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 الوزراء اجتماع تقرير

 

  مقدمة أوالً.
 

 بين للمساواة المتخصصة الفنية األفريقي االتحاد للجنة الخامسة العادية للدورة الوزاري جتماعاال ُعقد .1

 زوم منصة طريق عن إلنترنتا عبر االجتماع عقد قدو .2020 وفمبرن 27 في المرأة وتمكين الجنسين

  .المستجد كورونا فيروس مرض جائحة بسبب

 

 وكذلك القانونية مسائللل األولوية وأعطى الخبراء اجتماعات به انعقدت الذي الشكل نفس االجتماع اتبع .2

 الوزراء من بتتطل التيو الجنسين بين مساواةلل األفريقي التحادا أجندة في المهمةو العاجلة المسائل

 القرار. واتخاذ واالعتماد البحث
 

 ً  الحضور .ثانيا
 

 فاسو، بوركينا بوتسوانا، بنين، أنجوال، الجزائر، التالية: 64الـ األعضاء الدول االجتماع حضرت .3

 نغوالكو جمهورية ر،القم جزر شاد،ت الوسطى، فريقياأ مهوريةج ،األخضر الرأس الكاميرون، بوروندي،

 كينيا، بيساو، ينياغ غانا، امبيا،ج لجابون،ا إثيوبيا، إرتريا، مصر، يبوتي،ج ديفوار، كوت الديمقراطية،

 النيجر، اميبيا،ن موزمبيق، لمغرب،ا وريشيوس،م وريتانيا،م الي،م الوي،م مدغشقر، ليبيا، ليبيريا،

 فريقيا،أ نوبج لصومال،ا سيشيل، غال،السن الديمقراطية، لصحراويةا العربية لجمهوريةا رواندا، نيجيريا،

 وزيمبابوي. زامبيا ونس،ت توجو، يسواتيني،إ مملكة السودان،

 

 ً  االفتتاحية ةالكلم األولى: الجلسة -ثالثا
 

 التالية:  والخطب االفتتاحية ةالكلم أُلقيت .4
 

 لمتخصصةا الفنية اللجنة رئيسة يوانو،م توجنيفودي ونيكفير ميديسي الدكتورة معاليل ةاالفتتاحي ةالكلم

 بنين. بجمهورية ريالصغ التمويلو االجتماعية الشؤون ووزيرة
 ريالصغ والتمويل االجتماعية الشؤون وزيرة ،وانويم توجنيفودي فيرونيك ميديسي الدكتورة معالي ترحب .5

 في بالمشاركين لمرأة،ا وتمكين الجنسين ينب للمساواة المتخصصة الفنية للجنةا رئيسةو نيبن جمهوريةب

 كورونا روسفي أزمة خضم في تاجتمع لمتخصصةا الفنية اللجنة أن إلى مشيرة ،الوزاري االجتماع

 .الجنس نوع على القائم لعنفا ضد لنشاطا من يوًما 16 حملةب االحتفال فيه يتم توق فيو ،المستجد

 

 ضد العنف تفاقم ىإل أدى كيف ذلك في بما ،المستجد كورونا فيروسل السلبي األثر على الضوء  تسلط   .6

 عنفوال لإلناث، لتناسليةا األعضاء تشويهو ،طفالاأل وزواج الجنسي، العنف مثل ،والفتيات النساء

 منزلي.ال
 

  تدابير خالل من النساء على المؤلمة الجائحة آثار من للحد تدابير اتخاذ إلى ريقيةاألف الحكومات دعت .7

 الصحية، الرعاية لىإ الوصول تحسينو ،النساء من ةلهشا الفئات يشملل الدخل دعم نطاق توسيع تشمل

 لقيادةا في لمرأةا شاركةم دعم أيضاو ،لمرأةا ضد للعنف ستجابةالل الوقاية خدمات وتحسين توفيرو

 المستجد. وروناك فيروسل ستجاباتالا إطار في القرار صنع وعمليات
 

 وزيرة أتيليت، الومي ريستبيا السيدة معالي ةقياد تحت اواليته المنتهية لمكتبا هيئةل  متناناال عن أعربت .8

 خالل متازم عمل من إنجازه تم مال مقراطيةالدي الكونغو جمهوريةب والطفل واألسرة الجنسانية الشؤون

