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 2102أبريل  2في ثيوبيا إا، بمشروع تقرير اجتماع لجنة الممثمين الدائمين المنعقد في أديس أبا

 
 :مقدمة  أوال. 

 

في قاعة المؤتمرات  2015أبريل  2 يوم  10:00في الساعة  يناجتمعت لجنة الممثمين الدائم .1
شمبيدي،  رانجاناى بمركز المؤتمرات الجديد لالتحاد األفريقي برئاسة سعادة السيد/ البرت  المتوسطة

 . لجنة الممثمين الدائمين ورئيس جميورية زيمبابوي رسفي
 

  :الحضورثانيا. 
  

ليذا  1ممحق في القائمة البمدان المشاركة ترفق عضًوا. و ( دولة 41وأربعون )إحدى حضر االجتماع  .2
 التقرير.

 
  :المناقشات ثالثا.
 مالحظات افتتاحية  من جدول األعمال : 0البند 
رئيس لجنة الممثمين في مالحظاتو االفتتاحية نيجيريا حكومة وشعبا عمى عقد انتخابات ديمقراطية  ىنأ .3

اريسا في كينيا في أول جا اليجوم االرىابي عمى جامعة ناجحة وسممية كما أعرب عن تعازيو لضحاي
 الميجة . شديدةودانو بعبارات  2015أبريل 

 
 جدول األعمال  عتمادمن جدول األعمال : إ 2البند 

 وعميو، تم اعتماد مشروع جدول األعمال مع التعديالت التي أدخمت عميو عمى النحو التالي : .4
 مالحظات افتتاحية ؛ (1)
 جدول األعمال ؛ اعتماد( 2)
 نة تمكين المرأة والنيوض بيا نحوموضوع القمة " سحول بحث مشروع المذكرة المفاىيمية   (3)

 ألفريقيا؛ 2063أجندة  قيقتح
عقدىا  ت القمة الخامسة والعشرين المقرر ول األعمال وبرنامج أحداث اجتماعاامشاريع جد بحث( 4)

 ؛ 2015يونيو  15 -7في جنوب أفريقيا من 
 ما يستجد من أعمال ( 5)        
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موضوع القمة" سنة تمكين المرأة حول مفاهيمية المذكرة المن جدول األعمال: بحث مشروع   2البند 
 ألفريقيا  2102تحقيق أجندة  بها نحووالنهوض 

 
  : يمي ما عمى الضوء باإلنابة وسمطت والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديرية مديرة التقرير قدمت  .5

 مفوضية حول الموضوع.ال بيا اضطمعت التي األنشطة  
 بشأنيا اجراءات هاتخاذ األعضاء الدول من يتوقع التي الستة األولوية ذات مجاالتلا  
 التركيز  المرأة مع تمكين أوجو إطار في لممرأة المالي اإلدماج عمى 2015 عام في التركيز 

 الزراعة؛ في التكنولوجي االبتكار حداثاستو  الزراعية التجارية األعمال عمىبصفة خاصة 
  بيا االضطالع يتم التي أو بيا المضطمع األنشطة ىذه لجميع المتوقعة النتيجة 
 العامة  الحياة من مختمفة قطاعات في لممرأة النوعي التمثيل إلى الحاجة 

 
 :حظات التاليةالمذكرة المفاىيمية ، قدم أعضاء لجنة الممثمين الدائمين التعميقات والمال بعد عرض .6

 تنفيذه وما تم ينالجنسمسائل القائمة حاليا حول  المواثيقىناك حاجة إلى تحديد الفجوة بين  (1
  .بالفعل

 ضرورة تحميل العقبات التي تعيق التقدم الواجب إحرازه    (2
 ي نياية السنة؟ فما ىو المقياس المستخدم  (3
 ما نحن فيو؟   وضحما ىي مؤشرات األداء التي ت (4
 نسمكوضع جدول زمني واضح لألنشطة / األحداث التي تبين الطريق الذي ضرورة و   (5
 المرأة   تمكين في مجال الدول األعضاء  أنجزتومفاىيمية ما الالمذكرة  تبينلم   (6
 يتو؛ىافالطفل ور  وقحق حولبروتوكول المن المذكرة المفاىيمية في  3ضرورة إدخال الفقرة   (7
حاد األفريقي تقوم فعال ببناء القدرات في مجال إعادة شارة إلى أن مفوضية االتضرورة اإل  (8

