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 :مقدمة أوال.
 

وشؤون  عن مسائل الجنسين المسؤوالت االتحاد األفريقي وزيراتالجتماع  عقدت الدورة العادية الخامسة .1
 10إلى  8الخبراء من اجتماع  سبقياو  2013التحاد األفريقي في مايو لمفوضية ا بالمقر الرئيسي المرأة
 . 2013مايو 

 
 الحضور ثانًيا.

 
، فاسو، تشاد، الكونغو، جزز القمر حضرت االجتماع الوزاري البمدان التالية : الجزائر، بوتسوانا ، بوركينا .2

 الجابون، كينيا، ليسوتو، مالوي، مالي، موريتانيا، ناميبيا، ثيوبيا،إتريا، ر إكوت ديفوار، جيبوتي، مصر، 
 فريقيا، السودان، تنزانيا، تونس وزيمبابوي.سيراليون، جنوب أ،  نيجيريا، رواندا، الجميورية الصحراوية

 
  مراسم االفتتاح .ثالثًا
 عن مسائل الجنسين المسؤوالت لوزيرات االتحاد األفريقي االجتماع الوزاري الخامس حظيت مراسم افتتاح .3

 دالميني انانكوساز  بحضور رئيسة المفوضية ، سعادة الدكتورة ، 2013مايو،  14في  وشؤون المرأة
 التحاد األفريقي .ل الجديد لمؤتمراتفي مركز ا وقد عقد االجتماع زوما،

 بصفتيا نائبة في موريتانيا ة شؤون المرأةالسيدة عائشة فال فيرس، وزير معالى  ترأست مراسم االفتتاح .4
السيدة /  وأدارت جمسات االجتماع جميورية غينيا االستوائية منفي غياب رئيسة ىيئة المكتب  ةالرئيس
مفوضية االتحاد األفريقي . فى  والتنمية مرأة ومسائل الجنسينمديرية ال أوغانا، مديرة -مسييمي ليثا
وقد االجتماعات الوزارية السابقة .  وىي تعيد إلى األذىان والوفود إلى االجتماع بالوزيرات رحبت المديرةو 

السيدة  معالىو  مفوضية االتحاد األفريقيدالميني زوما، رئيسة  زاناساسعادة نكو ببصفة خاصة رحبت 
 جامبيا .المرأة في  لشؤونالدولة  وزيرةجامبيا و  سعيدي ، نائبة رئيس -تونجاييساإ

 الشباب بجميوريةو  واألطفال المرأةشؤون ديسي، وزيرة انبو تيالسيدة/ ز أعربت معالى في كممة الترحيب ،  .5
ت وىنأ عن ترحيبيا بالمشاركين، يس االتحاد األفريقي بصفتيا ممثمة رئ ثيوبيا االتحادية الديمقراطيةإ

المرأة مشاركة أىمية  مجددا ثيوبيةوأكدت الوزيرة اإلرئيسة المفوضية عمى انتخابيا رئيسة لممفوضية . 
تنمية عممية البالغة لتمكينيا في إطار واالىمية  في احتفاالت الذكرى الخمسين لالتحاد األفريقي ألفريقيةا
عمى اعتماد السياسات  القائمحقوق المرأة  تعزيز في مجال نجازات أثيوبياعرضت إاستثم  .لقارةا
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 المحرز في مجال التعميمتقدم ال أشارت إلىو  .ثيوبيةرأة اإلالم لتعزيز قدرات واالستراتيجيات الحكومية
 صنع القرار السياسي .وفى  المياه النقيةو  وحصول المرأة عمى األراضي األم صحةو 

المتعمقة  مسائلقائمة بالنسبة لتعميم ال التزالالكبيرة التي  مالحظاتيا بذكر التحديات لوزيرةا اختتمت .6
من اجل  تنميةعممية الفي  والرجل اندماج المرأة ضرورةفي البمدان األفريقية مع الحث عمى  بالجنسين

 أفريقيا مزدىرة ومستقرة .
 واالسرة الموريتانية ، نيابة عن األطفالو  ماعيةفيريس، وزيرة الشؤون االجت فالعائشة السيدة/ أشارت  .7

ن أ إلى لجنسين وشؤون المرأةلموزيرات المسؤوالت عن مسائل ا مكتب التي انتيت مدة واليتياالىيئة 
قد أعطى  ذلك ضافت أنوألرئاسة المفوضية  انتخاب أول امرأةسياق  يعقد فيالوزاري الخامس  االجتماع

 لممرأة . الصحة والتعميم تنتظرىا في مجاالت بالرغم من التحديات العديدة التي ةأماًل كبيرا لممرأة األفريقي
ؤدي أعربت عن األمل في أن يو صنع القرار السياسي المرأة في مجاالت  إشراكأوصت بضرورة و 

 لتعميم مسائل الجنسين في البمدان األفريقية . الخطط االستراتيجية اعتمادإلى  ياالجتماع الوزار 
دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  زاناسايا االفتتاحية ، الحظت سعادة الدكتورة نكو في كممت .8

لمنظمة الوحدة األفريقية/  في سياق االحتفال بالذكرى الخمسين ينعقدأن االجتماع الوزاري الخامس 
لتقييم  طنين والنساء خاصةلألفريقيين كموا بالنسبة نوعيا يف فرصة فريدةوأن ذلك يعتبر االتحاد األفريقي 

لذكرى يكون االحتفال باو الماضية منذ تأسيس منظمة الوحدة األفريقية.  ينما حدث في السنوات الخمس
 الخمسين سنة القادمة .تحقيقو خالل المرأة األفريقية في لتحديد ما ترغب  سانحة فرصةأيضا لخمسين ا

أن في المجتمع الدولي حيث  ةالصحيح ياتتل مكانأنو يتعين عمى أفريقيا أن تحمجددا  وأكدت سعادتيا
  .من المواطنين أيضا االتحاد األفريقي ال يتكون فقط من الحكومات بل

 أدىمما في الكفاح ضد العبودية واالستعمار اضطمعت بو المرأة األفريقية  ذّكرت سعادتيا بالدور الذي .9
أن يساىم بدرجة  أن تمكين المرأة من شأنووأشارت إلى  .1962في  األفريقيةالمرأة منظمة إنشاء إلى 
 صراعالال يعني  مكين المرأةتن وقالت إ.  كميمسكان عمى مستوى األسرة وبالتالي الالرفاىية في  كبيرة

