اإلعــالم يف تحقيقهــا.

 ااملادة 14: متابعة وتقييم

 تضــع اللجنــة الدامئــة املرشفــة عــى املســاواة بــني الجنســني )منظمــة املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة 

ألفريقيــا( م م ح م   -إفريقيــا نظــام متابعــة وتقييــم الــذي يســتفيد مــن اآلليــات املوجــودة و املثبتــة داخــل 

مجتمــع الجامعــات اإلقليميــة، مثــل مجلــة األقــران،  و ميكــن  قيــاس التقــدم املحــرز يف مجــال املســاواة بــني 

لجنسني؛ ا

 يرتكــز هــذا النظــام بشــكل خــاص عــى إنشــاء وتشــغيل مــن طرف)منظمــة املــدن والحكومــات املحليــة 

املتحــدة اإلفريقيــة(  م م ح م م- إفريقيــا اليــة متعــددة األطــراف مســؤولة عــن إدارة نظــام الرصــد والتقييــم، 

والتــي يتــم فيهــا متثيــل جميــع الجهــات الفعالــة ذات الصلــة  مبــا فيــه املمثلــني املنتخبــني محليــا والجمعيات 

الوطنيــة و االدارات الوطنيــة  و منظــامت املجتمــع املــدين والجهــات الفاعلــة يف عــامل االقتصــاد و األوســاط 

األكادمييــة والبحثيــة. 

يتعهد كل موقع مبدئيا باملشاركة يف نظام املراقبة والتقييم املذكور أعاله:

 املادة :15 الرؤية

ــا  ــالل لجنته ــن خ ــا  م ــا م م ح م م إفريقي ــدة ألفريقي ــة املتح ــات املحلي ــدن الحكوم ــة امل ــد منظم  يتعه

الدامئــة املســاواة بــني الجنســني بتزويــد كل جامعــة إقليميــة  منضمــة بشــعار ووســائل برصيــة أخــرى  تجســد 

انضاممــه إىل امليثــاق؛

ــى  ــابات ع ــالت ,الحس ــة, املج ــع اإللكروني ــرار املواق ــى غ ــع ,ع ــكل موق ــال ل ــائل االتص ــى وس ــع ع  يوض

ــي؛ ــل االجتامع ــبكات التواص  ش
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 الفصل الرايع
األحكام النهائية

 املادة 16: االنضامم إىل امليثاق  والتوقيع

 االنضــامم إىل هــذا امليثــاق مفتــوح لــكل الجامعــات اإلقليميــة ألفريقيــا ويتــم عى أســاس مداولة أو قــرار تم 

اعتــامده لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة املــداوالت للجامعــة اإلقليميــة، و  التــي  متنــح التفويــض للمســؤول 

عــن الهيئــة التنفيذيــة بتوقيــع عقــد االنضــامم إىل امليثــاق وفقــا لإلجــراءات القانونيــة والتنظيميــة املعمــول 

بهــا يف بلدانهــم.

 يتــم اكتســاب العضويــة بعــد اســتالم األمانــة العامــة )ملنظمة املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة ألفريقيا( 

م م ح م-  إفريقيــا عقــد العضويــة املوقــع مــن طــرف مســؤول الهيئــة التنفيذيــة للجامعــة اإلقليميــة،  والــذي 

يحمــل الختــم الرســمي للجامعــة اإلقليميــة املعنيــة,،  وترافقــه املداولــة أو القــرار الــذي تــم اتخــاذه مــن 

قبــل الهيئــة التداوليــة املختصــة التــي تــأذن بالعضويــة املذكــورة.

 يتــم تأكيــد العضويــة بواســطة خطــاب يرســله األمــني العــام )ملنظمــة املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة 

ــه  ــد في ــذي يؤك ــة و ال ــة املحلي ــذي للجامع ــو التنفي ــؤول العض ــا اىل مس ــة( م م ح م م  - إفريقي اإلفريقي

االســتالم الرســمي لعقــد العضويــة. 

تؤكد  هذه اإلفادة باالستالم  صحة توقيع امليثاق من قبل  الجامعة اإلقليمية املعنية.