 في المرأة حقوق حمايةو تعزيز يف هداً ج دخرت لن ةالجديد المكتب هيئة أن على التأكيدو الماضيين العامين

 .أفريقيا
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 إثيوبيا يةبجمهور الشبابو لاطفواأل المرأة شؤون زيرةو عبدي، فيلسان السيدة معاليل ترحيبال كلمة

 الديمقراطية االتحادية
 

 أديس في بالوزراء الترحيب لكان عادية، الظروف كانت لو أنه إلى هللا، عبد فيلسان  السيدة معالي أشارت .9

 رحبن ،المستجد كورونا فيروس جائحة فرضتها التي لحاليةا للظروف نظًرا أنه إال إثيوبيا، أبابا،

  .فتراضياال االجتماع في بالمشاركين

 الدورة تنظيم على األفريقي االتحاد مفوضيةب والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديريةل الشكر وجهت .10

 تتيح إنها حيث همةم تعتبر التي ،المرأة مكينوت الجنسين ينب لمساواةل المتخصصة الفنية للجنة الخامسة

 الممارسات أفضل بادلت وكذلك النساء إلى لوصولا في فريقياأ حققتها لتيا إلنجازاتا تقييمل فرصة

 .والدروس

 

 جميع وتمكين سينالجن بين المساواة لتحقيق ومحّسنة جديدة هجنُ  إلى للتوصل لبالغةا األهمية على أكدت .11

 .وضعها يتم لتيا المبادراتو ستراتيجياتلال ةيالكاف المالية الموارد توفير ضمان وكذلك ،والفتيات النساء

 

 تحقيق على والتركيز ،بالتحديات المليئة الجائحة ذهه إبان موحدة تظل أن لىع األعضاء الدول تحث .12

 .2063 وأجندة مستدامةلا التنمية وأهداف بيجين، ملع ومنهاج عالنإ في ليهاع المنصوص األهداف

 

 فريقيةاأل المرأة منظمة ةرئيس يونيس، إيبينجي السيدة سعادة كلمة 
 دعوتهال هاتقدير عن حديثا المنتخبة األفريقية المرأة منظمة رئيسة إيبينجي يونيس السيدة سعادة أعربت .13

 لمنح ألفريقيا التحادا مؤتمر أمامو المتخصصة لفنيةا نةللج الخامسة الدورة اجتماع خالل كلمة إلقاء إلى

 متخصصة.ال وكالةال صفة األفريقية المرأة منظمة

  ،األفريقية المرأة لمنظمة العاشر المؤتمر خالل اعتماده تم الذي واإلعالن الرئيسية القرارات توضح .14

 للمرأة القارية األجندة قيادة مواصلةب المنظمة التزام ذاه المتخصصة لفنيةا اللجنة جتماعا في ومشاركتها

 حول األفريقي التحادا مفوضية الياتفعو األفريقي لالتحاد ارالقر صنع ابرمن جميع في والمشاركة

 المرأة. تمكينو الجنسين بين المساواة

 مع ،أفريقيا في المرأة وتمكين لجنسينا بين المساواة تحقيق في أفريقيا أحرزته الذي بالتقدم اعترفت .15

 جنسانية،ال والبحوث ،القدرات بناء لكذ في بما ه،ب امالقي يتعين مام الكثير هناك زالي ال أنه إلى اإلشارة

 الموارد. وتعبئة نالجنسي بمسائل العام الوعي زيادةو ،مصنفةال الجنسانية والبيانات

 على ديكالتأ عم ،المستجد كورونا فيروس جائحة خالل الجنساني العنف زيادة بشأن مخاوف ارتأث .16

 مناسب. شكلب والفتيات النساء دض العنف عم التعامل ضمان ضرورة

 مديريةو المرأة وشؤون الجنسانية المسائل عن المسؤولين األفريقي االتحاد وزراءل تقديرال عن أعربت .17

 أجل من النضال تعزيزل لمنظمةل المقدم لدعمل ياألفريق االتحاد مفوضيةب نميةوالت الجنسين ومسائل المرأة

 المرأة. تمكينو الجنسين بين المساواة تحقيق

 

 األفريقي االتحاد مفوضية ئيسر محمد، فكي موسى السيد سعادة ةكلم 
 

 من الوزراء أبداه مال تقديره عن ،محمد فكي موسى السيد سعادة األفريقي، االتحاد مفوضية رئيس أعرب .18

