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 مذكرات إحاطة للجنة الفنية المتخصصة
7402ديسمبر  40-40  

 

 الوزراءات إجراء إحاطة/معلومات مستكملة/ مسائل رئيسية بند جدول األعمال الجلسة

 :2الجلسة 
 

بحث تقارير اإلعالن الرسمي 
حول المساواة بين الجنسين في 

 2102أفريقيا لعام 
 

 االتحاد في األعضاء للدول عشر الحادي التقرير يقدم
 التحادا مفوضية لرئيس عشر الثاني والتقرير األفريقي
 ينالمادت في عليها المنصوص بااللتزامات عمال األفريقي

 الجنسين بين المساواةحول  الرسمي اإلعالن من 01 و 07
 ضيةمفو ورئيس األعضاء الدول تلزم التيو أفريقيا، في

 خطة يذتنف في المحرز التقدم عن باإلبالغ األفريقي االتحاد
 المستدامة التنمية

  دااستعدا التقارير اعتماد 
 هيئاتعلى  لعرضها
 في األخرى السياسة
 األفريقي االتحاد

  عن باإلبالغ قرار اتخاذ 
 2122 أجندة

النموذج المنقح لتقديم تقارير 
اإلعالن الرسمي حول المساواة 

 بين الجنسين في أفريقيا 

اإلعالن الرسمي حول  عن لإلبالغ المنقح النموذج يهدف
 اإلبالغ ةعملي توحيد إلىالمساواة بين الجنسين في أفريقيا 

 .اإلعالن الرسمي يصدرها التي البنود جميع عن

اعتماد إطار جديد لتقديم 
 التقارير

إعادة تسمية اللجنة الفنية  :2الجلسة 
 المتخصصة

 

 سينالجنمسائل ل األولىاللجنة الفنية المتخصصة  أوصت
 شملي بحيث اللجنة مسمى في النظر بإعادة المرأة وتمكين

 ياساتهوس األفريقي االتحاد رؤية مع متسقة لتكون" المساواة"
 في مرأةال وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الرامية
 ." القارة

 

 بالمسمى علمااإلحاطة 
الفنية  للجنة الجديد

 وقواعدالمتخصصة 
  .المعتمدة اإلجراءات
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دل علل المتخصصة الفنية للجنةالدورة الثالثة  وافقت
 01 إلى 2 من الفترة في عقدت التي القانونية، شؤونوال

 الداخلي النظام واعتمدت التوصية على ،2102 نوفمبر
 نسينالج بين لمساواةل المتخصصة نيةفال اللجنة" بعنوان
 ."المرأة وتمكين

قواعد إجراءات اللجنة  علىالتعديالت اإلضافية  وتشمل
 مكينوت الجنسين بين المساواة بشأنالفنية المتخصصة 

" الجنسين بين المساواة" و" المساواة" تعاريف: المرأة
 اآلخرين السلطات أو الوزراء إدراجو ،"المرأة تمكين"و

 األعضاء الدول حكومات قبل من األصول حسب المعتمدين
 .2122 عامأجندة  عن وتقديم التقارير اللجنة؛ في كأعضاء

 صندوق المرأة األفريقية
 

ومسائل مديرية شؤون المرأة قادت  ،2102 عام في
 وكوت و،جتو إلى ميدانيةبزيارات  الجنسين والتنمية

 وأظهرت. مبابوييوز وأوغندا، وموريتانيا، ديفوار،
 ايةالرع على الحصول فرص زيادة أمور، جملة في النتائج،

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناثحول  والتوعية الوالدة، بعد
 الممارساتتحسين و القانونية غير اإلجهاض وعمليات ،

 .الزراعية

 

اإلحاطة علما 
 بالمعلومات المستكملة
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ومسائل الجنسين  المرأةمديرية  تقوم ،2102 عام وفي
 تعراضالسصندوق المرأة األفريقية  تقييم بإجراء والتنمية

