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INTRODU‰€O

1. A Segunda Reuni•o Ministerial da Uni•o Africana (UA) do Comit‚ T‚cnico
Especializado (CTE) da Igualdade de G‚nero e Empoderamento da Mulher teve lugar
de 07 a 08 de Dezembro de 2017, na Sede da UA em Adis Abeba, Etiƒpia.

PARTICIPA‰€O:

2. Estiveram presentes os seguintes Estados Membros:

Arg‚lia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camar„es, Rep…blica Centro
Africana, Comores, Congo, Rep…blica Democr†tica do Congo,Egipto, Etiƒpia,
Gab•o, Gana, Guin‚, Guin‚ -Bissau, Lesoto, Lib‚ria, L‡bia, Madag†scar,
Malawi, Mali, Mauritˆnia, Maur‡cias, Marrocos, Marrocos, Mo‰ambique,
Nam‡bia, N‡ger, Ruanda, Rep…blica Šrabe Saharaoui Democr†tica,Senegal,
Seychelles, Šfrica do Sul, Sud•o do Sul, Sud•o, Suazilˆndia, Gˆmbia, Togo,
Tun‡sia, Uganda, Zˆmbia e Zimbabwe.

3. Participaram igualmente na reuni•o as seguintes Comunidades Econƒmicas
Regionais (CER): Mercado Comum da Šfrica Oriental e Austral (COMESA) e
Comunidade Econƒmica dos Estados da Šfrica Ocidental (CEDEAO).

1a SESS€O: CERIM…NIA DE ABERTURA

Discur so de abertura de S.E. Dr† Jean A.N. Kalilani, Ministra de G•nero,
CrianŠas, Deficientes e Bem-Estar Social, Rep‹blica do Malawi e Presidente da
Mesa do CTE sobre a Igualdade do G•nero e Empoderamento da Mulher

4. No seu discurso de abertura, S. Excia Dra. Jean A.N. Kalilani, a Ministra do
G‚nero, Crian‰as, Deficientes e Bem-Estar Social da Rep…blica do Malawi e
Presidente da Mesa do CTE sobre a Igualdade do G‚nero e Empoderamento da
Mulher observou que o segundo Comit‚ T‚cnico Especializado sobre G‚nero e
Empoderamento da Mulher ‚ muito significativo, uma vez que vai analisar e aprovar
v†rios relatƒrios e estruturas que s•o fundamentais para a concretiza‰•o da
Igualdade do g‚nero e empoderamento da mulher em toda a Šfrica. Instou aos
Estados-Membros a continuarem a enfrentar as causas das desigualdades de g‚nero
para atingir a Igualdade de g‚nero e empoderamento da mulher e fazer de Šfrica um
lugar melhor para todas as mulheres, homens, raparigas e rapazes.

5. Os participantes foram informados de que os resultados da reuni•o ser•o
apresentados na prƒxima Confer€ncia da Uni•o Africana para adop‰•o e posterior
implementa‰•o, tanto pela Uni•o Africana como pelos Estados-Membros para facilitar
a consecu‰•o da igualdade de g‚nero e empoderamento da mulher no continente.
Ela solicitou a todos os Estados-Membros a colaborarem com todos os intervenientes
em todos os n‡veis para uma implementa‰•o efectiva do resultado desta reuni•o.
Apelou a cada um de nƒs a contribuir activamente para as delibera‰„es e declarou
oficialmente aberta a Segunda Reuni•o do Comit‚ T‚cnico Especializado da
Igualdade do G‚nero e Empoderamento da Mulher.
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Discurso de Boas -vindas de S.E. Demitu Hambisa, Ministra da Mulher e
Assuntos da CrianŠa da Rep‹blica Federal Democrƒtica da EtiŒpia

6. No seu discurso de Boas-vindas, S. Excia Demitu Hambisa, Ministra da Mulher
e Assuntos da Crian‰a da Rep…blica Federal Democr†tica da Etiƒpia, saudou a todos
os participantes em nome do Governo da Rep…blica Federal Democr†tica da Etiƒpia a
vinda ‹ Adis Abeba e ‹ pr esente reuni•o ministerial do segundo Comit‚ T‚cnico
Especializado da Igualdade de G‚nero e Empoderamento da Mulher.

