
	

	

 الجنسین بین المساواة تحقیق في تقدما تحرز زیمبابوي

 مویو جیفري تحلیل

 أجل من كبیرة خطوة خطى قد البلد ھذا فإن زیمبابوي، في تواجھھا المرأة تزال ال التي العقبات من الرغم على -) IDN( ھاراري
 عام بحلول تحقیقھا یجب التي) SDGs( المستدامة التنمیة أھداف من 5 الھدف مع تماشیا وذلك الجنسین بین المساواة تحقیق

2030. 

 النساء إشتغال إلى باإلضافة ھذا - اآلن بالرجال مقارنة الجامعة في الفتیات لعدد وزیادة البرلمان داخل المرأة تمثیل في تحسن ھناك
 .فقط بالرجال خاصة اآلن حتى كانت قد وظائف في

 في البرلمان في المرأة تمثیل نفإ المرأة، وتمكین الجنسین بین للمساواة المخصصة المتحدة األمم منظمة للمرأة، المتحدة لألمم وفقا
 إلى لیصل ،2008 عام جرت التي العامة االنتخابات عقب كانت التي المائة في 17 بالـ مقارنة الضعف من بأكثر إرتفع زیمبابوي

  .2013 یولیو 31 انتخابات خالل المائة في 35

 نظام بوضع قاموا قد من العالم حول بلدا 30 من أكثر إلى زیمبابوي انضمت لقد للمرأة، المتحدة األمم بھ جاءت تقییم على بناء
 .األقل على المائة في 30 إلى البرلمان في المرأة تمثیل رفع أجل من خاص انتخابیة حصص

 86 یضم والذي الجدید زیمبابوي برلمان في نائب 350 مجموع من البرلمان في مرأة 124 اآلن ھناك الخطوة، لھذه وكنتیجة
 .210 الـ االنتخابیة الدائرة مقاعد إلى مباشرة منتخبة 26 و المحجوزة المقاعد في 60 بینھن من الوطنیة، الجمعیة في إمرأة

 الجھوي المتحدة األمم مكتب من بمساعدة ھذا علیا، مناصب إلى األخیرة األوقات في ورفعھا المرأة إدراج تم أیضا، البالد جیش في
 .ھناك المرأة وسالمة السیاسیة المشاركة التمكین، التطویر، على التركیز خالل نم الحكومة یساعد الذي ، بزیمبابوي للنساء

 األھداف أكثر. 5 المستدامة التنمیة أھداف ذلك في بما المستدامة التنمیة من أھداف 10 إلى األولویة بإعطاء زیمبابوي قامت"
 للمرأة المتحدة األمم في أخصائیة استراتیجیة مستشارة - نھلیزیو یلدا بھ، أفادت ما ھذا" بالجنسین  المتعلقة تلك كانت أھمیة

 .IDN إلى بزیمبابوي،

 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة مثل علیھا المصادق واإلقلیمیة الدولیة المعدات على حي مثال زیمبابوي 
)CEDAW(، إفریقیا لجنوب البروتوكول وتنمیة للجنس التنمویة الجماعة  )الجنس وتوكولبر SADC(، وغیرھا. 

 المرأة، بحقوق المتعلقة واألحكام الجنسین بین بالمساواة تمیز جدید دستور 2013 عام في اآلخرى ھي أفریقیا جنوب دولة اعتمدت
 .المجتمع وتنمیة الجنس الجنس، المرأة، لشؤون الدولة لوزارة وفقا

 قوي، وسیاسي قانوني إطار خالل من وذلك المرأة حقوق وكذلك الجنسین بین بالمساواة بالنھوض التزامھا حكومتنا أثبتت لقد"
 شیكوینیا، نیاشا السیدة بھ أدلت ما ھذا" الجنسین بین المساواة تعزیز أجل من الصحیح االتجاه في نسیر ھنا، بأننا القول یمكننا
 .IDN إلى بزیمبابوي، المجتمع وتنمیة الجنس المرأة، شؤون وزیرة

 لألمم التنمیة برنامج الدولیة، العمل ومنظمة للمرأة المتحدة األمم قامت زیمبابوي، في المتحدة لألمم أساسیة خرجة فيو عامین، قبل
 .المرأة وتمكین الجنسین بین المساواة لتعزیز البالد في مشترك برنامج أول بإطالق المتحدة األمم صندوق وكذلك المتحدة،

 المجتمع وتنمیة الجنسین بین والمساواة المرأة شؤون وزارة مع بالتعاون البرنامج نفیذت یجري السوید، حكومة من أولي بدعم
 المرأة وتمكین الجنسین بین المساواة تحقیق أجل من واإلقلیمیة الدولیة للمعدات طرفٌ  ھو إفریقي جنوب كشعب ھذا - بزیمبابوي
 .والفتیات

 الخدمات مؤسسات قطاع في النسوي التمثیل من المئة في 25 نحو حالیا يزیمبابو تضم الجنسین، بین المساواة تحقیق نحو كتقدم
 .ھامة جد مناصب اآلن النساء تشغر أین الزیمبابویة، الدفاع قوات لدى ملحوظة تحسینات مع العامة،

 قبل مجموعة قائد رتبتھا كانت التي شیوش، إلین غرار على الجیش في العامالت للنساء السماء غیر حد ھناك فلیس لذلك، وكنتیجة
 .الجویة البلد ھذا لقوات رتبة أعلى ثالث وھي البالد، في كومودور إمرأة اول لتصبح مؤخرا ترقیتھا یتم أن