 الرجل .مع  عمى السمطة
وأشارت في تحتاج إلييا التي  جميع وثائق السياسة تتوفر لدييا القارةأن رئيسة المفوضية الحظت  .10

لالتحاد األفريقي ، واالعالن الرسمي لالتحاد األفريقي  ل من القانون التأسيسي 4ة إلى المادة ىذه المناسب
شأن ب لحقوق االنسان والشعوب بروتوكول الميثاق األفريقيو بين الجنسين في افريقيا ،  مساواةحول ال

ن التحدي أكدت أ . غير أنياأخرى حول المساواة بين الجنسينة صكوك من جمم حقوق المرأة في أفريقيا
 . ىاتنفيذيتعمق ب



Page 3 

 
 

والمجنة االقتصادية ألفريقيا واليونسكو وبرنامج األمم ذّكرت بالتعاون والشراكة بين االتحاد األفريقي  .11
تحرير  أجلمن مكفاح ل مؤسساتكن أميات  يالالت نساءمعمومات عن ال في إصدار اإلنمائيالمتحدة 

 المرأة األفريقية.
 مع االجتماع مركزة عمى المجاالت التي يجب ني زوما رؤية االتحاد األفريقيدالمي الدكتورة تقاسمت .12

أن ىذا  وأشارت إلى.  تحقيق تقدم ممحوظ خالل الخمسين سنة القادمة تى يتسنىح أن تناقشيا الوزيرات
في المقر  2013مايو  13و 12 يومي الذى عقد ة من النساءحالمصم أصحابالجتماع كان السبب 

 الشاممة موضوع الوحدة األفريقية عمى اختالف مشاربينتناولت النساء  حاد األفريقي حيثلالت الرئيسي
 من اآلن . خمسين سنةبعد المرأة األفريقية  ومستقبل والنيضة األفريقية

عمى  مع االجتماع مركزةكذلك بعض األفكار والتوصيات الدكتورة نكوسازانا دالمينى زوما  تقاسمت .13
مال البشري من خالل ال باعتبارىما رأس نساءيا إلى االستثمار في الشباب والمسائل مثل حاجة أفريق

االستثمار في البنية التحتية  ، معالتعميم الجيدو  الخدمات الطبية المناسبة بفرص الحصول عمى تزويدىن
التكنولوجيات العمم و و السياحة ، الكفيمة بزيادة نسبة القطارات السريعة ك مثل وسائل النقل المتقدمة طورةالمت

% من 70تعتبر نسبة  حيثواالستثمار في الزراعة الحديثة)الجديدة القادرة عمى تمكين المرأة األفريقية؛ 
 ( ومن ثم الحاجة إلى االستثمار في المرأة .نساءالعمال المزارعين من ال

نمية بدون ال يمكن تحقيق الت ذلك أنومسالم في القارة لاليام  إلى الدوررئيسة المفوضية أشارت  .14
 فرص وصول المرأة إلى األراضيل التي تسيّ كما اكدت عمى دور البرلمانات في سن القوانين  .سالم

واردات العمى  األفريقية مصروفاتالض ذلك سيؤدي إلى خف واالئتمان . وقالت إن الت الزراعيةالمدخو 
حماية البيئة ، ى لإة تسعى دائما أن المرأوحيث الزراعة والطاقة.  يمجال االستثمارات فيوزيادة  غذائيةال

 مبيئة .ب أن تمنح امرأة أفريقية جائزة نوبيل لفميس من المستغر 
تنفيذ  تسييلإلى  األفريقيةعقد المرأة أن يؤدى بأنو يتعين  دالميني زوما ، أوصت الدكتورةالختام يف .15

مع تحقيق انجازات  إيجابياسيحدث أثًرا ن العقد أعمى  مؤكدةً األفريقية لتمكين المرأة  األطر القائمة
 .ممموسة

 
 مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل اعتماد رابًعا.
 قدما.تم اعتماد مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل كما  .16

 نتخاب هيئة المكتبا.خامًسا
 :يعمى النحو التالتم انتخاب ىيئة المكتب  .17

 )شمال أفريقيا( لجزائر: اةالرئيس ( أ
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 )الجنوب األفريقي ( : زيمبابويةلمرئيس األولى ةالنائب ( ب
 )غرب أفريقيا( : كوت ديفوارةلمرئيس ةالثاني ةج( النائب
 ) شرق أفريقيا( : جيبوتيةلمرئيس ةالثالث ةد( النائب
 )وسط أفريقيا( : تشاداالجتماع ةه( مقرر 

 
 بحث واعتماد تقرير الخبراء: سادًسا.

 حول النقاط التالية: صيات/تعديالت/أسئمةمع مدخالت/تو  تقرير الخبراء تواعتمد الوزيرات تبحث .18
 

لالتحاد حتفال بالذكرى الخمسين الاألفريقية ل الشاممة والنهضة الوحدة األفريقية عرض موضوع ( أ
 لمتنمية: 3102اد األفريقي وأجندة األفريقي والخطة االستراتيجية الواسعة النطاق لالتح

 األفريقيةالكفاح من أجل تحرير القارة  شاركن في أوصى االجتماع باالعتراف بالنساء المواتي .19
لمنظمة  في الذكرى الخمسين زلن عمى قيد الحياة لممشاركةي سات( ودعوة المواتي الالمؤس)األميات 

 الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي .
 .تفريقيااأل بنشر أسماء النساء البطالت لكأوصى االجتماع كذ

 
بالميثاق األفريقي لحقوق  رفقالم االتحاد األفريقي لبروتوكول العاشرة االحتفال بالذكرى

 المتعمق بحقوق المرأة في افريقياو االنسان والشعوب 
 

 لمبروتوكول المذكور في رةالذكرى العاش الستضافة ةمالوي مستعد جميورية مالوي ان أكدت ممثمة .20
 في التفاصيل شروعحتى يتم ال وطمبت من المفوضية تسييل ىذه العممية 2013يوليو  11 في ،مالوي
 باالحتفال ومتطمبات استضافة مثل ىذا الحدث . المتعمقة