 مراعاة مانض إلى لراميةا جهودهم السيما ،المستجد وروناك فيروس جائحة سياق في لتزامالوا قيادةال

 كورونا فيروسب المتعلقة فيتعاال طوخط اتاالستجاب جميع في عالف بشكل الجنسين بين المساواة

  .المستجد
 

ً  بالعمل األفريقي االتحاد التزم جائحة،ال بداية منذ  .19  الحلول وتنفيذ لتحديد األعضاء الدول مع جنب إلى جنبا

 في شتركةالم الجهود هذه جسدتت وقد األرواح. يف الخسائر تقليلو الفيروس انتشار نعم على تساعد التي

 امنتضلل األفريقي اداالتح وصندوق جدالمست كورونا فيروسل االستجابة صندوق هماو ،صندوقين إنشاء

 .المستجد كورونا فيروس مكافحة في
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 التزامها على األعضاء الدول سعادته هنأ األفريقية، لمرأةل األول عقدال نهاية يصادف 2020 عام أن بما   .20

 42 تصديق منها ،لموسةم نتائج تحقيق نتضم النطاق، اسعةو ومبادرات مشاريع إقرار إلى أدى الذي

 إنشاءو السياسية لساحةا يف لنساءا عدد وارتفاع مابوتو، بروتوكول على األفريقي حاداالت في عضوا دولة

 .ائتماني صندوق لىإ سيتحول الذي ألفريقيةا المرأة صندوق

 للمرأة واالقتصادي لماليا  شموللا"" وهو ،األفريقية رأةلمل الجديد عقدلل اختير الذي الموضوع نإ  .21
 للمرأة. الكامل لتحررا وتعزيز الجهود دعم على القارة تصميم يعكس "،األفريقية

 األفريقي االتحاد وصكوك المبتكرة األدوات تطوير األفريقي االتحاد في األعضاء الدول تواصل .22

 شجع الصدد، هذا فيو .قياأفري في والفتيات لنساءا وتمكين لجنسينا بين لمساواةا لتعزيز واستراتيجياته

 طواتخ اتخاذ على المرأة حقوق حول وتوماب بروتوكول على بعد تصدق لم لتيا 13الـ األعضاء الدول

 .الوثيقة على للتصديق
 

 وتحقيق إيجابية بطريقة قارتنا لتحويل شجاعة إجراءات واتخاذ الجهود تكثيف على أيضا الوزراء شجع  .23

 نريدها. لتيا أفريقيا  ،2063 أجندة في المحددة األهداف
 

 الخبراء الجتماع لالعم وبرنامج ألعمالا جدول عتمادا  الثانية. الجلسة - رابعا
 

 (1 )الملحق هواعتماد العمل برنامج تقديم تم .24

 

  ظاميةالن المسائل عن لخبراءا تقرير اعتمادو بحث :الثالثة الجلسة خامسا.
 

 عن: الخبراء تقارير واعتماد بحث .25
 

 2019 عامل أفريقيا يف الجنسين بين لمساواةا حول لرسميا اإلعالن يرتقار -ألف
 

 عامل أفريقيا في الجنسين بين المساواة حول الرسمي اإلعالن تقارير عن الخبراء تقرير بحث عقب   .26

 لالتحاد اتالسياس نعص أجهزة لىإ امإلحالته ينالتالي ينالمقرر يعومشر الوزراء اعتمد ،2019

 األفريقي:
 

 في ماجهوإد المرأة، حقوق حول مابوتو بروتوكول على الدول جميع تصديق بشأن مقرر عمشرو -أ

 وتنفيذه الوطنية التشريعات
 

  الوزراء: إن  .27
 

 واالقتصادي المالي شمولال عقد اعتبارهب 2030-2020لجديدا األفريقية لمرأةا عقد باعتماد يقرون 

  ؛إثيوبيا بابا،أ أديس في لمؤتمرل والثالثين الثالثة لعاديةا الدورة خالل ،للمرأة
 

  ابوتو،م بروتوكول على دقتص التي 42الـ األعضاء لدولل التقدير عن يعربون

 الوطني لصعيدا على المناسبة التدابير تخاذا على عد،ب تصدق مل لتيا ،13لـا ألعضاءا الدول ويشجعون