 أموال وتعبئة المرونة من مزيدا وإعطائها إدارتها، آلية
 ابلةق ومشاريع أعلى تأثير ذات برامج تنفيذ بهدف إضافية
 .للتطوير

 لياتاآل تمويل وضع عن تقرير
 يف األعضاء الدول في انيةالجنس

 األفريقي االتحاد

اللجنة الفنية المتخصصة  مكتب هيئة مقرر أعقاب في
 الصادرو ،بمسائل الجنسين المعنية األجهزة بتمويل المتعلق

 في 2102 يوليو 2 فيالذي عقد  الثالث ااجتماعه في
 اآلليات تمويل لحالة سريع تقييمتم  رواندا، الي،كيج

 وتم. اوأوغند وإثيوبيا رواندا هي بلدان ثالثة في الجنسانية
 .ياتتوص يتضمن تقرير لمشروع النهائية الصيغة وضع

 بتوصيات علما يحيط
 التقرير

 4الجلسة 
 

مقررات اجتماع ما قبل القمة حول 
 مسائل الجنسين

 

 ةالقم خالل اتخاذها تم التي تلك المقدمة قرراتمال تشمل
 مسائل الجنسين حول األفريقي لالتحاد التاسعة السابقة
المرأة  مديرية عمل استلزمها التي قرراتمال من وغيرها

 .ومسائل الجنسين والتنمية

 قرراتمال اعتماد
على  لعرضها استعدادا
 السياسات هيئات

 لالتحاد األخرى
 األفريقي

 2الجلسة 
 

تقييم سياسة مسائل الجنسين لعام 
2112  

 

 قييمبتالدورة األولى للجنة الفنية المتخصصة  قرار عقب
 استراتيجية ووضع 2112 لعاممسائل الجنسين  سياسة

وظفت مديرية المرأة ومسائل الجنسين  جديدة، جنسانية

اإلحاطة علما بمشروع 
 التقرير ومناقشته
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جنسانية ال لسياسةل تقييم جراءإل استشارية شركةوالتنمية 
 .االجتماع إلى تقريرال مشروع دمُقو. 2112 لعام

 2الجلسة 
 

استراتيجية مسائل الجنسين 
 لالتحاد األفريقي

 

 قييمبتتخصصة الدورة األولى للجنة الفنية الم قرار عقب
 جنسانية استراتيجية ووضع 2112 لعامالجنسانية  سياسةال

مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية  عينت جديدة،
التحاد ل جديدة جنسانية استراتيجية لوضع استشارية شركة

 مبرديس وأوائل سبتمبر بين ما الفترة وفي. األفريقي
 أصحاب مختلف مع نيةف مشاورات عقدت ،2102

 األعضاء، الدول من آخرين خبراء ذلك في بما المصلحة،
 االتحاد وأجهزة ،إدارات مفوضية االتحاد األفريقيو

 والمنظمات اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات األفريقي،
 ية،اإلقليم المدني المجتمع ومنظمات الدولية، الحكومية غير

 .المتحدة األمم ووكاالت

اإلحاطة علما بمشروع 
استراتيجية مسائل 
الجنسين لالتحاد 
 األفريقي ومناقشته

 

 2الجلسة 
 

استراتيجية االتصاالت الجنسانية 
 لالتحاد األفريقي

 

 ةوالمعرف الوعي زيادة إلى االتصاالت استراتيجية تهدف
 مديريةو حول مسائل الجنسين األفريقي االتحادأجندة ب

 نشر أيضا دعموست. ومسائل الجنسين والتنميةالمرأة 
مسائل ب المتعلقة األفريقي لالتحاد الجديدة االستراتيجية

 الجنسين

اإلحاطة علما 
باالستراتيجية الجديدة 
لالتصاالت الجنسانية 

 ومناقشتها
 

 01الجلسة 
 

اجتماع ما قبل القمة حول مسائل 
 الجنسين

 02 من الفترة في 2102 لعام القمة قبل مااجتماع  سيعقد
 القمةاجتماع ما قبل  ذلك وسيسبق. 2102 يناير 02 إلى