 األفريقية عمى أن يقدم ةكشير لممرأشير يوليو أوصى االجتماع بإضفاء الطابع المؤسسي عمى  .21
 . صدار مقرر بشأنوإلى المجمس التنفيذي إل صددفي ىذا ال طمب

 
وتزويدها  رؤيتها المرأة من حيثة بالخاصليات اآلتعزيز قدرات  تراتيجياتعرض حول اس ( ب

 بالموارد الكافية
 . اتر يالتوصيات المقترحة من الخب يراتالوز  تاعتمد .22
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عمى  فيما يتعمق بالمساواة بين الجنسين التعاون مع عمميات األمم المتحدةحول عرض  ج(

 ذتنفيفى الجنسين بخصوص مسائل األبعاد المتعدد  نهجالتعميم  من أجل المستوى القطري

حقوق المرأة بشأن  بالميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب رفقالم بروتوكول االتحاد األفريقي

 الجنسين .مسائل الخاصة ب الميزانية وضعفريقيا و في أ

 .الخبيراتالتوصيات المقترحة من  الوزيرات تاعتمد .23
  

 من  وتمكين المرأة جنسينالمساواة بين الحول المستوى  رفيعسنوي فريق تشكيل  اقتراح بشأن ( د
 

  مسائل في كاديميات والخبيراتواأل  لمعالمات والباحثات إتاحة المجال أجل
 

 السمم واألمنمعنى ب) عمى سبيل المثال فريق رفيع المستوى المسائل الناشئة  الجنسين لمناقشة
 سنويًّا في أكتوبر(يجتمع 

 

رفيع الفريق لم االجتماع األول ستضافةفوار الدي التوصية المقدمة من وزيرة كوت الوزيرات تاعتمد .24
 كرى الخمسينذالكجزٍء من االحتفال ب 2014في يوليو  وتمكين المرأة المساواة بين الجنسين حولالمستوى 

 لالتحاد األفريقي .
 
الفريق الرفيع  بوضع معايير الستضافة كذلك بأن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي يراتالوز  أوصت .25

 المستوى .
 

 مقترحاتوالدعوة إلى تقديم ،  3143لعام  عقد المرأة اعتماد المشاريع المتعمقة بموضوعو  بحث ه( 
 
  3142بخصوص عام  

 الوزارية. 10التحت ىذا الفصل في تقرير لجنة  الوزيراتيا تالمسائل التي أثار  تم تناولي .26
 



Page 6 

 
 

مت المفوضية بعد اوق . 10الولجنة  30التكوين لجنة حول  بالمعمومات زويدهطمب االجتماع ت .27
 .(2المجنتين )ب الخاصةقوائم ال بتوزيع ذلك

 2010أكتوبر  في نيروبي في تأسستيا بأن ، أفادت المفوضية االجتماع10ال بمجنةيتعمق فيما  .28
 .األفريقية بإطالق عقد المرأة االحتفال الجنسين المنعقد عمى ىامش مسائلخالل االجتماع الوزاري حول 

 من كل إقميم انتاثن ،وزيرات 10المجنة من تتكون ن خالل االجتماع أ قررت قد وزيراتال وأشارت إلى أن
من شأن أضافت أن و  .كل سنتين متناوبوصيغة ل ، حسب الترتيب األبجديالتحاد األفريقي من أقاليم ا

قالت و  العقد.نياية  لمجنة قبلفى ا الخدمةدولة  54لجميع الدول األعضاء البالغ عددىا أن يضمن  ىذا
اتخاذ قرار في الوزيرات لم تتمق أي اعتراض عمى تكوين القائمة وطمب من  مفوضية االتحاد األفريقي نإ

 .يالحالىذا الشأن أثناء االجتماع 
 
ذلك يعني و  ،10المجنة ال لعضويةالبمدان الخاضعة لمعقوبات  أنو ال يجوز أن تنضم قرر االجتماع .29

 الحالية . 10الفي لجنة  ورية الكونغوبجمي استبدال جميورية أفريقيا الوسطى
  
في  الذى يعقد قدمت جميورية كوت ديفوار عرضا إلى المفوضية الستضافة االجتماع الوزاري .30

2014. 
 

 3143عام  موضوعتحت  المقدمة قة عمى المشاريعالمواف (و
م تقديلة ، ألسباب مختمف لمبمدان التي لم تقدم مقترحات المشاريع واحد أعطى االجتماع ميمة شير .31

 . مقترحاتيا
 
 موال.األجمع ل حداثأوصى االجتماع بتنظيم أ ر أموال كافية لصندوق المرأة األفريقية،يسعًيا إلى توف .32

 
بمسائل  المعنية آلليات الوطنيةا عن طريق عاريمقترحات المش تقديم أكد االجتماع عمى ضرورة .33

 الجنسين.
 
تمويل من صندوق المرأة  أن تحصل عمىلمعقوبات  مبمدان الخاضعةبأنو ال يجوز لأوصى االجتماع  .34

  .األفريقية
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 المجان الفنية المتخصصة فعيلإحاطة عن تز( 

 .في ىذا الشأن الخبيرات المقترحة من التوصيات يراتالوز  تاعتمد .35
 

 عقد مواضيع الالمؤتمر و ر المجمس التنفيذي بشأن المواءمة بين مواضيع مقر  ح(
 التوصيات العمل حسب نما إذا كان يتعين عمييمى نحو مستفيض فيع المسألة الوزيرات تناقش .36

المقرر( وزعت من المفوضية ) التي بعد إيضاحات و الوزارية .  10اللجنة أم  يراتالمقترحة من قبل الخب
توصية  العمل بموجب يراتالوز  تالوزارية ، قرر  10عمى تقرير لجنة ال ةالقائم خيرةاأل مداخمةوال

والنهضة  الشاممة األفريقية موحدةلموضوع مؤتمر االتحاد األفريقي جعل نص عمى " التي ت يراتالخب
وتعزيز  محاربة الفقر" األفريقية لعقد المرأة 4أن يتم تنفيذ الموضوع رقم و  الكمى الموضوع األفريقية

