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 مقدمة أوال.
انعقد الجزء الوزاري من الدورة العادية السادسة للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي والمعنية  .1

مارس  1بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاجتماع مختلط يضم حاضرين افتراضيًا وشخصيًا في 

2022. 

مختلطة، أي بالحضور الشخصي في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، انعقد االجتماع بالصيغة  .2

 وافتراضيا بالمشاركة عبر اإلنترنت.

 الحضور ثانيا.
 دولة عضوا على النحو التالي: 37حضر االجتماع  .3

 الحضور الشخصي: بينين، إثيوبيا، ليسوتو، مالوي، الصومال، تانزانيا، زيمبابوي

بوروندي، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو عبر األنترنت: الجزائر، أنجوال، بوتسوانا، 

الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إرتريا، إيسواتيني، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، 

حراوية الديمقراطية، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية الص

 السنغال، جنوب إفريقيا، جمهورية توجو، الجمهورية التونسية، أوغندا، زامبيا.

 .1ترفق طيه قائمة المشاركين في الملحق 

 الجلسة األولى: مراسم االفتتاح ثالثا.

جمهورية الكلمة االفتتاحية من قبل معالي الدكتورة إرغوجي تيسفاي، وزيرة المرأة والشؤون االجتماعية ب

 إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

رحبت الوزيرة بجميع المشاركين في إثيوبيا لحضور اللجنة الفنية المتخصصة السادسة للمساواة  .4

بين الجنسين وتمكين المرأة وأشارت إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعد جزءا من 

 أجندة التنمية على الصعيد العالمي.

شهدت في السنوات القليلة الماضية تصاعدا في العنف ضد المرأة نتيجة إلى أن أفريقيا  مع اإلشارة .5

، شددت على أن الرجولة اإليجابية ستكون دافعا حاسما اومكافحته 19-تدابير الوقاية من جائحة كوفيدل

والفتيات  إلنهاء هذه اآلفة وأثنت على مؤتمر الرجال االفتتاحي المعني بالقضاء على العنف ضد النساء

 ونتائجه.

سلطت الضوء على الحاجة إلى إحداث تحوالت كبيرة في السياسات واالستثمار في البرامج لضمان  .6

المساواة بين الجنسين في أعقاب التحديات الفريدة التي تؤثر على القارة، مستشهدة بأمثلة محددة من 

 إثيوبيا.

المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء  تم تشجيع الوزراء على تبني نهج جديدة ومحسّنة لتحقيق .7

 والفتيات لضمان توفير التمويل الكافي لالستراتيجيات والمبادرات التي يتم إعدادها.

، رئيسة هيئة مكتب اللجنة الفنية ميديسي فيرونيك توجنيفودي موانوالكلمة االفتتاحية لمعالي الدكتورة 

 يل المتناهي الصغر في جمهورية بنينالمتخصصة ووزيرة الشؤون االجتماعية والتمو
رحبت رئيسة هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة، معالي الدكتورة ميديسي فيرونيك توجنيفودي  .8

 موانو، بجميع المشاركين في االجتماع الوزاري وشكرت جميع الخبراء على عملهم في إعداد التقرير.

من المخاطر في ضوء الكوارث والنزاعات  سلطت الضوء على أن النساء والفتيات يتعرضن للعديد .9

 التي تزيد من خطر تعرض النساء والفتيات للعنف في القارة.

الذي يسعى إلى ضمان المساواة بين الجنسين  2022الوزراء بموضوع اليوم العالمي للمرأة في  تذّكر .10

اء والفتيات اليوم، من أجل غد مستدام من خالل حلول مبتكرة لإلدماج المالي واالقتصادي للنس

األفريقيات في أعقاب تغير المناخ والكوارث البيئية، العنف والنزاعات، وشجعت على أخذها في 
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االعتبار على طول مناقشات اللجنة الفنية المتخصصة. وحثت الوزراء على إيالء اهتمام خاص لمسألة 

 ياغة الحلول.تغير المناخ وبناء السالم وضمان مشاركة النساء والفتيات بشكل هادف في ص

 الكلمة االفتتاحية من قبل سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجوانا، نائبة الرئيس، مفوضية االتحاد األفريقي

رحبت نائبة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجوانا بجميع المشاركين  .11

وتمكين المرأة. وهنأت الدول األعضاء على تنفيذ في اللجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين 

وأشارت إلى أن هناك أعمال غير مكتملة حيث ال  2020 - 2010الموضوعات المختلفة لعقد المرأة 

 تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين قائمة.