اجتماع ما  علما نحيط
قبل مؤتمر القمة حول 
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 الذي المدني المجتمع يعقده الذيحول مسائل الجنسين  
 يعقبوس. "مسائل الجنسين هي حملتي لألجندة" تستضيفه

 اعاجتماالجتماع ما قبل مؤتمر القمة حول مسائل الجنسين 
 اعواجتم األفريقي االتحاد مفوضية في لمرأةل يتشاراس

 .يقياأفر في المرأة اجتماع لجنة وضع انعقاد قبل رياستشا

 

الجتماع ما قبل مؤتمر القمة حول  الرئيسية األهداف تتمثل
 :يلي فيما هذامسائل الجنسين 

o مكافحةاالنتصار في  – 2102 عام موضوع مناقشة 
 لىع وأثره -أفريقيا لتحول مستدامال مسارال: الفساد

 المرأة؛ وتمكين الجنسين بين المساواة

o  ة مديري سياسةلمناهج  االستراتيجي الموقع تحديد
 اقيس فيالمرأة ومسائل الجنسين والتنمية 

 ؛األفريقي لالتحاد الجديدة اإلصالحات

o مةالق مؤتمرالجتماع ما قبل  العاشرة للذكرى اإلعداد 
  ؛الجنسينحول مسائل 

o التحادا مفوضية في المرأة تهم التي القضايا مناقشةو 
 .األفريقي

 

 مسائل الجنسين ونكلف
 مكتبهيئة  أعضاء

اللجنة الفنية المتخصصة 
 اجتماع في لمشاركةبا

 القرارات واتخاذ يناير
اللجنة الفنية  عن نيابة

 يتعلق فيماالمتخصصة 
 وتحديد السنة، بموضوع
 االستراتيجية االتجاهات

مديرية  سياسة لمناهج
المرأة ومسائل الجنسين 

 واالحتفاالت والتنمية
 رةالعاش السنوية بالذكرى

الجتماع ما قبل مؤتمر 
القمة حول مسائل 

 . الجنسين
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 :ما يلي هي المتوقعة النتائج

 

o  بين المساواة على وأثره 2102 عام موضوعمناقشة 
 .المرأة وتمكين الجنسين

o مديرية المرأة  سياسة منهاج بشأن قررتحديد م
 نسينالج بين المساواة ومسائل الجنسين والتنمية حول

 .المرأة وتمكين

o   بالذكرى لالحتفاالت الرئيسية األنشطةتحديد 
حول مسائل  لقمةالجتماع ما قبل مؤتمر ا العاشرة

 .قييفراأل لالتحادالجنسين 

o  اد مفوضية االتح في المرأة تهم التي القضاياتحديد
 .وتوثيقهااألفريقي 

 مشاركا 11 عن يزيد ال صغيرا، اجتماعا هذا وسيكون
مديرية المرأة ومسائل الجنسين  موظفو ذلك في بما)

 فئاتوتضم (. والتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي
اللجنة الفنية المتخصصة  مكتب هيئة أعضاء: المشاركين

 اوموريتاني ووتوج الديمقراطية الكونغو وجمهورية وي)مال
 ،األفريقي االتحادأجهزة  وبعض ،يراتوالسف. (والسودان
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 ة،المتحد األمم وشركاء اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات
 .المدني المجتمع منظمات وبعض

منظمة المرأة األفريقية  تفعيل
 لالتحاد متخصصة وكالةك

 األفريقي

  مكتب إلى وثائقالمرأة األفريقية  منظمة قدمت 
 بشأنتوجيه  على للحصول القانوني المستشار
 وكالة إلى المنظمة لتحويل المطلوبة الخطوات