 "  41 رقم الموضوعمع مواءمة  3142عام في  "وممكيتها لممشاريعتمكين المرأة اقتصاديا 
 

 لالتحاد األفريقي السالم مقائمين بحفظل اعتماد دليل تدريب المدربين ط( 
من إرسال النسختين المطبوعة وااللكترونية  وطمب من المفوضية اعتمد االجتماع توصيات الخبيرات .37

 .2013يونيو  من أجل الحصول عمى المزيد من المدخالت بحمول الدليل إلى الدول األعضاء
 
لعام عقد المرأة األفريقية  الخاصة بموضوعمشاريع ال حول الوزارية 41قرير لجنة البحث واعتماد ت سابًعا.
3143 

مبمدان الخاضعة أنو ال يجوز لأكد االجتماع مجددا و حسب صيغتو المعدلة. تم اعتماد التقرير  .38
لجنة ية أفريقيا الوسطى بالكونغو في استبدال جميور  يتم وعميو،. 10ال لجنةأن تنضم لعضوية  لمعقوبات

 .10ال
 

  لمذكرى الخمسين لالتحاد األفريقي والنهضة األفريقية الشاممة عرض حول موضوع الوحدة األفريقية ثامًنا .

 قدمو  .ثيوبيا النيضةإجميورية مالوي لدى  سفير مونمو، ساكيفي ىذا العرض، عّرف سعادة السيد إ .39
مستغمة من خارج  األوروبية القارة يف كانتكمنتشرين في أوروبا و كانا أن الفقر والمرض بمثاًل عمى ذلك 

 أفكار جديدة .بوبعد النيضة تغيرت أوروبا القارة. 
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 إعادة ينبغيالمرأة. وعميو،  تحقيق اندماجالقارة و لتجدد  ميمة ستكون فرصة ن النيضة األفريقيةقال إ .40
الميم لمغاية من ولذلك ف.  الشاممة الوحدة األفريقية إطار فيلدمجيا  الجنسين توجيو الجيود نحو مسائل

د وضع المرأة تحد الجنسينحول مسائل  وتضع نظرية ةمحالمص تحشد جميع أصحابأن  ألفريقيابالنسبة 
 . األفريقية

 
 لمتنمية  3102لالتحاد األفريقي وأجندة  تاسًعا .عرض حول الخطة االستراتيجية الواسعة النطاق

الجنسين  ومسائل قدمت مديرة مديرية المرأة، ألسباب خارجة عن إرادتوالعرض  في غياب مقدم .41
وأبمغت لمتنمية.  2063وأجندة  لالتحاد األفريقي عن الخطة االستراتيجية بعض المعمومات والتنمية

، 2012أكتوبر  15في  يااالتحاد األفريقي ميام رئيسة مفوضيةتولت سعادة بأنو عندما  االجتماع
 الفكرة . وال شك أن ىذا السؤال قد غيرخمسين سنةبعد ن أن تكو  أفريقياأين تريد طرحت سؤااًل حول 

التي حمت محل الخطة  2017 – 2014 يلالتحاد األفريقالخطة االستراتيجية  صياغة الكامنة وراء
أجندة إقرار مفيوم تم وقد  . لمتنمية 2063فكرة أجندة  اثستحدوأدى إلى ا 2012-2009االستراتيجية 

 مخمسين سنة القادمة .ل رؤية االتحاد األفريقيلدفع  لالتحاد األفريقي 2063
 
 يالتطريق  لخارطةأساٍس متين  ءإرساتؤدى إلى  2017-2014أن الخطة االستراتيجية أشارت إلى  .42

االستراتيجية  الخطةتوافق ضمان لحتى اآلن  بالنظر إلى الجيود التي بذلتو . 2063ل تحدد رؤية أفريقيا
 المرأة بصفة عامة ، فإن مساىماتواألولويات دعائمالكافة دمج و  5رقم األولوية و  2دعامة رقم المع 
اختتمت و  .تعتبر حاسمة الجنسين وشؤون المرأة اد األفريقي المعنيات بمسائلوزيرات االتح مساىماتو 

 لمتنمية . 2063 االتحاد األفريقينحو أجندة  عمى االسيام بحث الوزيرات كممتيا
 لمتنمية 2063وأجندة  يلالتحاد األفريق لخطة االستراتيجيةا نسخة الكترونية من طمبت الوزيرات .43

 لمتعميق عمييما .
 

 عاشرًا . ما يستجد من أعمال
تكوين لجنة  فيالوزيرات مرة أخرى نظرت ،  38 الفقرةتحت  10ال عضوية لجنةعند مناقشة  .44

بعثت  يامن طمببناء عمى ما  :30ال أعضاء لجنة اختيارقامت بكيف أوضحت المفوضية و . 30ال
 شفيية وذلك عن طريق مذكرات 30ال لجنة في إلى الدول األعضاء لترشيح أعضاءرسائل بالمفوضية 

القائمة  استخدامبلممفوضية  لسماحا بقرارىن الوزيراتوتم تذكير  .في أديس ابابا سفاراتال إلى وجيت
يرات أبمغن المفوضية بأنين لم ير أن الوز تفق عمييا. غي يالقائمة التإقرار تم حتى ي 30الحالية لمجنة ال
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اآلليات الوطنية المعنية بمسائل الجنسين في اختيار أعضاء لجنة  إشراك ىذه الرسائل وطمبن نستممي
 .المجنة القادم بمراجعة عضويةتمت الموافقة عمى أن يقوم االجتماع الوزاري و  . 30ال

 
 واختتام االجتماع حادي عشر. اعتماد التقرير

التقرير إلى الوزيرات في شكمو المطبوع واإللكتروني إرسال قت، قرر االجتماع نظًرا لضيق الو  .45
عمى ىامش االحتفال بالذكرى  هعتمادال 2013لمحصول عمى إسياماتين بشأنو بحمول نياية مايو 

 .2013يوليو  11 يخالل االجتماع المقرر عقده في مالوي ف العاشرة
 .2014ع الوزاري المقرر عقده في عرضت جميورية كوت ديفوار استضافة االجتما .46
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 أواًل: مقدمة

قد االجتماع االستثنائي لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن مسائل الجنسين وشؤون ع   .1
 بفندق جولدن بيكوك. 2013طس أغس 15و  14يومي  ،المرأة في ليمونجوي، مالوي

 
 الحضورثانيًا: 
حضرت البمدان التالية االجتماع الوزاري االستثنائي وىي: أنجوال، بوركينافاسو،  .2

بوروندي، كوت ديفوار، جامبيا، مالوي، مالي، موزمبيق، السنغال، السودان، تنزانيا، 
 توجو وأوغندا.