 ؛اإلعمار في فترة ما بعد إنتياء النزاعات
 ؛األراضي باعتبارىا إحدى النتائج المتوقعة  مسألة ممكيةإدراج ضرورة   (9
  اسميا؛تق وضع قاعدة لمبيانات حول التقدم المحرز بشأن أفضل الممارسات التي يمكن ضرورة (10
 ؛عن تمكين المرأة كل التقارير مراجعة شضرورة  (11
أىداف يمكن قياسيا عمى تحديد قميمية اء والمجموعات االقتصادية اإلضضرورة حث الدول األع (12

 ؛في نياية السنة
 ق التقدم المحرز في تمكين المرأة ؛ يال يشمل التقرير األبعاد الثقافية والدينية التي تع (13
  ؛الممارسات الثقافية القائمة عالم لتغييرضرورة التوعية من خالل وسائل اإل (14
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 ضرورة مناقشة الدور الذي يجب أن يضطمع بو الرجال في تمكين المرأة؛ (15
 ىناك المزيد من الحاجة لتقييم ما تم إحرازه من تقدم حتى اآلن؛ (16
 تخاذ إجراءات ممموسة ؛الكاديمية إلتاحة الوقت األمناقشات الجتماعات و الضرورة تجنب ا (17
 جراءات المتخذةاإل حولمفوضية االتحاد األفريقي بإعداد مصفوفة  ىناك حاجة إلى أن تقوم (18

 لممقارنة؛لتمكين المرأة والتي يمكن استخداميا 
 ضرورة تعميم الطفمة إذا ما أريد فعال تحقيق ىدف تمكين المرأة ؛  (19
 يشكل العنف ضد المرأة  جزءا من القيود بما في ذلك تشويو األعضاء التناسمية األنثوية ؛ (20
سمية  ر م امبعوثين خاصين في مي إيفادبرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  إلى قيام حاجةىناك  (21

 ؛أىدافيا حققلم تلدول األعضاء التي اإلى 
 الجيود لمحاربة العنف ضد المرأة؛ في ضافرتلتحقيق االمرأة  إلى قيام حاجةىناك  (22
ايير المستخدمة جدا. ما ىي المع منخفضةيبدو أن الميزانية المخصصة لبعض األنشطة  (23

  لتخصيص األموال لألنشطة المختمفة؟
 

 قدمت مديرة مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية باإلنابة إيضاحات عمى النحو التالي : .7
 ؛المواثيق بعض ن بعض الدول األعضاء لم تصدق عمىفإضرورية السياسية رادة تعتبر اإل (1
 ؛ةفعال التل األعضاء من خالل اتصاىناك حاجة لتوعية الدو  بالتنسيق،فيما يتعمق  (2
 وفرت قطفدولة عضوا  12غير أن بناء قاعدة البيانات  األفريقي فيرعت مفوضية االتحاد ش (3

 ؛بيانات حتى اآلن لا
 ؛ 2014عن اإلعالن الرسمي في تقاريرىا بمدا فقط  15، قدم  م التقاريريقدفيما يتعمق بت (4
 ل الشمول المالي والزراعة ؛ في ظ االقتصادي مسألة التمكين لجةاعتجري م (5
 من أجل التغمب عمى التحديات الثقافية والدينية؛ رأيىناك حاجة إلى إحداث تحول في ال (6
   مصفوفة مفصمة إعداد تعمل مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية في الوقت الحاضر عمى  (7