7. A Ministra felicitou a Direc‰•o da Mulher, G‚nero e Desenvolvimento pela
organiza‰•o desta importante reuni•o e observou que o segundo CTE est† a coincidir
com os 16 Dias de Activismo da Campanha Contra a Viol€ncia Baseada no G‚nero.
A VBG ‚ uma das viola‰„es mais generalizadas e persistentes dos direitos da mulher
e raparigas. Est† incutida em formas culturais e outras pr†ticas sociais que justificam
a viol€ncia perpetrada contra as mulheres. A Ministra encorajou os participantes ‹
reuni•o para que fortale‰am as parcerias estrat‚gicas e acelerem os esfor‰os com
vista a tomar medidas significativas para a cria‰•o de um ambiente onde as mulheres
e raparigas africanas tenham uma vida saud†vel, uma educa‰•o de qualidade, sejam
seguras e tratadas de forma igual.

8. A Ministra ressaltou que a promo‰•o da igualdade de g‚nero, empoderamento
da mulher e os direitos da mulher t€m um grande impacto positivo no
desenvolvimento econƒmico de um pa‡s, tendo apelado a todos para acelerarem a
ac‰•o na implementa‰•o de compromissos visando promover a igualdade de g‚nero
e o empoderamento da mulher.

Discurso de Abertura da Senhora Mahawa Kaba -Wheeler, Directora da DirecŠ‚o
da Mulher, G•nero e Desenvolvimento (WGDD)

9. A Directora endere‰ou as boas-vindas a todos os delegados ao 2o CTE sobre
Igualdade do G‚nero e Empoderamento da Mulher e agradeceu a todos por
contribu‡rem para os debates desde o in‡cio do CTE. Ressaltou que o CTE foi capaz
de mobilizar 42 Estados-Membros, sendo uma express•o de vontade e compromisso
visando satisfazer as aspira‰„es da igualdade de g‚nero e empoderamento das
mulheres. A este respeito, ela agradeceu o PNUD pelo seu apoio financeiro para a
reuni•o.

Discurso em nome de S.E. o Sr. Mousa Faki Mahamat, Presidente da Comiss‚o
da Uni‚o Africana

10. A Embaixadora Hadiza Mustafa, Conselheira Especial do Presidente da UA
para a Paz, Seguran‰a e Governa‰•o, leu a declara‰•o em nome de Sua Excel€ncia
o Sr. Mousa Faki Mahamat, Presidente da Comiss•o da Uni•o Africana. Saudou a
todos os participantes presentes na CUA e ao Segundo CTE, tendo agradecido a
Mesa do CTE pelo trabalho que tem realizado na promo‰•o dos direitos da mulher.

11. Manifestando a sua preocupa‰•o sobre a alta preval€ncia de viol€ncia contra
mulheres e raparigas em Šfrica, o Presidente enfatizou a necessidade, por ocasi•o
dos 16 Dias de Activismo Contra a Viol€ncia Baseada no G‚nero, de se acelerar a
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implementa‰•o de pol‡ticas destinadasa pŒr termo ‹ viol€ncia contra mulheres e
raparigas no continente. A UA tem priorizado, sob a Aspira‰•o 6 da Agenda 2063, o
fim da viol€ncia e a discrimina‰•o contra as mulheres e raparigas, bem como acabar
com todas as normas sociais nocivas e pr†ticas costumeiras que promovem a
viol€ncia e discrimina‰•o contra as mulheres e raparigas em Šfrica. Os Ministros
foram incentivados a acelerar a implementa‰•o de pol‡ticas que ponham termo ‹
viol€ncia contra mulheres e raparigas, incluindo aquelas que abordam problemas que
dizem respeito a pr†ticas tradicionais prejudiciais como o casamento infantil
prematuro e a mutila‰•o genital feminina; o estupro conjugal; a viol€ncia dom‚stica; a
prostitui‰•o infantil, o ass‚dio sexual e a esteriliza‰•o for‰ada.

12. O Presidente referiu-se aos relatƒrios de migrantes africanos que est•o a ser
vendidos em mercados de escravos na L‡bia e observou as m…ltiplas viola‰„es de
que s•o alvo as mulheres nestas circunstˆncias. Embora tenham sido tomadas
medidas para facilitar o repatriamento volunt†rio dos migrantes, constatou-se que ‚
necess†ria uma ac‰•o urgente para abordar as condi‰„es que for‰am os jovens a
abandonar o continente dessa forma. Reconhecendo a crescente feminiza‰•o da
migra‰•o, o Presidente exortou aos Ministros no sentido de trazerem a aten‰•o
pol‡tica ‹s especificidades que as mulheres migrantes enfrentam e proporem
estrat‚gias e medidas concretas para se fazer face a este desafio.