	

	

 شیري، بیرنس الجوي المارشال قالتھ ما ھذا" راقیة مناصب إلى الوصول من المرأة إیقاف شيء ألي یمكن ال الحد، ھي السماء"
 .العام ھذا من مبكر وقت في الحكومیة ھیرالد صحیفة إلى الزیمبابویة الجویة القوات قائد

 الحكومة بھا تعھدت التي بااللتزامات االمتثال لضمان المدني والمجتمع الحكومة مع كثب عن بزیمبابوي للمرأة المتحدة االمم  تعمل
 .وإدماجھا المرأة وتطور تنمیة تعیق التي الموارد نقص تحدید وكذلك الحات،إص سیاسة خالل من ھراري في

 الحكومیین والمسؤولین السیاسیین النساء لتمكین المدني للمجتمع دعمھا خالل من ھام دورا تلعب ھنا للمرأة المتحدة األمم أن كما
 .التعلیم إلى الوصول على دنھنتساع حتى زیمبابوي في المضطھدة المرأة الحتیاجات واالستجابة تحدید من

 فیھ أوضح الذي الوقت في الرجال، نظرائھن وتیرة بنفس التطور على للمرأة، المتحدة لألمم وفقا الزیمبابویات، النساء ھذا ساعد
 .شامل ھدفك الجنسین بین المساواة مع واإلقلیمي، الوطني الصعیدین على المستدامة التنمیة بأھداف أیضا تمسكھ األفریقي االتحاد

 ككل، أفریقیا في الجنسین بین المساواة ضمان على األخرى ھي) SADC( األفریقي للجنوب التنمویة الجماعة عملت لقد
 .الخصوص وجھ على وزیمبابوي

 إلى رسالة في  (Southern Africa Gender Protocol Alliance) الجنوبیة إلفریقیا الجنسین تحالف بروتوكول في جاء
 الجنسین بین بالمساواة المتعلق 5 المستدامة التنمیة ھدف یذھب" مایو شھر ھاراري في المنعقد SADC الجنس اءوزر اجتماع
  .".والسیطرة االختیار الصوت، على أكثر یركز فھو السابق، 3 للتنمیة MDG ھدف من بكثیر أبعد

 Youth Dialogue( الشباب حوار عمل بكةش مدیرة موكواباتي، كاثرین المرأة، حقوق أجل من الناشطات أكبر إحدى ترى
Action Network(، ال المتحدة لألمم 5 المستدامة التنمیة لھدف وفقا الجنسین بین المساواة بأن دیمقراطیة، ضغط جماعة وھي 

 .البالد من النائیة المناطق في مھددا یزال

 النساء على مؤثرا االقتصادیة الھجرة وسط حاجزا مثابةب یزال ال الریفیة األسر بین الفقر إن" IDN إلى موكوباتي السید یقول
 النتائج مع سوءا ادتدزا اآلخیرة ھذه واقتصادیة، اجتماعیة سیاسیة، مضایقات یواجھن یزلن ال النساء وأن خاصة ھنا، واألطفال
 ".واإلیدز البشریة المناعة نقص لفیروس الجنس بنوع المتعلقة

 المسائل جمیع یجعل ما الریف سكان لدى محفوظة تزال ال ومكانتھما أساسیا دورا األصلیة تقالیدوال الثقافات تلعب" قائال أضاف ثم
 من كثیر في الریفیة المرأة إضطھاد إلى یؤدي مما بھ، معترف غیر وبالتالي منطقي، غیر أمر الجنسین بین بالمساواة المتعلقة
 .".الحیاة جوانب

 بین المساواة مسائل یتضمن الذي البالد في األول المشترك البرنامج زیمبابوي في حدةالمت األمم أطلقت عامین، وقبل ذلك، ومع
 نحو التقدم عملیة تسریع أجل من دوالر مالیین 5 من بأكثر الدولیة للتنمیة السویدیة الوكالة من مساھمة عرف والذي الجنسین،
 .المرأة تمكین

 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة على الموقعة الدول إلى تنتمي زیمبابوي أصبحت الفترة، تلك خالل
)CEDAW (والتنمیة الجنس بروتوكول األفریقي للجنوب التنمیة وجماعة )SADC الجنس بروتوكول.( 

 إنھا - زیمبابوي عاصمة ھراري في التعلیم من متقدم مستوى درجة اآلن تنھي عام 18 العمر من تبلغ فتاة - شوكي میلدرید تقول
 من خاص دعم على حصلت أن بعد الجنسین بین للمساواة المتحدة األمم ھدف تحقیق أجل من الحكومة خطوات على حي مثال

 .كطالبة العلوم في تعلیمھا لمواصلة الحكومة

 إلى الدخول قبل الثانوي التعلیم في مستوى أعلى ھو زیمبابوي، في" أ" مستوى باسم شعبیا والمعروف التعلیم من المتقدم المستوى
 .الكلیة أو الجامعة

 كان ،2016 مارس 11 من اعتبارا وذلك التكنولوجیة، والتنمیة العلوم العالي، التعلیم وزارة عن الصادرة األرقام ألحدث ووفقا
 يف 55 مع والریاضیات، والھندسة والتكنولوجیا العلوم برامج من إستفادوا قد محافظات 10 على موزعین طالب 3404 ھناك
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