 املادة 17: دخول امليثاق حيز التنفيذ

ــات  ــدن والحكوم ــة يف )امل ــات املختص ــل الهيئ ــن قب ــامده م ــور اعت ــذ ف ــز التنفي ــاق حي ــذا امليث ــل ه  يدخ

املحليــة املتحــدة ألفريقيــا( م م ح م م -إفريقيــا وخاصــة لجنتهــا الدامئــة املعنيــة باملســاواة بــني الجنســني.

 املادة 18: مراجعة امليثاق

 ميكــن ألي جامعــة إقليميــة عضــو اقــراح  عــى امليثــاق تعديــل أو أكــرث  بتقديــم النــص إىل األمــني العــام 

ل)منظمــة املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة ألفريقيــا( م م ح م م- إفريقيــا. وعليــه يقــوم األمــني العــام 

بإبــالغ األعضــاء األخريــن بالتعديــل املقــرح إلبــداء رأي. يحــوز األعضــاء  عــى ســتة أشــهر تقومييــة لإلبــالغ 

برأيهــم  إىل األمــني العــام )ملنظمــة املؤمتــر والحكومــات املحليــة املتحــدة ألفريقيــا( م م ح م م-افريقيــا. بعــد 

انقضــاء هــذه املــدة يتــم تحليــل جميــع اآلراء التــي تــم جمعهــا وتلخيصهــا يف مــرشوع  مقرحــات تعــدي 

يقــدم للموافقــة عليــه  مــن طــرف الجمعيــة العامــة القادمــة )ملنظمــة املــدن والحكومــات املحليــة املتحــدة 

إفريقيــا ( م م ح م – إفريقيــا، مــع متابعــة نفــس اإلجــراءات و االشــكال اللذيــن اســتخدموا يف اعتــامد  هــذا 
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امليثــاق. يدخــل حيــز التنفيــذ كل تعديــل يتــم اعتــامده وفقــا لهــذه األحــكام. 

ــي  ــا الت ــا( م م ح م م - إفريقي ــة  ألفريقي ــات املحلي ــدن والحكوم ــة امل ــة )ملنظم ــة العام ــه  الجمعي اعتمدت

ــا( يف  ــدت يف كيســومو  )كيني انعق
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شكر وامتنان
نعرب عن تقديرنا وامتنانا ونتوجه بخالص شكرنا إىل مختلف الرشكاء أدناه، الذين ساهموا يف تحقيق هذا املرشوع.

اململكة املغربية
منــذ إنشــائها يف عــام 2011، جعلــت شــبكة النســاء املنتخبــات املحليــات مــن اململكــة املغربيــة أكــرب رشكائهــا 

املتميزين.

يف عــام 2012، وبفضــل دعــوة نســاء REFELA لــدى الســلطات املغربيــة، منحــت اململكــة املغربيــة، مــن خــالل املديريــة العامــة 
للجامعــات الرابيــة بــوزارة الداخليــة، منــذ ذلــك الحــني منحــة ســنوية إىل REFELA لدعــم أعاملهــا، مثــل تطويــر هــذا امليثــاق 

.CCREو  CGLUو CGLU Afrique الــذي بــدأ بفضــل الطلــب الــذي أعربــت عنــه الشــبكة إىل
ma.maroc.www

االتحاد األورويب
 PLATFORMA تــم إنتــاج هــذا اإلصــدار بدعــم مــايل مــن االتحــاد األورويب. ومحتــواه يلــزم ويخــص فقــط

و CCRE و CGLU Afrique وال يعكــس بالــرضورة رأي االتحــاد األورويب
 www.ec.europa.eu

)CGLU Afrique( منظمة املدن والحكومات املحلية األفريقية املتحدة
ــة  ــة الجامع ــا، واملنظم ــاق يف إفريقي ــيس للميث ــل املؤس ــة CGLU Afrique ، الحام ــرب منظم تعت
ــة  ــام 2005 يف مدين ــت يف ع ــا. تأسس ــة يف إفريقي ــات املحلي ــل للحكوم ــد واملمث ــوت املوح والص
ــني  ــا )الناطق ــة الرســمية لبلدانه ــا للغ ــة وفًق ــات الرابي ــن الجامع ــات م ــالث مجموع ــد ث ــد توحي ــا، بع ــوب إفريقي تشــواين بجن