13. A reuni•o foi felicitada pelas 40 ratifica‰„es do Protocolo de Maputo, e os
Estados Membros que ainda n•o ratificaram, foram encorajados a faz€ -lo em breve e
os que ratificaram, a acelerarem a implementa‰•o. Relativamente ‹s reformas da UA
em curso, os Ministros foram encorajados a alinhar o trabalho do CTE com as
reformas em curso.

14. O Presidente garantiu o seu apoio e compromisso aos Ministros para com o
presente trabalho do CTE sobre a igualdade do g‚nero e empoderamento da mulher.

2a SESS€O: AN•LISE E APROVA‰€O DO PROJECTO DE AGENDA

15. A reuni•o aprovou os Projectos de Agenda e Programa de Trabalho conforme
as altera‰„es. Refira-se ao Anexo 1.

OrganizaŠ‚o dos Trabalhos

16. A reuni•o adoptou a sua organiza‰•o dos trabalhos da seguinte forma:

1o Dia: Tarde: 14h15 - 19h00
2o Dia: Manh•: 09h00 - 11h30
Tarde: 14h30 - 16h30

3a SESS€O: APRECIA‰€O E APROVA‰€O DO RELAT…RIO DE PERITOS DA
DECLARA‰€O SOLENE DE 2004 SOBRE IGUALDADE DE
G‡NERO EM •FRICA (DSIGA)

Anƒlise dos RelatŒrios da DSIGA de 2016
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17. O Relator apresentou o relatƒrio dos Peritos sobre a Declara‰•o Solene de
2004 relativa ‹ Igualdad e de G‚nero em Šfrica (DSIGA).

18. Apƒs a apresenta‰•o, os Ministros:

a) INSTARAM ‹ Comiss•o a harmonizar as quatro l‡nguas;

b) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a inserir uma Tabela que descreve os
Estados-Membros que apresentaram os relatƒrios desde 2006;

c) INCENTIVARAM os Estados-Membros que ainda n•o apresentaram os
seus relatƒrios para 2016, a faz€-lo o mais tardar at‚ 22 de Dezembro
de 2017;

d) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a organizar semin†rios periƒdicos em
mat‚ria de capacita‰•o institucional dos Estados-Membros na
elabora‰•o de relatƒrios sobre a DSIGA;

e) SOLICITARAM ‹ Comiss•o no sentido de levar a cabo um estudo para
explorar a possibilidade de rever o per‡odo de presta‰•o de contasde
um ano para dois";

f) SOLICITARAM AINDA ‹ Comiss•o a divulgar os relatƒrios da DSIGA a
todos os Estados-Membros, como forma de partilhar boas pr†ticas e
experi€ncias;

g) ADOPTARAM os relatƒrios da DSIGA em prepara‰•o para
apresenta‰•o na Confer€ncia da UA.

Modelo de RelatŒrios da DSIGA

19. A reuni•o recebeu uma apresenta‰•o do relatƒrio dos Peritos sobre o modelo
de relatƒrio da DSIGA.

20. Apƒs a apresenta‰•o, os Ministros:

a) INSTARAM ‹ Comiss•o para harmonizar as quatro l‡nguas;

b) RECOMENDARAM o refor‰o de capacidade do Departamento de
WGDD com pessoal adicional por forma a desempenharem as suas
tarefas de forma eficaz;

c) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a alterar o modelo de relatƒrio para reflectir
que "o modelo de relatƒrio deve proporcionar espa‰o para qualquer
outra informa‰•o relevante";

d) ADOPTARAM o modelo de relatƒrio da DSIGA.
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4a SESS€O: AN•LISE E APROVA‰€O DO RELAT…RIO DOS PERITOS SOBRE
OS INFORMES E ACTUALIZA‰ŽES RELATIVOS AO 1• CTE:

21. A reuni•o recebeu o relatƒrio dos Peritos sobre os informes e ac tualiza‰„es
relativos ao 1• CTE.

a. Nova designaŠ‚o do CTE

22. No que diz respeito ‹ actualiza‰•o do relatƒrio de Peritos sobre a mudan‰a de
nome do CTE, os Ministros:

a) SOLICITARAM ‹ Comiss•o no sentido de harmonizar a defini‰•o dos
diversos conceitos relacionados com a Igualdade do G‚nero e o
Empoderamento da Mulher;

b) TOMARAM NOTA da altera‰•o do nome do presente CTE, em "o CTE
sobre a Igualdade do G‚nero e Empoderamento da Mulher, que foi
adoptado pelo CTE em mat‚ria dos Assuntos Jur‡dicos e Justi‰a.