 
 مراسم االفتتاحثالثًا: 
جتماع االستثنائي لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن مسائل الاافتتاح  مراسم   تترأس .3

مسائل الجنسين وشؤون  ةالسيدة آن ديسيري أولوتو، وزير معالي الجنسين وشؤون المرأة 
 .الجزائر في غياب رئيس ىيئة المكتب، لمرئيس المرأة لكوت ديفوار بصفتيا النائب الثاني

االجتماع الوزاري السابق بينما ذكرت بالجتماع بالوزراء والوفود إلى ا مديرةرحبت ال .4
االجتماع ىذا  الصادرة عن يامةالقرارات الو  ،2013مايو  15المنعقد في أديس أبابا في 

 المنعقد باعتماد تقرير االجتماع الوزاري الخامس ةبما في ذلك التوصي 2013في مايو 
بشأن وكول االتحاد األفريقي الذكرى العاشرة لبروتاالحتفال بعقب  ،في ليمونجوي، مالوي

 حقوق المرأة.
 اعتماد مشروع جدول األعمال وبرنامج العملرابعًا: 
 الذى قدما بو.مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل عمى النحو تم اعتماد  .5

االجتماع الخامس لموزراء المسؤولين  انعقاد منذاإلجراءات التي اتخذتها المفوضية خامسًا: 
 وشؤون المرأة عن مسائل الجنسين

اإلجراءات التي اتخذتيا مفوضية االتحاد األفريقي منذ انعقاد بأحاطت المديرة االجتماع  .6
 االجتماع الخامس لموزراء المسؤولين عن مسائل الجنسين وشؤون المرأة.
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مشروع التقرير النيائي لالجتماع الخامس لوزراء مسائل الجنسين وشؤون المرأة في  .1
 ؛م تعميمو الذي ت، 2013مايو  30

 لم تتمق المفوضية أي تعميقات من الوزراء أو خبرائيم؛ .2
 إلى جميع لغات االتحاد األفريقي؛ بالترجمة المفوضيةقامت بالتالي،  .3
كما  2013مايو  15في  ،2012سنة بخصوص تقديم مقترحات لإعادة إرسال نداء  .4

 بو؛ توصيةالتمت 
 ى النحو الوارد في التوصية؛شير واحد عمل جميع المشاريع المفوضية تمديدأقرت  .5
ومعمومات إضافية من المشاريع القديمة  اً جديد وعاً مشر  36إجمالى المفوضية  تمقت .6

 ؛2012لعام 
المفوضية اجتماع لجنة الثالثين ولجنة تسيير صندوق المرأة األفريقية في عقدت  .7

 المقترحات. قامت بمعالجةو  2013يوليو  11إلى  9من تونس 
 

 عقد المرأة األفريقية من  3143موضوع ب الخاصة  بحث واعتماد المشاريعسادسًا: 
عمى ييا عم ةصادقالمو  2012موضوع ب الخاصة المشاريع اإلضافية بحثباالجتماع قام  .7

 النحو التالي:
إضافيًا )شير واحد(  وقتا منحت من المشاريع التي اردًا إضافي 37تمقت المفوضية  .1

 ومن بين ذلك: 
 ط؛و ت التوصية بيا العتمادىا دون شر وتم 3ستوفت ا (أ 
جزئيًا، وتوصي المفوضية باعتمادىا دون استوفت  مشروعا 24تمت معالجة  (ب 

 شروط؛
خالل وذلك من المشاريع التي استجابت  10عمى بشروط  بالفعل  وافقةتمت الم (ج 

لممشاريع  كميةعمى اإلحصاءات الومن ثم لن يؤثر ىذا  2013مايو  14اجتماع 
 ما فعمناه ىو نقل المشروع إلى الفئة الصحيحة. المعتمدة، وكل

بعد توجييو أعيد  مشروعًا جديدًا بناء عمى نداء لتقديم المقترحات 36 تمقت المفوضية .2
 وتقترح المفوضية من بينيا ما يمي: ،2013مايو  14اجتماع 
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 منيا دون شروط؛ 3التوصية باعتماد  (أ 
 بشروط؛ اً شروعم 30التوصية باعتماد  (ب 
 ؛احدو  شروعم رفض (ج 
 .السادسلموضوع ا بخصوص إرجاء مشروع واحد (د 

 
 التوصيةسابعًا: 
الميزانية لضمان كونيا في اقتراح ة المستقبمية كان عمييا أوصى الوزراء بأن المصفوف .8

 31( )ب( حتى 2)7تحت  ى المشاريع المندرجةطوأيضًا أن تع تاحالمالنطاق طار إ
 .متأخرةلتقديم المعمومات ال 2013أغسطس 

 
 المقترحاتتقديم لنداء البحث واعتماد : ثامناً 
وأكدوا عمى  2013عام بخصوص المقترحات  تقديملنداء القام الوزراء ببحث واعتماد  .9

 .10مع الموضوع رقم تبادل األفكار لمتوفيق ة التركيز عمى المرأة وكذلك ضرور 
 

 3142مايو  41اعتماد تقرير االجتماع الوزاري الخامس المنعقد في تاسعًا: 
 .2013مايو  14اعتمد الوزراء تقرير االجتماع الوزاري في  .10

 
 ما يستجد من أعمالعاشرًا: 

بحث واعتماد إعالن الذكرى العاشرة لبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  ( أ
 والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

سم اال وتم اعتماد اإلعالن بصيغتو المعدلة )مرفق( وعمى المفوضية أن تعطي .11
 المناسب.
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أجندة ما حول  المستوى الرفيع السنوي النقاش فريقفيما يتعمق بمعمومات أحدث ال ( ب
 3141بعد 

عن مسائل الجنسين وشؤون المرأة لكوت ديفوار االجتماع  ةالمسؤول ةالوزير  تأفاد .12
سبتمبر  25إلى  23وى من تسالم الرفيعالفريق تستضيف  بأن كوت ديفوار سوف

