
1 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA         P. O. Box 3243        Telephone:  5517 700        Fax:  5517844 - Website:   
www.africa-union.org 

 

 مشاريع المقررات

 

 :الجنسانية لمسائلل القمة قبل ما اجتماع بشأن مقرر مشروع .1

 إن المجلس التنفيذي،

ة عمل االجتماع التحضيري للقمة بشأن المسائل الجنسانيالدعوة إلى وثيقة نتائج  عتمديو  حيط علماي .1
 ات؛: تمكين الشباب والشاب"الديمغرافي من خالل االستثمار في الشباب العائدبتسخير "المتعلقة 

 نعتقرير إعداد اإلجراءات المناسبة لتنفيذ الدعوة إلى العمل، والدول األعضاء اتخاذ من  طلبي .2
 .تقرير عن التقدم المحرز بإعداد االتحاد األفريقي أيضا، ومن مفوضية التقدم المحرز

ه خاص على مع التركيز بوج التعجيل بإنشاء الصندوق األفريقي لتنمية الشباببمن المفوضية  طلبي .3
 ؛ الفتيات

وارد وتوفير الم بالمسائل الجنسانية الدول األعضاء على تعزيز اآلليات الوطنية المعنية  شجعي .4
 ؛2636عام التنمية المستدامة لوخطة  2603 أجندة الكافية لها لتيسير تحقيق 

لجنة رفيعة المستوى معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتعزيز المساءلة الفعالة  ينشئ .5
 ؛ألجندةتعبئة الموارد وزيادة اإلجراءات دعما لهذه اواإلبالغ و

حث الدول األعضاء على يم واألمن، ولمكتب المبعوث الخاص المعني بالمرأة والسعلى   يحافظ .0
 1325تنفيذ خطة عمل قرار األمم المتحدة 

 مباني االتحاد األفريقي تسميةبشأن إعادة  مقررمشروع  .2

 إن المجلس التنفيذي،

 قيا؛العنصري واالستعمار والتنمية في أفري تمييزبمساهمات المرأة األفريقية في الكفاح ضد ال يقر  .1
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ة ومدافعة نسانيبصفتها ناشطة للشئون اإلدور ومساهمات زنزيل مريم مكيبا، في مجال الفنون، ب قري .2
شيد يالعنصري في جنوب أفريقيا، و الكفاح ضد التمييزفي الدؤوب عن حقوق اإلنسان، ولتفانيها 

 في أفريقيا؛ الشجاعةالبطلة بهذه 
لعالم في اواجهة  ميريام ماكيبا كأول امرأة أفريقية تضع الموسيقى األفريقية للحرية في ب عترفي .3

 الستينيات؛
طورة إمبرا باعتبارها اميريام ماكيبا تكريما لهقاعة  متعددة األغراض باسم "القاعة ال تسمية يقرر .4

 ألغنية األفريقية.ا
 تسمية قاعة المؤتمرات القديمة باسم "قاعة المرأة".  قرري .5

 إن المجلس التنفيذي،

ستعمار ومناهضة الفصل العنصري، وكذلك في تشكيل ضد االمساهمات المرأة في الكفاح ب يعترف .1
 األفريقي؛منظمة الوحدة األفريقية، التي أصبحت اآلن االتحاد 

اتخاذ الخطوات الالزمة، جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء على مفوضية االتحاد األفريقي  يشجع .2
 أفريقيا؛ في االتحاد األفريقي، لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في

يات يق"قاعة المرأة، تكريما لجميع النساء األفر باسمإعادة تسمية "قاعة المؤتمرات القديمة"  يقرر .3
 من أجل استقالل أفريقيا .. كافحناللواتي 

 األفريقيةبشأن منظمة المرأة  مقررمشروع  .3
 التنفيذي، المجلس إن

 ألفريقيا لالتحاد تابعة متخصصة وكالة إلى األفريقية المرأة منظمة تحويل بقرار ويرحب علما يحيط .1
 أفريقيا يف الجنسين بين بالمساواة الخاص اإلعالن عن تقرير تقديم بشأن مقررشروع م .4

 :التنفيذي المجلس إن

 في عقدت التي ة،المرأ وتمكين الجنسين بين لمساواةل الثانية المتخصصةفنية بتقرير اللجنة ال علما حيطي
 بإثيوبيا أبابا أديس في األفريقي االتحاد مفوضية مقر في 2612 ديسمبر 60 إلى 64 من الفترة

 أجندة عن اإلبالغ مع لمواءمته أفريقيا في الجنسين بين المساواة بشأن الرسمي اإلعالن مواد تعديل يقرر
2603. 