c) Fundo para a Mulher Africana

23. Em rela‰•o ao relatƒrio de peritos sobre o Fundo para a Mulher Africana, os
Ministros:

a) TOMARAM NOTA da actualiza‰•o e do informe;

b) EXORTARAM ‹ Comiss•o para harmonizar as quatro l‡nguas;

c) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a proporcionar crit‚rios de selec‰•o dos
projectos e providenciar uma lista dos pa‡ses que receberam
financiamento e os nomes das organiza‰„es da sociedade civil que se
beneficiaram do fundo;

b. RelatŒrio sobre a situaŠ‚o de financiamento de Mecanismos de
G•nero nos Estados -Membros da UA

24. A respeito do relatƒrio de Peritos sobre o Estado de Financiamento dos
Mecanismos de G‚ner o nos Estados-Membros da UA, os Ministros:

a) TOMARAM NOTA do projecto de relatƒrio e as recomenda‰„es do
Estado de Financiamento dos Mecanismos de G‚nero nos Estados -
Membros da UA;

b) SOLICITARAM que a Comiss•o alargue o ˆmbito do estudo para incluir
mais Estados-Membros.

5a SESS€O: DECISŽES
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25. A reuni•o recebeu uma apresenta‰•o sobre o relatƒrio de Peritos referente ao
projecto de Decis„es da Pr‚ -Cimeira de G‚nero.

26. Na sequ€ncia dos debates, os Ministros:

a) ADIARAM a decis•o sobre a atribui‰•o da nova designa‰•o dos
edif‡cios da UA ao Subcomit‚ apropriado do Comit‚ dos
Representantes Permanentes (CRP);

b) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a desenvolver e implementar uma nova
ferramenta de relatƒrios sobre os progressos na consecu‰•o da
igualdade de g‚nero em Šfrica, que inc orpora as aspira‰„es da DSIGA
e a Agenda 2063 da UA";

c) ADOPTARAM as Decis„es da 9 a Pr‚ -Cimeira do G‚nero.

6a SESS€O: APRECIA‰€O E AADOP‰€O DO RELAT…RIO DOS PERITOS
SOBRE OS INFORMES E ACTUALIZA‰ŽES

a. Pr• -Cimeira de G•nero

27. A reuni•o foi informada sobre o r elatƒrio de Peritos relativa ‹ Pr‚ -Cimeira do
G‚nero de 2018.

28. Os Ministros:

a) TOMARAM NOTA da actualiza‰•o.

b) OperacionalizaŠ‚o da OrganizaŠ‚o das Mulheres Pan -Africanas
(PAWO) numa Agˆncia Especializada da UA

29. A reuni•o recebeu uma actualiza‰•o com o relatƒrio dos Peritos sobre a
Operacionaliza‰•o da PAWO numa Ag€ncia Especializada da UA.

30. Apƒs delibera‰„es, os Ministros:

a) MANIFESTARAM -SE PREOCUPADOS com o tempo que levar† para
negociar e ratificar um tratado, que ir† transformar a PAWO numa
Ag€ncia Especializada da UA, conforme a Decis•o
Assembly/621/(XXVIII) da Confer€ncia;

b) RECOMENDARAM a suspens•o de todas as delibera‰„es em torno da
PAWO at‚ nova ordem, ou quando estiverem dispon‡veis para
participarem nas discuss„es;

c) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a informa r regularmente ao presente CTE
sobre os progressos realizados na operacionaliza‰•o da PAWO e
assegure que a PAWO esteja dispon‡vel na prƒxima reuni•o do CTE.
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b. Estrat•gia de advocacia/campanha para a ratificaŠ‚o, domesticaŠ‚o
e imple mentaŠ‚o do Protocolo de Maputo

31. A reuni•o recebeu uma actualiza‰•o do relatƒrio de peritos sobre a estrat‚gia
de advocacia/campanha para a ratifica‰•o, domestica‰•o e implementa‰•o do
Protocolo de Maputo. A Ministra do G‚nero, Crian‰a e Bem-estar Social do Sud•o do
Sul, informou tamb‚m ao CTE sobre a ratifica‰•o do Protocolo de Maputo em
Outubro, pelo Sud•o do Sul, representando o 40• Estado Membro da UA, a faz€ -lo.

