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 تقرير الرئيس

 يذ خطة عمل بيجينعن الموقف األفريقي الموحد لمراجعة العقد لتنف
 

إنبثقت نتائج ووثيقة المضى قدما بعقد مراجعة تنفيذ خطتى عمل داآار  
المنعقد )  10+ بيجين ( وبيجين عن المؤتمر اإلقليمى األفريقى السابع حول المرأة 

آان المؤتمر فى إطار التقييم . 2004أآتوبر  14 – 12فى أديس أبابا، إثيوبيا، من 
 1995ز بعد عشر سنوات من تنفيذ خطة عمل بيجين فى عام العالمى للتقدم المحر

وقد تطرق المؤتمر اإلقليمى للتقدم المحرز فى تنفيذ مجاالت األولوية . حول المرأة
التى حددها المؤتمر والمسائل المستجدة مع األخذ فى اإلعتبار التوصيات  12الـ

ألمم المتحدة حول بيجين الواردة فى وثيقة النتائج للدورة الخاصة للجمعية العامة ل
 .2000فى يونيو  5+
 

آان المؤتمر اإلقليمى نتيجة عملية التقييم التى بدأت بإعداد التقارير الوطنية  
قامت اللجنة اإلقتصادية ألفريقيا بتنظيم خمسة إجتماعات لمراجعة . للدول األعضاء

لت فى ، آانت نتائجها قد أدخ2004العقد حول تنفيذ خطة عمل بيجين فى عام 
باإلضافة إلى الوزراء المعنيين بشؤون المرأة والجنسين . التقارير اإلقليمية الفرعية 

ضم المشارآون فى المؤتمر اإلقليمى برلمانيات إفريقيات وممثلين لمختلف الدوائر 
وسيدات األعمال التجارية والمؤسسات اإلفريقية والمنظمات الحكومية المشترآة 

آما . المتخصصة وممثلى الوآاالت المانحة والممولة الدوليةووآاالت األمم المتحدة 
شارآت المنظمات اإلفريقية غير الحكومية فى العملية بإصدار تقرير عن وضع 
المرأة فى إفريقيا إعتمد خالل منتدى المنظمات غير الحكومية فى أديس أبابا، إثيوبيا 

 .2004فى أآتوبر 
 

مراجعة تنفيذ خطتى عمل آل من داآار آانت نتائج ووثيقة المضى قدما بعقد  
وبيجين إعادة تأآيد وتجديد إللتزام الوزراء المعنيين بشؤون المرأة والمساواة بين 

آما ورد فى الخطتين وإتفاقيات اإلتحاد األفريقى واألمم . الجنسين وتمكين المرأة 
واإلقليمية والحظوا أنه طوال العقد، آانت اإللتزامات الدولية . المتحدة ذات الصلة

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتم تجديد تأآيدها من قبل قادة العالم واألقاليم 
من خالل أطر سياسة مثل إعالن األلفية، البروتوآول المرفق بالميثاق األفريقى 
لحقوق اإلنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة فى إفريقيا واإلعالن الرسمى 

ومات األفريقيين حول المساواة بين الجنسين فى إفريقيا الصادر لرؤساء الدول والحك
 .2004فى يوليو 

 
غير أن النتائج ووثيقة المضى قدما قد الحظتا أنه بينما إزدادت الجهود  

المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين  زخما فى معظم البلدان من خالل تعبئة المرأة 
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ا فى صنع القرار السياسى، واجهت المرأة تحديات وآسب التأييد والتمثيل المتزايد له
 .صعبة وظلت مستضعفة على عدة جبهات

 
ومن حيث مراقبة وتقييم وثيقة النتائج ، من المتوقع أن تتحمل اللجنة المعنية  

بالمرأة والتنمية التابعة للجنة اإلقتصادية إلفريقيا مسئولية مراقبة تنفيذ اإللتزامات 
 .الوثيقةالمتجددة الواردة فى 

 
ويجدر بالمالحظة أن هذا ال يمس بالعملية أو اآللية التى قد يقوم اإلتحاد  

 . األفريقى بإنشائها تنفيذا لإلعالن الرسمى حول المساواة بين الجنسين فى إفريقيا
 

 :وفى هذا الصدد، يطلب المجلس ما يلى 
 

تنفيذ خطتى إعتماد نتائج ووثيقة طريق المضى قدما المرفقتين بمراجعة عقد  
بيجين (عمل آل من داآار وبيجين آموقف إفريقى موحد إلجتمـاع مراجعة العقد 

مارس /خالل الدورة التاسعة واألربعين للجنة مكانة المرأة فى فبراير) زائد عشرة
 .فى مقر األمم المتحدة بنيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 2005

 ـ
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