ــة(. ــني بالربتغالي ــية ، الناطق ــني بالفرنس ــة، الناطق باإلنجليزي

 CGLU ــة ــة املتحــدة )CGLU(، تضــم منظم ــات املحلي ــدن والحكوم ــة للم ــة العاملي ــن املنظم ــي م ــا القســم اإلفريق باعتباره
Afrique  مــن بــني أعضائهــا 51 جمعيــة وطنيــة للجامعــات الرابيــة النشــطة يف القــارة اإلفريقيــة، باإلضافــة إىل 2000 مدينــة 
وإقليــم يبلــغ عــدد ســكانها أو يزيــد عــن 100،000 نســمة الذيــن يعتــربون أعضــاء مبارشيــن. متثــل CGLU Afrique  مــن خــالل 

أعضائهــا مــا يزيــد قليــال عــن 350 مليــون مواطــن إفريقــي.

ــل يف  ــة والتكام ــز التنمي ــا وتعزي ــدة إفريقي ــاهمة يف وح ــا يف CGLU Afrique  يف املس ــا أعضاؤه ــي حدده ــة الت ــل الرؤي تتمث
القــارة األفريقيــة انطالقــا مــن أقاليمهــا. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تهــدف منظمــة CGLU Afrique   إىل تعزيــز الالمركزيــة ، ودعــم 
ــل الجامعــات  ــة، ومتثي ــة للجامعــات الرابي ــات الوطني ــر الجمعي ــا، ودعــم إنشــاء وتطوي ــة يف مامرســة والياته الجامعــات الرابي

الرابيــة يف إفريقيــا وإســامع صوتهــا عــى املســتوى اإلقليمــي والقــاري و الــدويل.

www.uclga.org 

)REFELA( شبكة النساء املنتخبات محليا يف أفريقيا
تضــم شــبكة REFELA جميــع القيــادات النســائية و / أو املمثــالت املنتخبــات للجامعــات الرابيــة يف إفريقيــا. 
تــم إنشــاؤها بنــاء عــى طلــب أعضــاء CGLU Afrique  املجتمعــني يف قمــة املــدن اإلفريقيــة يف مراكــش يف 
عــام 2009 ، وتــم إنشــاؤها يف مــارس 2011 يف طنجــة، تحــت رعايــة CGLU Afrique  بدعــم مــن اململكــة املغربيــة.

ينــص النظــام األســايس ملنظمــة CGLU Afrique ، الــذي صــادق عليــه الجمــع العــام االســتثنايئ يف نونــرب 2016 يف مراكــش، املغــرب، 
ــة الدامئــة للمســاواة بــني الجنســني يف CGLU Afrique. عــى هــذا النحــو، فــإن أعضــاء  عــى إنشــاء REFELA باعتبارهــا اللجن

REFELA ميثلــون إفريقيــا يف اللجنــة الدامئــة حــول املســاواة بــني الجنســني يف منظمــة املــدن املتحــدة والحكومــات املحليــة.

ــدة متكــني املــرأة واملســاواة  ــز أجن ــة. تعمــل REFELA عــى تعزي ــارة األفريقي ــا يف الق ــا وطني ــا 30 فرًع ــا حاليً REFELA لديه
بــني املــرأة والرجــل داخــل الجامعــات الرابيــة اإلفريقيــة، ولهــذا الغــرض، دعمــت تطويــر ميثــاق الجامعــات الرابيــة اإلفريقيــة 

للمســاواة بــني الجنســني عــى املســتوى املحــيل.

   /www.uclga.org/tag/refela



)CGLU( املدن والحكومات املحلية املتحدة

بصفتهــا شــبكة عامليــة مــن املــدن والحكومــات املحليــة واإلقليميــة والعواصــم الكــربى وجمعياتهــا، تلتــزم 
منظمــة املــدن املتحــدة والحكومــات املحليــة بتمثيــل أصــوات الحكومــات املحليــة واإلقليميــة والدفــاع عنهــا 
وإســامعها، حتــى ال تــرك أي شــخص أو أي منطقــة بعيــدا عــن توجهاتهــا واهتامماتهــا. مًعــا، نحــن حــراس 
آمــال وأحــالم وتطلعــات كل فــرد يف كل مجتمــع حــول العــامل، ونســعى إىل حيــاة تتحقــق فيهــا ُمثـُـل أهــداف التنميــة املســتدامة.