 إدخال ذلك في بما األفريقي، لالتحاد تابعة متخصصة
 .القانونية صكوكها على تعديالت

 قبل المنظمة قيادة مع عمل جلسة عقد المقرر من و 
 اقواالتف التنفيذ طرائق لمناقشة ،2102 نوفمبر نهاية
 .عليها

  لعامميزانيتها  في ميزانيةالمديرية  خصصت 
 المنظمة تحويل إلى الرامية العمليات لدعم 2102

 .الحالي وضعها مع يتماشى ماب

 

 بالتقدم علما اإلحاطة
 دعم ومواصلة المحرز
 إلى الرامية الجهود
 قررمل الكامل التنفيذ

 وحكومات دول رؤساء
 يلبتحو األفريقي االتحاد
 المرأة األفريقية منظمة

 متخصصة وكالة إلى
 األفريقي لالتحاد تابعة

 التصديق أجل من الدعوة بعثات
 وإضفاء مابوتو بروتوكول على

 وتنفيذه عليه المحلي الطابع

 التصديق"حول  اجتماع عقد ،2102 يونيو 22 في 
 ليهع المحلي الطابع وإضفاء مابوتو بروتوكول على

 مرأةال بحقوق المعني الخاص المقرر حضره" وتنفيذه
 نساناإل لحقوق األفريقية للجنة التابع أفريقيا في

 المجتمع وأعضاء األعضاء والدول والشعوب،

  ببعثات علما اإلحاطة 
 المقررة الدعوة

  الدعم بتوفير االلتزام 
 تنفيذنجاح ل الالزم

 ذلك، في بما لبعثة،ا
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 والسبل الدعوة بعثات بشأن للتشاور المدني،
 .اإلضافية التصديقات لتأمين االستراتيجية

 األعضاء للدول قطرية نبذات إعداد تم ذلك، بعدو 
 الذي مابوتو، بروتوكول على بعد تصدق لم التي

 والفرص التحديات أخرى، أمورفي جملة  يحدد،
 خاصة ةللدعو استراتيجيات ويقترح للتصديق المتاحة

 .بلد بكل

 عملالورشة  في الصادرة التوصيات مع ذلك يتماشى 
 هامش على عقدت التي للمعاهدة الترويجحول 

 والشؤون للعداجتماع اللجنة الفنية المتخصصة ل
 تنفيذ تعزيز أجل من ،2102 نوفمبر 01 في القانونية

 الوحدة منظمة صكوك ومتابعة أقوى
أمور أخرى،  في جملة األفريقي، االتحاد/األفريقية

 على التصديق تعرقل التي التحديات فهم بهدف
 .األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة صكوك

 عم بالتعاونالقطرية  الدعوة زياراتيتم القيام بس 
 بعةالتا الوزارية واللجنة القانوني؛ المستشار مكتب

 اجهتو التي بالتحديات المعنية التنفيذي للمجلس

 أمورضمن جملة 
 التعجيل أخرى،

 على باإلجراءات
 لضمان الوطني المستوى

 السلطات موافقة
 التصديق على المختصة

 للبعثة تحسبا
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 الوحدة منظمة معاهدات إلى االنضمام/ التصديق
 لمقررةا مكتبو وتنفيذها؛ األفريقي االتحاد/ األفريقية
 حاداالتو أفريقيا؛ في المرأة بحقوق المعنية الخاصة
 المدني المجتمع ومنظمات اإلنسان؛ لحقوق األفريقي

 .االستراتيجية

 على البلدانبتصديق  الدعوة بعثات ستتوجو 
 قتصد، وبالنسبة للبلدان التي مابوتو بروتوكول

 ه.نفيذتبإدماجه في القوانين المحلية و التعجيلعليه، 

 

 المرأةائق ومتاحف حدمشاريع 
  األفريقية

  أطلقت للمرأة، الدولي اليوم -2102 مارس 2 في 
 لنقابا شفوُك األفريقية، للمرأة التاريخي النحت حديقة

 األفريقية المرأة لمنظمة المؤسسات ألمهاتا صورة عن
 األفريقي، االتحاد مقر في

  النحت لحديقة دائم موقع تحديد سيتم. 