32. Apƒs as delibera‰„es, os Ministros:

a) INSTARAM ‹ Comiss•o a efectuar miss„es de advocacia nacionais no
ˆmbito do quadro do Comit‚ Ministerial do Conselho Executivo sobre os
Desafios de Ratifica‰•o/Ades•o e Implementa‰•o dos Tratados da
OUA/UA;

b) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a finalizar a estrat‚gia de advocacia e aos
Estados-Membros para reverem a estrat‚gia, com vista a refor‰†-la,
antes de realizar as miss„es de advocacia;

c) INCENTIVARAM os Estados-Membros a continuar a defender e intervir
junto das autoridades nacionais competentes, nomeadamente os
Parlamentos nacionais, no sentido de aprovarem a ratifica‰•o do
Protocolo de Maputo;

d) INCENTIVARAM AINDA os Estados-Membros para que continuem a
sensibilizar e educar as autoridades competentes sobre o Protocolo de
Maputo.

c. Projectos de Jardim e Museu das Mulheres Africanas

33. A reuni•o recebeu uma actualiza‰•o sobre o relatƒrio de Peritos em projectos
de jardim e museu das mulheres africanas.

34. Apƒs as delibera‰„es, os Ministros:

a) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a desenvolver crit‚rios na sele‰•o de
mulheres para serem homenageadas, as esculturas, retratos e outros
itens;

b) ENCORAJARAM os Estados-Membros a apresentar propostas sobre
as mulheres para serem homenageadas e os pontos a serem inclu‡dos
nos projectos de jardim e museu das mulheres; essas submiss„es e
propostas devem ser canalizadas atrav‚s das estruturas da UA nos
respectivos pa‡ses;

c) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a criar um Comit‚ Ministerial para ajudar a
orientar o projecto, incluindo a aprova‰•o de crit‚rios e an†lise das
submiss„es.
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d. Pr• -Consulta de •frica em torno da Comiss‚o sobre o Estatuto da
Mulher

35. A reuni•o recebeu uma act ualiza‰•o sobre a pr‚-consulta de Šfrica na
Comiss•o sobre o Estatuto da Mulher.

36. Apƒs as delibera‰„es, os Ministros:

a) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a garantir a posi‰•o comum de Šfrica sobre
CSW 62 no tema priorit†rio (Desafios e oportunidades para o alcance
da igualdade do g€nero e o empoderamento das mulheres e raparigas
rurais") e rever o tema (participa•‚o e acesso das mulheres nos meios
de comunica•‚o e tecnologias de informa•‚o e comunica•‚o e o seu
impacto e uso como um instrumento para o avan•o e empodera mento
da mulher", a partir da 47Ž sess•o de CSW), concorda-se que em
momento oportuno se permita comunica‰•o com Embaixadores
Africanos em Nova Iorque, de modo que a Šfrica comunique as mesmas
mensagens durante a Sess•o;

b) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a desenvolver e divulgar nos Estados -
Membros directrizes para a participa‰•o na pr‚-consulta de Šfrica na
Comiss•o sobre o Estatuto da Mulher.

e. Data, Local e Agenda do prŒximo CTE

37. A reuni•o recebeu u ma apresenta‰•o sobre a data, local e agenda do prƒximo
CTE, que poder† realizar-se na Segunda-feira, dia 7 a Sexta-feira dia 11 de Maio de
2018 na Sede da UA, salvo se um Estado Membro se ofere‰a a acolh€-la. O 3• CTE
proceder† ‹ elei‰•o de uma nova Mesa (Bureau) do CTE.

38. Na sequ€ncia das discuss„es, os Ministros:

a) TOMARAM NOTA das datas propostas e RECOMENDARAM a
Comiss•o, em consulta com a Mesa do CTE, a determinar a data e o
local da prƒxima reuni•o do CTE.

8a SESS€O: AN•LISE E ADOP‰€O DO RELAT…RIO DO S PERITOS SOBRE A
ACTUALIZA‰€O DA NOVA ESTRAT‡GIA DA UA DE IGUALDADE DO G‡NERO
E EMPODERAMENTO DA MULHER

39. A reuni•o recebeu uma apresenta‰•o do relatƒrio dos Peritos sobre a
actualiza‰•o da nova estrat‚gia da UA de Igualdade do G‚nero e Empoderamento da
Mulher e uma apresenta‰•o do Projecto de Estrat‚gia.