لك إلى أن حثت الوزراء على التطلع إلى العقد القادم للتصدي ألوجه عدم المساواة القائمة، مشيرة كذ .12

 العنف ضد النساء والفتيات غالبا ما يكون أحد أعراض اإلدماج المالي واالقتصادي غير المتناسب.

دعت الوزراء المسؤولين عن شؤون الجنسين والمرأة إلى المضي قدما بشكل أفضل وبشكل مختلف  .13

ت وأوجه عدم عن طريق وضع النساء والفتيات في قلب جميع جوانب االستجابة والتعافي من الصدما

 المساواة التي ال تزال تشكل تحديا للقارة.

أشارت نائبة رئيس المفوضية أيضا إلى وجود فجوات في تمويل المساواة بين الجنسين، وحثت الوزراء  .14

 على دعم مخصصات الميزانية التي تعالج األسباب والعواقب الهيكلية لعدم المساواة.

لمرأة والسلم لالمبعوثة الخاصة ابع المؤسسي على مكتب أشارت إلى التقدم المحرز في إضفاء الط .15

واألمن؛ الذي تم االعتراف بمساهمته عالميًا باعتباره العنصر الرائد في تنفيذ قرار مجلس األمن لألمم 

 .1325المتحدة 

 الجلسة الثانية: تنظيم العمل رابعا.

  (2الملحق تم عرض مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل واعتمادهما ) .16

الجلسة الثالثة: إحاطة حول المقررات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصادرة عن  خامسا.

 الدورة الخامسة والثالثين لقمة االتحاد األفريقي

استمع االجتماع لعرض من قبل السيدة أورياتو دانفاخا ممثلة مكتب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،  .17

ى المقررات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي اعتمدها رؤساء حيث أطلعت الوزراء عل

. 2022دول وحكومات االتحاد األفريقي خالل قمتهم الخامسة والثالثين لالتحاد األفريقي في فبراير 

 قرر المؤتمر:

على مستوى  اعتماد إعالن كينشاسا ودعوة رؤساء دول االتحاد األفريقي للعمل بشأن الرجولة اإليجابية .18

 القيادة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

لمرأة والسلم واألمن، من خالل تخصيص موارد لالمبعوثة الخاصة إضفاء الطابع المؤسسي على مكتب  .19

 مالية وبشرية كافية ومستقرة للتعجيل بتنفيذ أجندة المرأة والسلم واألمن في أفريقيا.

، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس المنتهية تعيين فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي  .20

األفريقي في برنامج الرجولة اإليجابية، إلظهاره التفاني  لالتحاد امناصرواليته لالتحاد األفريقي، 

 حة العنف القائم علىواالجتهاد في مواكبة ودعم الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكاف

 الجنس بال هوادة.

 أحاط الوزراء علماً بمقررات القمة الخامسة والثالثين لالتحاد األفريقي. .21
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الجلسة الرابعة: بحث واعتماد تقرير الخبراء عن العروض المقدمة بشأن المساواة بين الجنسين  سادسا.

 وتمكين المرأة 

 تقديم المديرية الجديدة لشؤون المرأة ومسائل الجنسين والشباب ألف.

االجتماع عرضاً عن المديرية الجديدة لشؤون المرأة ومسائل الجنسين والشباب، والتي تم إنشاؤها تلقى  .22

 كجزء من التغييرات الهيكلية في إطار اإلصالحات الجديدة لالتحاد األفريقي.

من خالل دمج قسم الموارد البشرية وتنمية الشباب في مديرية المرأة  2021 في يناير إنشاء المديريةتم  .23

 مسائل الجنسين والتنمية السابقة.و

يعمل هذا الدمج على تكامل أجندة االتحاد األفريقي الشاملة للمساواة بين الجنسين وكذلك تمكين المرأة  .24

والشباب وتنميتها في محفظة واحدة. تم وضع المديرية بشكل استراتيجي داخل مكتب رئيس مفوضية 

ج ومشاريع المرأة والشباب داخل االتحاد األفريقي وفي االتحاد األفريقي لتسهيل تعميم سياسات وبرام

 جميع أنحاء االتحاد األفريقي.