  األفريقي؛ التحادا مفوضية إلى صديقهات وثائق وتقديم

 

ً أ يشجعون  إلدماجه لالزمةا التدابير اتخاذ لىع مابوتو روتوكولب لىع دقتص لتيا ألعضاءا الدول يضا

 للمساواة ةالشعبي "النهج حول 2020-0102 األفريقية المرأة قدع مع مشيات وتنفيذه لوطنيةا تشريعاتها في

 71 يومي قدتعُ  التي مابوتو روتوكولب حول االفتراضية لمشاوراتا ونتائج لمرأة"ا وتمكين نالجنسي بين

 والشعوب. إلنسانا لحقوق األفريقية اللجنة إلى يةدور تقارير قديمت ذلك يف بما ،0202 وفمبرن 18و
 

 واألمن والسلم المرأة بشأن مقرر مشروع -ب
 

  الوزراء: إن .28
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ً  يحيطون  ً ا عقد الذي األمنو والسلم المرأة حول ألولا ألفريقيا بالمنتدى علما  21 إلى 10 من فتراضيا

 واألمن؛ السلمو المرأة بشأن عنه الصادرين للعمل ةدعوالو عالناإلوب 2020 نوفمبر
 

 هذا عقد على ألفريقيا االتحاد فوضيةم يف األمنو السلمو بالمرأة ةالمعني ةالخاص ةالمبعوث مكتب يهنئون 

 لىع واألمن، لسلما يف لمرأةا حقوق أن من وللتأكد األمن،و والسلم المرأة حول األول األفريقي المنتدى

 سرأ على تبقي فريقيا،أ في الجنسين ينب المساواة حول الرسمي اإلعالن يف عليه المنصوص النحو

  األفريقي؛ االتحاد أولويات
 

 األفريقية حكوماتالو دولال رؤساء حضورو وبدعم النساء قيادةب ألفريقيا، المس منتدى عقد يدعمون

 السالم حقيقت عجلة دفع في لمرأةا دور يزوتعز لنزاعاتا حلب لكفيلةا السلمية المسارات الستكشاف

  أفريقيا؛ في المستدام
 

ً  يدعمون  887والـ 038 الـ اجتماعاته اللخ األفريقي التحادل األمنو لسلما جلسم قرراتم تفعيل أيضا

 عم واألمن، السلمو المرأةب ةالمعني الخاصة المبعوثة مكتب لىع المؤسسي الطابع فاءإض بشأن 951والـ

 أفريقيا. في واألمن السلمو المرأة ةأجند تنفيذب للتعجيل ثابتةو كافية بشريةو مالية موارد تخصيص
 

 لمرأةا وتمكين الجنسين ينب للمساواة ألفريقيا االتحاد استراتيجية -باء
 

ين ين الجنسبقي للمساواة الخبراء عن استراتيجية االتحاد األفري عرض حول تقريرإلى االجتماع  استمع .29

 وتمكين المرأة.

عقب عرض تقرير الخبراء، أثارت بعض الدول األعضاء مخاوف بشأن تعريف "الصحة والحقوق  .30

لحقوق الجنسية واإلنجابية" واقترحت تعديله واالستعاضة عنه بـ"الصحة الجنسية واإلنجابية وا

 ل مابوتو.اإلنجابية،" بما يتماشى مع اللغة المستخدمة في بروتوكو

 

ئيسي نوني الرو الصك القاهالمستشارة القانونية رأياً قانونياً يشير إلى أن بروتوكول مابوتو  ممثلة قدمت  .31

ول األعضاء التي كما أشارت إلى أن بروتوكول مابوتو ملزم فقط للد الذي ينبغي أن تستند إليه المواءمة.

 صدقت عليه.