40. Apƒs as apresenta‰„es, os Ministros:

a) TOMARAM NOTA da informa‰•oactualizada;

b) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a harmonizar as quatro l‡nguas;
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c) ALTERARAM o nome da estrat‚gia para "Igualdade do G‚nero e
Estrat‚ gia de Empoderamento da Mulher";

d) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a continuar a finalizar a estrat‚gia, com o
apoio do Comit‚ Directivo da Estrat‚gia de G‚nero que foi nomeado
para o efeito;

e) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a alargar a associa‰•o do Comit‚ Directivo
para incluir membros do CTE e informar regularmente o CTE sobre os
progressos alcan‰ados na finaliza‰•o da nova Estrat‚gia da UA sobre a
Igualdade do G‚nero e Empoderamento da Mulher;

f) ENCORAJARAM os Estados-Membros a continuar comentando sobre
a estrat‚gia;

g) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a circular nos Estados -Membros o terceiro
Projecto da Estrat‚gia;

h) SOLICITARAM ‹ Comiss•o a analisar as observa‰„es sobre o
conte…do;

i) SOLICITARAM AINDA ‹ Comiss•o a ter em conta a cultura espec‡fica
e os imperativos tradicionais aquando da defini‰•o de conceitos,
incluindo o g‚nero e a igualdade do g‚nero.

9a SESS€O: AN•LISE E ADOP‰€O DO RELAT…RIO DE PERITOS SOBRE A
ACTUALIZA‰€O DA NOVA ESTRAT‡GIA DE COMUNICA‰€O DA UA DE
IGUALDADE DO G‡NERO E EMPODERAMENTO DA MULHER

41. A reuni•o recebeu uma actualiza‰•o segundo a qual estrat‚gia de
comunica‰•o est† a ser desenvolvida juntamente com a estrat‚gia de igualdade de
g‚nero.

42. Apƒs as delibera‰„es, os Ministros:

a) ALTERARAM o nome da estrat‚gia de comunica‰•o para: Estrat‚gia
de comunica‰•o sobre a igualdade do g‚nero e empoderamento da
mulher;

b) TOMARAM NOTA da actualiza‰•o.

11a SESS€O: AN•LISE E ADOP‰€O DO PROJECTO DE RELAT…RIO DO CTE

43. ADOPTARAM o relatƒrio com emendas.

12a SESS€O : CERIM…NIA DE ENCERRAMENTO

44. No seu discurso de encerramento, a SrŽ Mahawa Kaba Wheeler, Directora da
WGDD, agradeceu a todos pela sua participa‰•o nesta reuni•o. Reiterou ainda que a
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comemora‰•o pela Comiss•o dos 16 Dias de Activismo era mais uma demonstra‰•o
do seu compromisso com a GEWE e, uma vez que o CP afirmara previamente, ele
aguarda com expectativa a possibilidade de trabalhar com ministros e todas as partes
interessadas para a realiza‰•o do seu compromisso em tornar as mulheres e os
jovens, o ritmo card‡aco do seu mandato. Ela reconheceu e agradeceu a todos os
que apoiaram a reuni•o, incluindo os tradutores volunt†rios dos Estados -Membros,
nomeadamente de Angola e Mo‰ambique para o Portugu€s e a Mauritˆnia, L‡bia e
Sud•o para o Šrabe. Manifestou o seu apre‰o ao Presidente e ao Relator da reuni•o
dos Peritos que prepararam a presente reuni•o ministerial.

45. A Presidente da Mesa do CTE, S.Excia a DrŽ Jean Kalilani, agradeceu a todos
os delegados pelo impressionante empenhamento que permitiu a conclus•o bem -
sucedida desta reuni•o. Os resultados da reuni•o ser•o submetidos ‹ aprova‰•o da
Confer€ncia da UA, atrav‚s das estruturas apropriadas. Al‚m disso, destacou que ‚
necess†ria mais advocacia para as actividades dedicadas ‹ Igualdade do G‚nero e
Empoderamento da Mulher e, nesse sentido, exortou aos Ministros Respons†veis
pelas Quest„es do G‚nero e Assuntos da Mulher, a participarem no CTE,
pessoalmente. Enquanto apreciava o trabalho do Secretariado, expressou igualmente
a sua preocupa‰•o com os recursos humanos limitados, considerando que o trabalho
da WGDD ‚ t ransversal. Por outro lado, agradeceu ‹ Mesa do CTE pelo seu apoio.
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