ــز  ــى تعزي ــل ع ــال، ونعم ــوال إىل األفع ــم األق ــة، نرج ــة عاملي ــن، كمنظم ــة، نح ــم املعرف ــوار وتقاس ــاون والح ــالل التع ــن خ م
االســتجابات واإلجــراءات العامليــة مــن خــالل االلتزامــات واالتفاقيــات املبتكــرة، التــي ســتصبح القواســم املشــركة التــي تتجــاوز 

ــا، الســتقاللية النطــاق املحــيل وضــامن تألقــه. الحــدود وتجمــع املجتمعــات مًع

  www.uclg.org

)CCRE( مجلس الجامعات واألقاليم األوروبية

تأســس مجلــس الجامعــات واألقاليــم األوروبيــة يف عــام 1951، وهــو أقــدم اتحــاد للمــدن واملناطــق 
األوروبيــة. ويضــم 100000ســلطة محليــة مــن خــالل 60 جمعيــة وطنيــة.

ــى  ــا ع ــة يف أوروب ــات الرابي ــل الجامع ــة )CGLU( ، وميث ــات املحلي ــدة والحكوم ــدن املتح ــم األورويب للم ــو القس CEMR  ه
املســتوى الــدويل. يعــزز CCRE بنــاء أوروبــا موحــدة وســلمية ودميقراطيــة، عــى أســاس الحكــم الــذايت املحــيل واحــرام مبــدأ 

التبعيــة.

ــة  ــة املحلي ــى الدميقراطي ــز ع ــع الركي ــا، م ــم يف أوروب ــمع أصواته ــى تس ــة حت ــات الرابي ــح الجامع ــن مصال ــع ع CCRE  يداف
ــه. ــاء في ــات األعض ــة الجمعي ــربة CCRE وتجرب ــى خ ــوي ع ــل الدع ــذا العم ــتند ه ــذايت. ويس ــتقالل ال واالس

   www.cemr.eu

»بالتفورما«

ــا -  ــة - وجمعياته ــة واإلقليمي ــات الرابي ــا للجامع ــوم أوروب ــف لعم ــو تحال PLATFORMA ه
ــل  ــا فاع ــرى. وكله ــة إىل أخ ــن منطق ــة وم ــة إىل مدين ــن مدين ــوي م ــاون التنم ــطة يف التع النش
ــات  ــدويل للحكوم ــز خــربة يف العمــل ال ــة املســتدامة. PLATFORMA هــي مرك ــدويل مــن أجــل التنمي أســايس يف التعــاون ال
ــة  ــات اإلقليمي ــك الجمعي ــة وكذل ــة والدولي ــبكاتها األوروبي ــة، وش ــات واإلقليمي ــني الجامع ــع ب ــي تجم ــة، والت ــة واإلقليمي املحلي

ــة. والوطني

جنبًــا إىل جنــب مــع رشكائهــا، تدافــع PLATFORMA عــن دور الجامعــات الرابيــة واإلقليميــة يف سياســات التنميــة يف االتحــاد 
األورويب، وتعــزز التعــاون الــدويل بــني املــدن واملناطــق يف جميــع أنحــاء العــامل وتســهل تبــادل املعرفــة بــني الجامعــات الرابيــة 

واإلقليميــة وجمعياتهــا.

ــد  ــايل، تعه ــة. وبالت ــة األوروبي ــع املفوضي ــة )FPA( م ــة اإلطاري ــة الرشاك ــام 2015، صادقــت PLATFORMA عــى اتفاقي يف ع
املوقعــون عــى االتفاقيــة بالعمــل ضــد الفقــر وعــدم املســاواة يف العامل، مــع الدعــوة إىل الدميقراطيــة املحليــة والتنمية املســتدامة، 

مــع احــرام القيــم واألهــداف املشــركة.

.PLATFORMA أمانة )CCRE( يستضيف مجلس البلديات واألقاليم األوروبية

www.platforma-dev.eu