 :- بما يلي الوزراءقام المستشارة القانونية،  لرأي القانوني المقدم من مكتباتلقي  بعد .32

بية واإلنجا التعريف الوارد في االستراتيجية بـ"الصحة الجنسية عن من األمانة االستعاضة طلبوا .أ

  .والحقوق اإلنجابية" حسب المصطلحات الواردة في بروتوكول مابوتو

 

 .يقة بجميع اللغاتفي الوثالمناسبة المصطلحات تقديم د من من األمانة التأك طلبوا .ب

 

 .التي تتوافق مع بروتوكول مابوتو صيغةبال االستراتيجيةوافق الوزراء على  .ج

 
 

 وتمكين الجنسين ينب للمساواة لشعبيةا النُّهج حول ألفريقيةا المرأة لعقد لنهائيةا المراجعة تقرير - جيم

 2020-2010 المرأة:
 

 الشعبية النُّهج حول األفريقية المرأة لعقد النهائية المراجعة تقرير عن الخبراء تقرير وبحث عرض عقب  .33

 إلى إلحالته لتاليا المقرر شروعم لوزراءا عتمدا ،2020-2010 المرأة: تمكينو الجنسين بين للمساواة

 األفريقي: التحادل السياسات صنع أجهزة
 

 2020-2010 ألفريقيةا المرأة عقد شأنب مقرر مشروع

 الوزراء، إن .34

 الجنسين بين ساواةللم لشعبيا النهج حول األفريقية رأةالم لعقد لنهائيةا المراجعة ريربتق علما يحيطون

 2020-2010 المرأة: وتمكين
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 التنفيذ على لككذ يهنئونهاو األفريقية ةالمرأ عقد عن تقاريرها دمتق التي األعضاء لالدو يهنئون

  العشرة لعقدا لمواضيع الناجح
 

 لالتحاد لسياساتا صنع أجهزة لىإ إلحالته ألفريقيةا لمرأةا عقدل ئيةالنها المراجعة تقرير يجيزون

 األفريقي
 

 2030-2020 ألفريقية:ا للمرأة واالقتصادي المالي الشمول حول ألفريقيةا المرأة عقد -دال

 المالي الشمول حول األفريقية المرأة عقدب المتعلقة المستجدات آخر عن إحاطة االجتماع تلقى .35

  .2030-2020 األفريقية: لمرأةل واالقتصادي

 

ً  الوزراء أحاط .36  حول القارية االستراتيجية تطوير بدعم التزامهم وأعلنوا كملةالمست المعلوماتب علما

 للمرأة. واالقتصادي المالي الشمول

 ؤشرهوم مابوتو بروتوكولل داءاأل بطاقة - هـاء

 مشروع الوزراء اعتمد مؤشره،و مابوتو بروتوكولل داءاأل بطاقة عن الخبراء تقرير بحث عقب .37

 التالي: المقرر

  ومؤشره ابوتوم بروتوكولل داءاأل بطاقة بشأن مقرر مشروع

  ،مابوتو بروتوكول على صدقت التي األعضاء الدول وزراء إن .38

 بين والمساواة ألفريقيةا المرأة تحرير عزيزت في المتمثل ابوتوم للبروتوكو العام الهدفب يذكرون

 لعواملا لىإ لوصولا  في متساوية فرص على الرجالو النساء صولح ضمان لأج من الجنسين،

 روفظ وتحدد تشكل التي األخرى العملياتو التنمية يف عوائق دونو لمتساويةا مشاركتهمل الالزمة

 وعملهم حياتهم
 

 ةفوضيم في إيجابية تطورات باعتبارهما مؤشرهو ابوتوم بروتوكولل داءاأل بطاقة تحداثاسب يرحبون

 األفريقي االتحاد بادراتم جميع في الجنسين بين اواةالمس قضايا تعميمب يتعلق يماف األفريقي االتحاد
 

 :يلي بما لقياما  األفريقي االتحاد  ناشدوني
 

 بروتوكول لتنفيذ وتقييم درص وسيلة باعتبارهما ومؤشره مابوتو بروتوكولل داءاأل بطاقة اعتماد (1

 الجتماعيةا المبادرات ميعج نم تجزأي ال جزءك بالمرأة النهوض تسهيل أجل من مابوتو

 األفريقي االتحاد هاب يضطلع لتيا واإلنمائية ةواالقتصادي والسياسية
  

ً  يوليو 11 إعالن إلى المؤدية العملية بدء (2  مابوتو لتنفيذ يوما
 

 والشعوب ناإلنسا لحقوق األفريقي االتحاد لجنة مع وبالتعاون األفريقي االتحاد مفوضية تمكين (3

 الةالح تقرير إلعداد ومؤشره ومابوت بروتوكولل داءاأل بطاقة ستخداما من األخرى والكيانات

 مابوتو كوللبروتو األعضاء لدولا تنفيذ عن سنتين كل

 