وهي  2063ترتكز والية مديرية المرأة وشؤون الجنسين والشباب على التطلع السادس من أجندة  .25

ية إطالق العنان إلمكانات النساء والشباب من خالل تحقيق التكافؤ بين الجنسين والشباب، وتمكين التنم

للنساء والشباب وتعزيز المشاركة الهادفة لهم. للمديرية ثالثة مجاالت ذات أولوية، وهي: الشباب 

والبرامج التحويلية ذات الصلة بمسائل الجنسين، والحفاظ على األسس القوية، وتحفيز العمل، وتعميم 

قي من حيث الحجم البعد الجنساني وقضايا النساء والشباب في الدول األعضاء في االتحاد األفري

والتأثير. تتألف المديرية من ثالثة أقسام، وهي؛ قسم التنسيق والتواصل؛ قسم المرأة وقسم مسائل 

 الجنسين وتطوير السياسات وتنمية الشباب وإشراكهم.

بشأن و المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،قرر الوزراء اإلبقاء على اللجان الفنية المنفصلة  .26

 .اب والثقافة والرياضةالشب

اإليجابية في القيادة إلنهاء العنف ضد النساء ة نتائج مؤتمر االتحاد األفريقي للرجال حول الرجول باء.

 والفتيات في أفريقيا

تلقى االجتماع عرضا لتقرير الخبراء عن نتائج مؤتمر االتحاد األفريقي للرجال حول الرجولة اإليجابية  .27

 2021والذي انعقد في كينشاسا في نوفمبر  العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا.في القيادة إلنهاء 

 .2022في  بأن مؤتمر الرجال القادم سيعقد في السنغال. االجتماع تم إبالغ .28

 الوزراء بنتائج مؤتمر الرجال. رحب .29

 للمرأة األفريقية االئتمانيالصندوق  جيم.

ماني الجديد للمرأة تئشروع استراتيجية الصندوق االعن متلقى االجتماع عرضا لتقرير الخبراء   .30

 األفريقية

 .الوزراء التوصيات الواردة في تقرير الخبراء جازأ  .31

 المساواة بين الجنسين في أفريقيا حولعن اإلعالن الرسمي  2020تقارير دال. 

بين الجنسين المساواة حول  2020اإلعالن الرسمي لعام  عنتلقى االجتماع عرضاً لتقرير الخبراء   .32

 .في أفريقيا

 .الوزراء التوصيات الواردة في تقرير الخبراءأجاز   .33
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 لمرأة والسلم واألمنلإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوثة الخاصة  -هاء 
لمرأة لتلقى االجتماع عرضا لتقرير الخبراء عن إضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوثة الخاصة   .34

 .والسلم واألمن

العرض التأكيد على مقرر اللجنة الفنية المتخصصة هذه خالل دورتها الخامسة التي عقدت في جدد  .35

لدعم قرارات مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي من أجل إضفاء الطابع المؤسسي  2020نوفمبر 

 على مكتب المبعوثة الخاصة للمرأة والسلم واألمن.

إلضفاء  2022المنعقدة في فبراير  تحاد األفريقيوالثالثين لالالقمة الخامسة قرر مرحب الوزراء ب .36

 .لمرأة والسلم واألمنلالطابع المؤسسي على مكتب المبعوثة الخاصة 

 اإلطالق الوطني لحملة االتحاد األفريقي إلنهاء العنف ضد النساء والفتياتواو. 

حملة االتحاد األفريقي إلنهاء اإلطالق الوطني ل عمليات تلقى االجتماع عرضا لتقرير الخبراء عن  .37

 .العنف ضد النساء والفتيات

وطنية إلنهاء العنف الحمالت التقرير الخبراء والتزموا بإطالق  الواردة في توصياتالالوزراء  أجاز  .38

 .ضمان استدامة اإلجراءات من أجل ضد النساء والفتيات
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  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةللجنة الفنية المتخصصة دورة السابعة السابعا. تاريخ ومكان انعقاد 

للمساواة  موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة للجنة الفنية المتخصصةحول تلقى الوزراء عرًضا  .39

عبر  2022في نوفمبر  القادمةاللجنة الفنية المتخصصة  عقد، وقرروا بين الجنسين وتمكين المرأة

 .بذلكجائحة فيروس كورونا المستجد  مقر االتحاد األفريقي، إذا سمح وضعاإلنترنت أو في 

 للجنة الفنية المتخصصةاتقرير  مشروعثامنا. بحث واعتماد 

 .اعتماد التقرير بصيغته المعدلةتم  .40

 الختاممراسم . الجلسة الثالثة: اتاسع

  والشبابومسائل الجنسين مديرية المرأة المديرة باإلنابة ل ،نونكولوليلو بريدانس انجوينيا كلمة: السيدةأ. 
إلى بعض المخاوف التي  تالوزراء والشركاء على حضورهم ودعمهم وأشار ة باإلنابةالمدير تشكر .41