  مكتبات /مراكز من األفريقي االتحاد مفوضية ستستفيد 
 .المرأة لمتحف الالزمة المواد لتعبئة الموجودة الموارد
 المشروع، هذا تنفيذ لتيسير لجنة وأنشئت

 تسمية عادةاعتماد مقرر إل 
 االفريقي، االتحاد مباني
 على عرضها سيتم والتي
للجنة  الفرعية اللجنة

 الممثلين الدائمين

  والتوصيات األفكار تبادل 
 يرلتأط طريقة أفضل بشأن
 مراعاة مع النحت، حديقة

 نيةالغ األفريقية الثقافات
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  مديرية المرأة  ميزانية في األموال بعض تأمين تم
 هذا لبدء 2102 ومسائل الجنسين والتنمية لعام

 .المهم المشروع

  االتحاد يمبان تسمية إعادة قترحم عرض تميس 
 لممثلينا للجنة الصلة ذات الفرعية اللجنةعلى  األفريقي
 .الدائمين

 عن فضال والمتنوعة،
 األفريقيات النساء تجارب
 بمثابة حيز الحياة للعمل

 بشأن والتعليم للحوار
 تنمية في المرأة مساهمات

 . القارة

  التبرع في النظر 
 والصور المنحوتاتب

 لمفوضية االتحاد األفريقي

 السابقة األفريقية المشاورات 
 لجنة بشأن المرأة وضع للجنة
 المرأة وضع

 02 من المرأة وضع للجنة الستون و الثانية الدورة ستعقد
 .نيويورك في المتحدة األمم مقر في 2102 مارس 22 إلى

 المساواة تحقيق في والفرص التحديات: "هو والموضوع
 "الريفيات والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين

 وسائط في المرأة مشاركة: "هو االستعراض وموضوع
 وتأثيرها واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا اإلعالم،

 وذلك ،"وتمكينها بالمرأة للنهوض كأداة واستخدامها عليها
 .أةالمر وضع للجنة واألربعين السابعة الدورة من اعتبارا

  بموضوع علما نحيط 
الدورة الثانية والستين 

 ونعزم المرأة وضع لجنةل
 واحد صوتب نتحدث أن

 خالل موحدة كأفريقيا
الدورة الثانية  مفاوضات

والستين للجنة وضع المرأة 
 ،2102 مارس في
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 موقفالب مسترشدين
 .وحدالم األفريقي

 في ةشاركالم كذلك طلبن 
 القمة مؤتمر قبل ما اجتماع

 حول مسائل الجنسين
 تحديد في للمساهمة
وحد الم األفريقي الموقف

رة للدو الرئيسية والرسائل
الثانية والستين للجنة وضع 

 المرأة.

انعقاد الدورة المقبلة  ومكان تاريخ 
 لوجدوللجنة الفنية المتخصصة 

 هاأعمال

 فيصة الفنية المتخص للجنة االستثنائي االجتماعسوف يعقد 
الدورة الثانية والستين للجنة  هامش على ،2102 مارس

 .نيويورك في األفريقي االتحاد مكاتب في وضع المرأة

 يفللجنة الفنية المتخصصة  العادية الدورةسوف تعقد 
 هو األعمال جدولل الرئيسي البندويكون . 2102 أكتوبر
 فقاوة للجنة الفنية المتخصصة جديد مكتب هيئة انتخاب
 اللجنة. هذهإجراءات  لقواعد

 اجتماع بعقد قرار اتخاذ
 للجنة يومين لمدة استثنائي

 مارس فيالفنية المتخصصة 
الدورة  هامش على ،2102

الثانية والستين للجنة وضع 
 االتحاد مكاتب فيالمرأة 
 .نيويورك في األفريقي

 