 
 

 الجنسين بين والمساواة المستجد كورونا فيروس -واو
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 طأحا الجنسين، بين والمساواة المستجد كورونا فيروس عن الخبراء تقرير وبحث عرض بعد .39

 المستجد وناكور فيروسو الجنسين بين المساواة عن المستكملة المعلوماتب علما الوزراء

  الرئيسية واإلحاطات لمستجداتا عن لخبراءا تقرير اعتمادو بحث الرابعة: الجلسة

 التالي: النحو على والمستجدات اإلحاطات عن الخبراء تقرير االجتماع تلقى .40

 والفتيات النساء ضد العنف -ألف

 مقرر باعتماد أوصى الذي والفتيات، النساء ضد العنف عن الخبراء تقرير حول العرض عقب .41

 األفريقي االتحاد اتفاقية شأنب التفاوض في لبدءا األفريقي التحادا يف ألعضاءا لدولا نم يطلب

 فإن ،األفريقي تحادلال اتلسياسا صنع أجهزة قبل نم العتمادها الفتياتو النساء دض العنف إلنهاء

 الوزراء:

 بالتقرير علما يحيطون -أ

  

 أفريقيا في والفتيات النساء ضد العنف أشكال جميع بإنهاء التزامهم مجددا كدونؤي  -ب

 

 الجنسين بين المساواة لتحقيق األفريقي االتحاد مفوضية تبذلها التي الدؤوبة بالجهود يشيدون  -ج

 المرأة وتمكين

 اتفاقية إعداد لطلب حكومته نم التفويض يتسلم لم بأنه االجتماع عربيةال مصر جمهورية وفد أبلغ  .42

 لتوصيةا واعتمد المقدم بالتحفظ االجتماع قرأ التوصية. لىع تحفظه بدىأ وبالتالي ،جديدة

 المرأة وضع حول جنةلل والستون الرابعة والدورة 52 + بيجينو األجيال، ينب المساواة - باء

ً  الوزراء تلقى .43  الرابعة والدورة ،25 + وبيجين األجيال، بين المساواة عن الخبراء تقارير حول عرضا

 حاطةاإلب علما واأحاطو .المرأة وضع حول للجنة والستين

 قيةاألفري النسائية القيادات بكةش - جيم
 

ً  الوزراء طاحأ األفريقية، النسائية القيادات شبكة عن الخبراء تقرير بحث عقب .44  المعلوماتب علما

 الوطنية. لفصولا تنفيذ بدعم التزامهم عن أعربواو مةالمقد

 ً  المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة خصصةالمت الفنية لجنةل السادسة دورةال نعقادا مكانو موعد - خامسا

ً  الوزراء تلقى .45  أن واقترحوا المتخصصة الفنية للجنة القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد حول عرضا

 .2021 نوفمبر 26 في تاإلنترن عبر تنعقد

 ً  المتخصصة لفنيةا اللجنة تقرير شروعم واعتماد بحث - سادسا

 )الفقرة 38 الفقرة في يرد كما العربية مصر جمهورية تحفظ مع المعدلة، صيغتهب التقرير دااعتم تم  .46

 .(بيةالعر النسخة في الصحيح بالترقيم 42

 

 ً  الختامية الكلمات - سابعا
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  والتنمية الجنسين ومسائل المرأة يةرمديل باإلنابة مديرةال مالوكا، رويافيكت ليهو السيدة كلمة -أ

 رئيسة ،والتنمية الجنسين ومسائل المرأة مديريةل باإلنابة مديرةال مالوكا، فيكترويا ليهو السيدة شكرت .47

 اتلمناقشبا اإلعتراف ومع .االجتماع بها أدارت التي لطريقةل المتخصصة لفنيةا اللجنة مكتب هيئة

 عن باإلنابة ةالمدير تأعرب ،ألعضاءا الدول أبدتها التي األحيان نم كثير في لمتباينةا واآلراء القوية

 تركة.مش أرضية إلى توصللل االجتماع قيادة يف وتوجيهها لقيادتها ةللرئيس اتقديره

 على ليد مما المتخصصة، الفنية لجنةال في كبيرة بأعداد لحضورهم لوزراءل تقديرها عن تأعرب .48