 ؛الحقومنقحة يتم تقاسميا مع الدول األعضاء في وقت      
 موضوع اجتماع لجنة المرأة الذي انعقد في نيويورك ؛ ىو لطفمةا تعميمكان  (8
 المتحدةصندوق األمم  تعاون مع الب المرأة يجري وضع استراتيجية مشتركة بشأن العنف ضد (9

  ؛مسكانل
 63.000.00ومسائل الجنسين والتنمية فقط مبمغا قدره  مديرية المرأة فيما يتعمق بالميزانية، استممت (10

 الموضوع.ب الخاصة نشطةاألأمريكي لتغطية ر دوال
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تركيا حول تنمية  قائم معىو  مثل ماالشركاء  مع فيما يتعمق ببناء القدرات، ىناك برنامج (11
  المشاريع. النساء صاحبات دراتق
 

 :إن لجنة الممثمين الدائمين   ختاًما، .8
، بما في  ذلك 2015حيط عمًما بعرض المفوضية لمشروع المذكرة المفاىيمية حول موضوع سنة ت (1

والمواضيع الفرعية، واألنشطة، واألولويات والنتائج المتوقعة وكذلك خارطة  والمواضيع، األىداف
 والتقدم المحرز في تنفيذ الموضوع؛ الطريق ذات الصمة، والجداول الزمنية

اة بين المساو  ،تم وضعيا بما في ذلك عقد المرأة األفريقية  يواألطر الت المواثيققر بمختمف ت (2
تنفيذىا إرادة سياسية حاسمة عمى ضرورة قيام الدول األعضاء بإبداء تشدد الجنسين في أفريقيا كما 

ومعايير محددة في ضوء  من خالل استخدام مؤشراتبوضوح  تم إحرازه تقييم التقدم الذي فضال عن 
االنخراط بصورة  المفوضية تطمب منفي ىذا الصدد، و مذكورة. الخارطة الطريق والجداول الزمنية 

حول التقدم المحرز حتى اآلن   االحصائية المحددبيانات ال ى تعكسلكر مع الدول األعضاء بأك
 ؛عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية

ة بموجب المذكرة المفاىيمية  عقو دد عمى حاجة المفوضية إلى ترشيد األنشطة واالجتماعات المتتش (3
 النتائج؛ ى بصورة أكبر عممع التركيز 

تقديم عمى طمب إلى المفوضية إعادة النظر في شكل التقارير بغية مساعدة الدول األعضاء ت (4
الرسمي بين المساواة بين الجنسين في أفريقيا بطريقة أكثر تفصيال  نريرىاعن تنفيذ االعالاتق

 الرنانة ؛ارات العبخالية من  ةوموضوعي
أىداف تقديم ية االقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي إلى تدعو الدول األعضاء، المجموعات االقتصاد (5

 في نياية السنة بصورة محددة؛  قيياحتبغية تسييل استعراض النتائج التي تم  2015محددة لسنة 
المصمحة اآلخرين،  يمة اتجاه الدول األعضاء وأصحاباستراتيجية اتصال سم وضعتؤكد عمى أىمية  (6

وضع الغريب ، مع األخذ بعين االعتبار الوتعزيزىا اإليجابية بما في ذلك توعيتيم بدعم القيم
ي ذال االقتصادي لمقارةو التحول االجتماعي بالقائمة، بغية التعجيل  االجتماعية والدينيةلممارسات ا

لالتحاد  2063 أىداف أجندة ع تمشيا  في ىذه العممية، وتمكينيا ممرأةلالكامل يشمل االندماج 
 األفريقي.