كوت ديفوار أنيا  ةوزير  توأضافالدعوة. رسائل وزراء سوف يتمقون وأن جميع ال 2013
إطالق عقد المرأة األفريقية من الممكن تجري مشاورات مع حكومتيا لمعرفة ما إذا كان 

أن  بحيث يمكن لجميع المشاركين 2013سبتمبر  26عمى المستوى الوطني في 
 .يحضروه

 
 اعتماد التقرير واختتام االجتماع: عشرحادي 

شكرت رئيسة االجتماع جميع المشاركين عمى مشاركتيم المثمرة. وأعربت أيضًا  .13
تنظيم االجتماع باجتياد عمى ل الجنسين والتنمية لمعمل عن امتنانيا لمديرية المرأة ومسائ

 أوصى بو الوزراء.كما 
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 حول ليمونجوي إعالن
 األفريقي بالميثاق رفقالم بروتوكولتعميم وتنفيذ الالتعجيل ب

 والمتعمق بحقوق المرأة فى أفريقيا والشعوب اإلنسان لحقوق
 بمناسبة المعتمد

 مبروتوكولعاشرة لالذكرى الاالحتفال ب
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 األفريقي بالميثاق المرفق البروتوكول حول التعجيل بتعميم وتنفيذوي جن ليمونإعال 
 أفريقيا يوالشعوب والمتعمق بحقوق المرأة ف اإلنسان لحقوق

 
 الديباجة
كبار المسؤولين و  ،وشؤون المرأة ينالجنس المعنيين بمسائلزراء والو ، النساء األفريقيات نحن،

 14 يوميوي في اجتماع رفيع المستوى المبوي، جفي ليمون ين، المجتمعينفريقياألالحكوميين 
 لحقوق األفريقي بالميثاق المرفق لمبروتوكول العاشرةالذكرى ب حتفالالل 2013أغسطس  15و

 أفريقيا )البروتوكول(؛ في المرأة والشعوب والمتعمق بحقوق اإلنسان
 

الدول  وشاركت فيومالوي  حوار رفيع المستوى فيأجرى و  العاشرةاالحتفال بالذكرى لقد تم 
مفوضية االتحاد األفريقي و المجموعات االقتصادية اإلقميمية و األعضاء في االتحاد األفريقي، 

 ومنظومة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني؛
 

واجتماعيا التحضيري من قبل حكومة جميورية مالوي االحتفاالت ىذه تمت استضافة 
األمم ىيئة و األفريقية  المرأة حقوق أجل من التضامن ائتالفمفوضية االتحاد األفريقي و و 

لمدة أسبوع، بما التي دامت ذروة األنشطة  العاشرةالمتحدة لممرأة. وكانت االحتفاالت بالذكرى 
من  عقد، المنوتنفيذ بروتوكول االتحاد األفريقي لحقوق المرأة حول تعميملخبراء افي ذلك اجتماع 

بالذكرى الخمسين  االحتفاالت التى تستغرق سنة منكجزء ، 2013أغسطس  13إلى  11
 :في ىذا اإلعالنو التحاد االفريقي. ل
 



EX.CL/834 (XXV)  

ANNEX.1 

Page 2 

 
 

دول وحكومات منظمة  اعتماد الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب من قبل رؤساءب نذكر
 يونيو 27في ات حكومالدول و الرؤساء  خالل الدورة الثامنة عشرة لمؤتمرالوحدة األفريقية 

 ؛1986أكتوبر  21في  التنفيذي دخل حيز ذالو  ،نيروبي، كينيافى  1981
 

 والشعوب والمتعمق اإلنسان لحقوق بالميثاق األفريقي البروتوكول المرفقاعتماد أيضا ب نذكر
لمؤتمر  الثانيةالدورة العادية خالل ، من قبل رؤساء الدول والحكومات  أفريقيا في المرأة بحقوق
 نوفمبر 25ذ في ينفت، والذي دخل حيز ال2003يوليو  11 ، فىموزمبيقفي مابوتو،  االتحاد
 ؛2005

 
الذي االلتزام السياسي بو  مميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالدول األعضاء لممكية بقر ن

لى، و عميو أدى إلى التصديق العالمي  األفريقي بالميثاق البروتوكول المرفقتصديقا عمى  36 ا 
الدول األعضاء في االتحاد قبل من  أفريقيا في المرأة بحقوق والشعوب والمتعمق لحقوق اإلنسان

 األفريقي؛
 

 62عن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب المادة  تقديم التقاريرمتطمبات  نعى
 في المرأة بحقوق والشعوب والمتعمق اإلنسان لحقوق األفريقي البروتوكول المرفق بالميثاق نوع

 لتمقىاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لمجنة والتفويض المخول  (1) 26بموجب المادة  أفريقيا
 تقارير الدول؛
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 2009لعام التوجييية  خطوطال يااألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوضعالمجنة عمى  نثني
والشعوب  إلنسانا لحقوق األفريقي لمبروتوكول المرفق بالميثاق وفقا تقديم تقارير الدولحول 

 ؛أفريقيا في المرأة بحقوق والمتعمق
 

 اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق عن البروتوكول المرفقأىمية التقارير األولية والدورية  نؤكد
 من الميثاق؛ 62وفقا لممادة  أفريقيا في المرأة بحقوق والشعوب والمتعمق

 
 األفريقي بالميثاق د البروتوكول المرفقعمى اعتما سنوات 10 أنو بعد مضى عن قمقنا من نعرب
لم تقدم سوى دولة واحدة فقط ، أفريقيا في المرأة بحقوق والشعوب والمتعمق اإلنسان لحقوق
بينما قدمت البروتوكول إلى المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المتصمة بيذا  ىاتقارير 
 ؛أفريقيا في الجنسين بين ساواةالم حول الرسمي عن اإلعالن ىاتقارير دولة عضوا  41
 

معمومات عن التقدم بشكل منتظم أن الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ال تقدم  نالحظ
 حول من اإلعالن الرسمي 9ممادة ل وفقا تنفيذ البروتوكول في تقاريرىا بخصوصالمحرز 