 .أثيرت

 .لتكيف مع السياق الجديد وأساليب العمل الجديدةى الإتعلم وتسعى أيضا الأكدت أن المديرية في مرحلة   .42

 لمرأة والسلم واألمنللالتحاد األفريقي  ةالخاص ةبينيتا ديوب، المبعوثسعادة الختامية:  الكلمةب. 
رئيسة اللجنة الفنية مرأة والسلم واألمن بقيادة لالختامية، أقرت المبعوثة الخاصة ل كلمتهافي    .43

 .ل اللجنة الفنية المتخصصةاعمأالمكتب هيئة دير بها تالتي والطريقة  المتخصصة

أعربت عن سعادتها بكل ما أُحرز من تقدم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ونّوهت   .44

الرؤية المشتركة وتنفيذ منبر وقيادتهم في مواصلة تقديم التوجيه ومناصرة  مسائل الجنسينبوزراء 

 .2063أجندة 

لتحقيق ازدهار  اتساسيفي التنمية وأ اتمصلحة رئيسي ن صاحباتاعترفت بأن النساء والفتيات ه  .45

 أفريقيا.

وأن الدول  1325رقم قرار األمم المتحدة حول في أفريقيا لديها خطط عمل وطنية  دولة 30أن  كدتأ  .46

 التي أنشأت بالبلداناألعضاء ال تزال بحاجة إلى المزيد من النساء في صنع القرار السياسي. وأشادت 

 .على القيام بذلكالدول التي لم تنشئ فروعا بعد عت شبكة القيادات النسائية األفريقية وشجل فروعا

وجود الرجال على المائدة أمر مهم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتصحيح التحديات في التعبير عن    .47

المساواة بين المتعلقة بعمال األمؤتمر الرجال شهادة على أهمية مشاركة الرجال في  الرجولة. يعتبر

أشادت برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيسكيدي لقيادته أعمال  الجنسين. عالوة على ذلك،

 .اإليجابية، وكذلك الرئيس السنغالي ماكي سال اللتزامه بالمتابعة الرجولةتعزيز 

سة اللجنة الفنية رئيمديسي فيرونيك تونيفودى ميوانو،  الدكتورةمعالي من قبل ج. البيان الختامي: 

 المتخصصة

وزيرة المرأة والشؤون االجتماعية في إثيوبيا على والمضيف، البلد المشاركين وشكرت الوزيرة   .48

على الرغم من تحديات االجتماعات المختلطة، بذلت جميع الفرق قصارى جهدها وترحيبها الحار. 

 .وتمكنت من إجراء مناقشات حاسمة

 االئتمانيجال، والصندوق الر للوزراء باستعراض القضايا الرئيسية، مثل نتائج مؤتمر االجتماعسمح  .49

النساء والفتيات. وتوفر لحمالت مكافحة العنف ضد  ةالوطني وعمليات اإلطالق، األفريقيةللمرأة 

 .لمشاركة وتضامن جميع أصحاب المصلحة منبراعن مناقشاتنا  بعةالقرارات النا

لتحسين الواقع المعيشي للنساء والفتيات في أفريقيا.  أساسيأن عملنا  يوضح اتحاد النساء األفريقيات  .50

عقد الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة مع ى لإوشجعت جميع أصحاب المصلحة على السعي 

 .قياتإدخال تحسينات كبيرة على هيكل االجتماع والرفاهية العامة للنساء والفتيات األفري
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 :المالحق

 : قائمة المشاركين1الملحق 

 .زيمبابوي الجابون، الصومال، تنزانيا، ليسوتو، مالوي، إثيوبيا، شخصيًا: بنين،الحضور  

، جمهورية الكونغو رالكاميرون، كوت ديفوا وال، بوتسوانا، بوروندي،ج، أنرعبر اإلنترنت: الجزائالحضور  

يبيا، موريتانيا، موريشيوس، غانا، كينيا، ل امبيا،جالديمقراطية، جيبوتي، مصر، إرتريا، إيسواتيني، الجابون، 

السنغال، جنوب  موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المغرب،

 .و، الجمهورية التونسية، أوغندا، زامبياجفريقيا، جمهورية توأ

 : جدول األعمال2الملحق 

 : برنامج العمل3الملحق 
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