وبرنامج األحداث الجتماعات القمة الخامسة  األعمالجداول  اريع من جدول األعمال: بحث مش 4البند 
 2102يونيو  02 – 7جنوب أفريقيا من  عقدها فيوالعشرين  المقرر 

 األعمال وبرنامج األحداث لمقمةول اقدم األمين العام لممفوضية مشاريع جد .9
 التالي:ومالحظات عمى النحو  تعميقات الدائمينأعضاء لجنة الممثمين  قدمبعد العرض،  .10
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مع  الوثائق والتشاور فية قمنظر بدلالوقت  الدائمين بعضضرورة منح أعضاء لجنة الممثمين  (1
وفي غضون  الجراء مناقشات كاممة  2015أبريل  15اصميا عمى أن تنعقد مرة أخرى في عو 

 ذلك، يتعين عمى الوفود إبراز أية تعديالت  عمى الوثائق ؛ 
لة المصادر البديمة لتمويل  االتحاد  أبابا لمناقشة مسأديس أورة عقد اجتماع وزاري في ضر   (2

 ألفريقي  التي يجب أن تكون شاممة؛ا
حتى  لحضورىا دعواتم استالم التيضرورة  توفير تفاصيل حول الخموة الوزارية الثانية  التي لم  (3

 اآلن
 جانبية؛الحداث األضرورة تخفيض  (4
 القمة؛البند حول تبسيط  مضمون ضرورة توضيح (5
في  الجمسة المغمقة فيمناقشتيا التي تتم وثائق العمل  حول المسائل االستراتيجية  ضرورة توفير  (6

 ؛ أسرع وقت ممكن
األنصبة  في جنوب  تقدير حول جدولالمجنة الوزارية قد ال يكون من الممكن عقد اجتماع    (7

 تمويل .فريقيا  لمناقشة  مسألة  المصادر البديمة  لمأ
 مين العام توضيحاتو عمى النحو التالي :قدم األ .11

 عمى النحو المناسب  بالتعميقات والمالحظات ذات الصمة؛ أخذ عمما  (1
رساليا ؛ (2  قد تم إعداد خطابات الدعوة  لممشاركة  في الخموة  الوزارية القادمة  وا 
 مىن الدائمين عالطالع لجنة الممثميإلى أديس أبابا سوف يصل وفد من جنوب أفريقيا   (3

أبريل  15 أثناء االجتماع المنعقد في 2015اتخذت بخصوص قمة يونيو  ات التير يحضالت
2015.  

 
 في الختام، فإن لجنة الممثمين الدائمين: .12

 ول األعمال وبرنامج األحداث ؛ اتحيط عمما بمشاريع  جد (1
في أقرب وقت  يةالثان عمى إرسال خطابات الدعوة لحضور الخموة  الوزاريةمفوضية حث الت (2

 ؛ ممكن
  ااجتماعي خالل القمة أحداث امجنوبر ول األعمال امشاريع جدالتفصيل توافق عمى أن تبحث ب (3

 مشاورات؛ لا لممزيد من إلتاحة  الوقت  2015بريل أ 15في 
ة التشكيل الجديد لمجان الفرعية م قائميعمتطمب من  مفوضية االتحاد األفريقي السعي إلى  ت (4

 الدائمين.نة المثمين لمج  ةالتابع
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 ما يستجد من أعمال :  :من جدول األعمال 5 البند .13
بحثت المجنة مسألة واحدة فقط تحت ىذا البند من جدول األعمال : اإلحاطة  من الممثل الدائم 

  .لبوروندي
حاد الدائم  لدى االت ياسقير جميورية  بوروندي وممثم ميتوى،ن إيميو نياآليأفاد سعادة السيد /  .14
وسببت  خسائر بشرية  بمده لجنة الممثمين الدائمين  بكارثة الفيضانات التي ضربت    ،ألفريقيا
ية في ىذا الشأن سوف ترسل يأضاف أن مذكرة شفو أضرار مادية يمتمس البمد   من جرائيا الدعم  .و 

  .الحق.في وقت 
 
 الدائمين:إن لجنة الممثمين ف  ختام،وفي ال .15

 إلحاطة  ؛ تأخذ عمًما با  ( 1)
 لمخسائر في األرواح نتيجة الفيضانات ؛  يابوروندي وشعب لحكومة تعرب عن تعازييا ( 2)
  ية تفيد من خالليا الدول األعضاء رسميا  يبوروندي عمى  إرسال مذكرة شف تحث   (3)

 . بالكارثة          
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 في اجتماع شاركتقائمة بأسماء البمدان التي 
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