 المساواة بين الجنسين في أفريقيا؛
 
 : عمن ما يمين عميهو 

الدول األطراف في تقديم  تضمنالمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن يتعين عمى أ( 
 ميثاق؛المن  62ممادة ل الواردة فى المعاىدة وفقا يااللتزاماتطبقا تقاريرىا لالبروتوكول 

 من البروتوكول 62ممادة وفقا ل ىاتقارير تأخرت فى تقديم لدول األطراف التي يتعين عمى اب( 
 ؛2014أغسطس  فى موعد أقصاه اريرأن تقدم ىذه التق
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وفقا إلى مفوضية االتحاد األفريقي األساسية ا ىرير االدول األطراف أن تقدم تق يتعين عمىج ( 
  ؛المساواة بين الجنسين في أفريقياحول من اإلعالن الرسمي  9ممادة ل

 إرسالريقي مفوضية االتحاد األففى  والتنمية الجنسين ومسائل المرأةمديرية يتعين عمى د( 
المساواة بين الجنسين إلى الدول األعضاء إلى  حول توجييية بشأن اإلعالن الرسميال الخطوط

 األفريقي بالميثاق البروتوكول المرفقعن تنفيذ  ساسيةالمعمومات األتتضمن ية يجانب مذكرة شف
 ؛ أفريقيا في المرأة والمتعمق بحقوق والشعوب اإلنسان لحقوق
 ل األعضاء التي لم تصدق عمى البروتوكول أن تفعل ذلك؛الدو عمى  يتعينه( 
لمتعجيل  الالزمة تدابيرأن  تتخذ اللدول األعضاء التي صدقت عمى البروتوكول يتعين عمى او( 

 متعدد القطاعات؛نيج من خالل  ين لووالتنفيذ الكامم بالتعميم
 اوتعبئة الموارد دعمييد كسب التأجميع الدول األعضاء تكثيف التوعية وأنشطة يتعين عمى ز( 

 تنفيذ بروتوكول االتحاد األفريقي؛ل
االتحاد األفريقي والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومنظمات  عمى مفوضية يتعينح( 

 ؛وكسب التأييد ليما مبروتوكولالكاممين لوالتنفيذ  التعميمتشجيع االستمرار فى المجتمع المدني 
 عقد المرأة األفريقية أن تفعل ذلك؛بعد ضاء التي لم تطمق دول األعيتعين عمى الط( 
ز آليات التنسيق ومراقبة تنفيذ العقد من أجل تحقيق يالدول األعضاء تعز يتعين عمى ي( 
 محددة؛الىداف األ

التنمية دعم الدول األعضاء في  فى شركاء اآلخرينالمنظومة األمم المتحدة و عمى  يتعينك( 
 . عقد المرأة األفريقية وكذلكمبروتوكول الكاممين لتنفيذ الو  تعميمالالجيود الرامية إلى 

 
 ويوي، مال ج، في ليمون3142أغسطس  شهر الخامس عشر من اليوم يف عتمدا
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 05ال عيدبال حتفالالذكرى ا
 لمنظمة النساء اإلفريقيات

 

 
 )ترجمة غير رسمية(

 )تم تقديمو بواسطة اإلدارة المعنية(
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 11عيد الالالبيان الرسمي لذكرى  
 

المشاركات ،المكونة من العضوات المؤسسات والكبيرات سنا من منظمة النساء اإلفريقيات،  نحن
من منظمة النساء  50لمنظمات النسائية الحاضرات في عيد السنوي وكذلك عضوات من ا

أغسطس  31 ،رية جنوب أفريقيا، في ىذا اليومجتمعنا في بريتوريا، في جميو قد ااإلفريقيات، و 
إلنشاء منظمة النساء اإلفريقيات التي أنشأت في  50، لالحتفال بالذكرى عيد السنوية 2013
 في تنزانيا في مدينة دار السالم  1962عام 

 

 والنيضة لوحدة االفريقية لالتحاد األفريقي 50ذكرى عيد السنوي  موضوع من مستوحاة
؛2063 االتحاد األفريقيروح جدول أعمال و ، األفريقية  

 
،لالتحاد األفريقي في القانون التأسيسي كما تجسدت الوحدة األفريقية رؤية تسترشد  

 
و المساىمات والتضحيات و االنجازات من أسالفنا لممؤسسة التي وضعتيا اعترافا و تقديرا 

 الالتي عممن بال كمل في الوحدة لحقوق ورفاه النساء  في أفريقيا ؛
 

اللتزامنا بمثل العميا االفريقية كما عبر عنيا في الوثائق التأسيسية من منظمة النساء و تأكيدا 
 اإلفريقيات 

 
بو،  النساء  األفريقيات مازلن قيد بالتحديات في  عمى الرغم من العمل الذي تم القيامو اعتبارا 

 القرن الحادي والعشرين؛
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في السعي لتحقيق الحقوق المتساوية لممرأة األفريقية في المجتمع والسياسة  ومسترشدة

 واالقتصاد ، وكذلك القضاء عمى جميع أشكال االستغالل و إساءة معاممة النساء
 

ة لبناء وتعزيز منظمة النساء اإلفريقيات .عمى تحمل المسؤولية الكامم وعازما  
 

: نقر بأن  
بأنيا ميد البشرية و مركزا لمحضارة ، والقارة التي قد أخذ منيا  ةفرد القارة  األفريقين(  ت1

عمى األراضي واالستعمار وتميز العنصري؛  ءإنسانيتيا عن طريق العبودية ، واإلستيال
 والتشجيع بقدرتين لمتحمل

 
 31لنساء اإلفريقيات ىي كانت أول منظمة النساء  القاري التي تم إنشاؤىا عمى (  منظمة  ا2

في دار السالم،  في جميورية تنزانيا المتحدة؛ 1962يوليو   
 

( المنظمة  ساىم في تحرير القارة األفريقية ، والقضاء عمى االستعمار وتميز العنصري وبذل 3
الجنسين ؛من أجل تمكين المرأة والمساواة بين  ودالجي  

 
( المنظمة تواصل الدعوة إلى االعتراف الكامل وتطبيق حقوق  النساء  األفريقيات عمى 4

 المشاركة في جميع أشكال إتخاذ القرارات عمى مستوي الوطني واإلقميمي والدولي .