 الجنسين. ينب لمساواةل األفريقي االتحاد أجندةب بالنهوض التزامهم

  ،ديوب بينيتا السيدة ،واألمن السلمو بالمرأة المعنية األفريقي لالتحاد الخاصة المبعوثةب أشادت  .49

 نبي لمساواةل األفريقي تحاداال ألجندة الثابت ودعمها لمتخصصةا الفنية اللجنة في لمشاركتها

  .الجنسين

  هميورثو أن ولضمان أفريقيا في والشبان والشابات النساء أجل من العمل لمواصلة الوزراء حفزت .50

 .0632 أجندة تطلعات مع تماشىي بما لجنسينا بين وازنات أكثر قارة

 أصحاب جميع مع لعملا إلى الوزراء دعت فقد جماعية" "مسؤولية هي سينالجن بين المساواة أن بما .51

 لمرأة.ل اإلنسان حقوق تحقيق أجل نم للضغط المصلحة

 أصحاب وجميع الوزراء مع بالعمل ةملتزم والتنمية الجنسين مسائلو المرأة مديرية تزال ال .52

 فريقيا.أ في والفتيان الفتياتو النساء خدمةل اآلخرين المصلحة

 واألمن ملوالس ةلمرأل األفريقي لالتحاد ةالخاص ةالمبعوث ،ديوب بينيتا لسيدةا سعادةل ختاميةال كلمةال -ب
 

 ،واألمن السلمو بالمرأة المعنية األفريقي لالتحاد الخاصة المبعوثة ديوب، بينتا السيدة سعادة أشادت .53

 أدارت التي لطريقةل لمتخصصةا لفنيةا للجنةا رئيسةب ،اكاجمو اثرينك لسفيرةا ألقتها التي كلمتها في

 ماللتزامه الجنسانية لشؤونا عن المسؤولين زراءالو لجميع امتنانها نع أعربت ماك االجتماع، بها

 المستجد. وروناك فيروس جائحة عن الناشئة التحديات رغم

 من عددا المرأة وتمكين الجنسين بين لمساواةل المتخصصة الفنية للجنة الخامسة الدورة اعتمدت .54

 لكاملا تنفيذهاب ملاللتزا سيكون التيو ،والفتيات النساء ياةح لتحسين المهمة المسائل بشأن قرراتمال

 أفريقيا. في لمستدامةا والتنمية واألمن السلم وعلى الفتياتو النساء رفاه لىع إيجابي أثر

 االتحاد أجندة في قدما للمضي الدعوة بمواصلة ةالخاص ةالمبعوث مكتب التزام على مجددا أكدت .55

 الجنسين. بين لمساواةل األفريقي

 

 المتخصصة يةالفن اللجنة ةرئيسل الختامية الكلمة  -ج

 حضروا الذين للوزراء اتقديره عن ميوانو يفوديجتون فيرونيك ميديسي الدكتورة معالي تأعرب .56

 لذيا عملبال واعترفت الفني. االجتماع خالل مكثفة فاوضاتم أجروا الذين الخبراء وكذلك جتماعاال

 قرارال واتخاذ الجتماعا من لمتخصصةا الفنية اللجنة ذهه لتمكين ألفريقيا االتحاد فوضيةم به قامت

 المرأة. وتمكين لجنسينا بين المساواةب المتعلقة لحاسمةا المسائل بشأن

 معالي قيادةب المتخصصة الفنية للجنة واليتها المنتهية المكتب لهيئة وتقديرها تهانيها عن أعربت .57

 المكتب هيئة زامتال مجددًا أكدتو واليتها فترة لخال المنجز للعمل يأتيليت لومييا بياتريس السيدة

 .فريقياأ في المرأة حقوق حمايةو تعزيز لىع العمل بمواصلة ةالجديد

 اللجنة مكتب هيئة ئيسلر الثالث النائب لمنصب األفريقي الجنوب إقليم من مبابوييز بترشيح أقرت .58

 عن األمانة غوإبال لمشاوراتا من النتهاءا على فريقياأ شمال إقليم تحث بينما المتخصصة، الفنية

 .االجتماع هذا من أيام 7 غضون يف ،للرئيس لثانيا لنائبا منصبل المعين حهبمرش العميد طريق

 .األصول حسب المتخصصة الفنية للجنة ةالخامس الدورة اجتماع اختُتم .59
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