قي في يال نزال نبقى مسترشدة في القرارات المفصمية التالية التي تبرز قيادة اإلتحاد اإلفر 
ين و مساواة  النساء:تمك   
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كيدف رئيسي لالتحاد األفريقي المساواة بين الجنسين مبدأتكريس و  ( 1  
(  إيقاع اآلالت الجنس في مكتب رئيس لمجنة2  
( إعتماد بروتوكوالت الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في 3

( 2003أفريقيا )  
السياسة الجنسانية و  ( 2004بين الجنسين في أفريقيا ) (  اإلعالن الرسمي بشأن المساواة4

 التحاد األفريقي

عقد العشر ىذا ال الذي يقول بأن 2020 – 2010 من التحاد األفريقي الجمعية عالن( إ5
نشاء النساء األفريقيات  ىو عقد لمنساء األفريقيات صندوق، وا   

مايو  15 تحاد االفريقي فيمؤتمر النساء االستشاري و أصحاب المصمحة لالإعالن     (6
إثيوبيا في أديس أبابا في 2013  

 و يسترشد كذلك بصكوك األمم المتحدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى:
(  1948(   ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والشعوب )1  
   1975(   مؤتمر نسائية في مكسيكو سيتي عام 2
ضد المرأة التمييز المعنية بالقضاء عمى المجنةاتفاقية )سيداو( اعتماد  1979(   عام 3  
كوبنياجن مؤتمر النسائية الثانية  1980(   عام 4  

مؤتمر النسائية الثالثة   1985 (  عام 5   
بكين مؤتمر النسائية الرابعة  1995(  عام 6   
(2000(   األىداف اإلنمائية لأللفية )7  
  1880و  1820؛ 1325(   وقرارات األمم المتحدة: 8

 نحن هنا :
المساىمة التي حققت منظمة النساء اإلفريقيات نحو تحرير القارة األفريقية  نحتفل (  1
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 فضال عن تخفيض جميع أشكال التمييز المؤسسي وغير المؤسسي ضد  النساء والطفمة ؛
 1962 في عاممنظمة النساء اإلفريقيات و  التي أسسن أمياتنا من التضحيات نعترف ( 2

اعتراف  النضال من أجل بطل إلى، في دار السالم تنزانيا المتحدة إلى جميوريةسافرن 
منظمة النساء اإلفريقيات؛ الرامية إلى بناء القيادة الحكيمةاإلشادة حقوق النساء  بأكمميا و   

 
دة العمل مع االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، واألمم المتح سنواصل(   3

و المنظمات المتعددة األطراف وغيرىا ، الحكومات الوطنية ، وكذلك  القطاع الخاص 
 والمجتمع المدني في التصدي  عمل و عقبات التي تمنع تنمية االقتصادية لممرأة.

 
من أجل حقوق  النساء  في جميع أجزاء المجتمع وذلك  نمتزم أنتهاج النضال (  4

ة ونزيية  و مزدىرةلممساىمة في قارة سممية و عادل  
 

من بين مصالح النساء في، و احتياجات و  جيودنا لتعزيزتكثيف ل بناء عمى ذلك نتعهد و
،أمور أخرى  

والتنمية ، الفقر والتخفيف من حدة، واألمن الغذائي المساواة بين الجنسين تعزيز •
 االقتصادية؛

 
، ووالتعميم والتكنولوجيا الحصول عمى الرعاية الصحية •  

 
جميع أشكال العنف الجنس القائم  واالتجار بالبشر ضد الكفاح تمراراس •  
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السمبية لتغير المناخ مكافحة اآلثار  •  

، الحرية واالستقالل في نضالين من أجل الساحمية النساء من التشدد نحيي أيضا نحن.  
دانة ، والصحراء الغربية المحتمة من في أراضيين واجيت االنتياكات التي وا   
منظمة الذكرى السنوية الخمسين ل منحتفال ىذا ذو إحتفال ميمة من اال م ىذه الفرصةونغتن

 عمى مضاعفة جيودىمالقادة فريقيات و األ لجميع النساءنكرر دعوتنا ل، فريقيات النساء  األ
والى المنطقة األخيرة  التي مازالت تحت اإلستعمار في  الساحل الشعب لمعاناة لوضع حد

االستقرار في المنطقة.إحالل السالم و الي ، وبالتأفريقيا   

:نعقد العزم عمى لذلك، فإننا  

 
 النساء الوطني لجميع منظمات تحرك الدعم من خالل منظمة النساء اإلفريقيات تعزيز •

؛التقدمي  

 
والقيادة؛ ىياكل التنظيم لالنضمام إلى الشاباتتشجيع  •  

 
من  وفي الوقت المحدد لممنظمة بانتظام االشتراكات و الرسومات الدول األعضاء لدفع حث •

لممنظمة؛ ضمان االستدامة المالية أجل  

 
؛2063 ألجندة لمعمل عمل الوطنية بوضع خطط االلتزام •  
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بين الجنسين؛ وضع األجندة العمل معا مشتركا من أجل إلى الجنس وزراء تشجيع •  
جميع ء اإلفريقيات و منظمة النسا البمدان األعضاء إلى يتألف من تأسيس فريق عمل •

الذي ستقدم  االتحاد االفريقي في حالة المنظمة توصية بشأن لوضع التابعة لممنظمةالمنظمات 
.2014 االتحاد االفريقي لمقمة  

 

في الوطنية لنا، و  خطط التنمية فياألىداف المذكورة و  المثل العميا لمتعبير عن ونحن نتعيد
وىي  ،رؤيتنا لتحقيق بشعوبنا مدفوعة عممية خاللمن ، 2063 كونتيننتال جدول أعمالتطوير 

.نفسيا يعيش في سالم مع مزدىرة التي أفريقيامتكاممة، شعوبنا و  رؤية تركزت عمي  
 50 االحتفال بالذكرى السنوية الستضافة أفريقيا أيضا جميورية جنوب شكر المشاركاتت

 منيا عمى كرم الضيافة اجنوب أفريقي وتشكر بكفاءة استضافة النساء اإلفريقيات لممنظمة
لمنظمة النساء اإلفريقيات.مركز الرئيسي المضيف لم بوصفيا البمد  

الشفاء العاجل. السابق نيمسون مانديال الدولة رئيسلأيضا  تمنى المشاركات  
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