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 :أواًل: مقدمة

وشؤون المرأة بمقر عقدت الدورة العادية الرابعة لموزراء المسؤولين عن مسائل الجنسين  -1
 .2011نوفمبر  3و  2د األفريقي يومي مفوضية االتحا

 :ثانيًا: الحضور

وال، جبعثت البمدان التالية أدناه ممثمييا لحضور االجتماع الوزاري وىي: الجزائر، أن -2
ريا، إثيوبيا، تر إسو، الكاميرون، تشاد، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، فا بوركينا

الصحراوية، العربية كينيا، ليسوتو، ليبيا، موريتانيا، نيجيريا، الجميورية الجابون، امبيا، ج
 و وزامبيا.ججنوب أفريقيا، السودان، أوغندا، تو 

 :ثالثًا: مراسم االفتتاح

السيدة ناكاداما روكيالسانجا، وزيرة ترأست مراسم افتتاح االجتماع الوزاري المحترمة  -3
الدولة لمسائل الجنسين والثقافة من جميورية أوغندا والتي رحبت بالمشاركين إلى 

ثم دعت ممثمة وزراء شؤون المرأة واألطفال والشباب لجميورية إثيوبيا االجتماع. 
 االتحادية الديمقراطية.

المرأة واألطفال والشباب ة في وزارة شؤون المدير السيدة تسفايينش لما، رحبت  -4
في كممتيا الترحيبية، بالمشاركين إلى إثيوبيا،  لجميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

مقر مفوضية االتحاد األفريقي. وأشارت مع الغبطة والسرور أن جميورية إثيوبيا 
المرأة في رًا من برنامج المساواة بين الجنسين وتمكين ياالتحادية الديمقراطية استفادت كث

بروتوكول حقوق اإلنسان  ق عمىيصدقامت بالتالبمد. وأفادت االجتماع بأن إثيوبيا 
قدمت تقريرًا عن اإلعالن  كما(، 2003والشعوب المتعمق بحقوق المرأة في أفريقيا )
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برامج وأنشطة ب(؛ في حين تقوم 2004الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا )
المرأة في أنحاء الوطن. وأكدت أنو تم إيالء عناية لممرأة في مجال عديدة تعزز مساواة 

عدد البنات والنساء في التعميم الثانوي والتعميم  من التعميم مع سياسات تدريبية زادت
امرأة  871/100،000اتخاذ تدابير لتقميل نسبة وفيات األميات من أيضًا الجامعي. تم 

يود أيضًا لتعميم اىتمامات المرأة داخل . وتجري الج2009في  470/100،000إلى 
 السياسات والبرامج الوطنية. ثم تمنت لجميع المشاركين مداوالت مثمرة جدًا.

رحبت المحترمة السيدة ناكاداما روكيالسانجا، وزيرة الدولة لمسائل الجنسين والثقافة من  -5
أوغندا ليا الحق  ية أوغندا، في مداخمتيا، بالمشاركين. وأشارت إلى أن المرأة فير جميو 

ر كوزيرات مة في مراكز صنع القرافي التعميم والرعاية والخدمات الصحية، وأنيا ممث  
دائرتين. ثم تمنت لممشاركين مداوالت مثمرة ودعت ممثل ل ونائبات البرلمان ممثالت  

 الوزير من كينيا لتقديم كممتو االفتتاحية.

سفارة كينيا لدى إثيوبيا واالتحاد  اعتذر السيد. سي.أم شيكا، الوزير المستشار من -6
حضور االجتماع من وزيره الذي لم يتمكن  بفي كممتو االفتتاحية، أواًل لغيااألفريقي، 

بسبب بعض االلتزامات الطارئة. ورحب بالمشاركين وشكرىم عمى حضورىم ومشاركتيم 
وات التي خالل إطالق عقد المرأة األفريقية بأعداد كبيرة. وأحاط االجتماع حول الخط

اتخذتيا كينيا لضمان الرقي بالمرأة الكينية في مختمف القطاعات بما في ذلك التعميم 
 والتمكين االقتصادي لممرأة والشباب. وأخيرًا، تمنى لممشاركين مداوالت مثمرة.

قدمت البيان االفتتاحي سعادة المفوضة جواناس نيابة عن سعادة السيد جان بينج، رئيس  -7
لى مفوضية المفوضة المفوضية. قدمت  ترحيبًا خاصًا بالمشاركين إلى أديس أبابا وا 
أنو باعتبار أن ىذه ىي المرة األولى التي تستضيف فييا ذكرت و االتحاد األفريقي. 
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المفوضية وزراء االتحاد األفريقي لمسائل الجنسين وشؤون المرأة، فإن المفوضية سعيدة 
 الستضافة الدورة العادية الرابعة.

وزراء لمعمل الميم والرائد الذي قاموا بو خالل اجتماعاتيم السابقة وعمى شكرت ال -8
األصعدة الوطنية واإلقميمية والدولية. ثم استحضرت الحدث المشيود من اإلطالق الناجح 

في نيروبي، كينيا، والذي اعتمد  2010أكتوبر  15والزاىي لعقد المرأة األفريقية في 
اإلطالق بمن فييم مناسبة وفدًا حضروا  2500ن أن أكثر م ذكرتو إعالن نيروبي. 

رؤساء الدول والحكومات والعقيالت ونائبات الرؤساء ورئيسات الوزراء ونائبات رؤساء 
وكاالت األمم المتحدة وأبطال مسائل  تومسؤوال مانعضوات البرلو وزيرات الالوزراء و 
والشباب وأبطال ومنظمات المجتمع المدني والنساء الشعبيات  من الرجال الجنسين

 من جميع مناحي الحياة. نساءالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وال

أشارت المفوضة إلى أن االجتماع الوزاري سبقتو اجتماعات تحضيرية ميمة، شممت  -9
ورشة بناء قدرات الدول األعضاء التي لم تقدم تقارير عن تنفيذ اإلعالن الرسمي حول 

ريقيا وورشة عمل مواءمة السياسات الجنسانية الوطنية المساواة بين الجنسين في أف
لعقد المرأة األفريقية ولجنة توجيو صندوق  30واإلقميمية، والمجان الفنية بما فييا لجنة الـ

المرأة األفريقية، واجتماع خبراء االتحاد األفريقي والمجنة الوزارية المؤلفة من عشرة 
ت من اإلطار القاري لعقد المرأة األفريقية أعضاء. وقالت أن ىذه االجتماعات استفاد

 المترسخ بقوة في المنظومة الجنسانية لالتحاد األفريقي.

أشارت إلى أن الرغبة السياسية لتنفيذ االلتزامات الجنسانية عمى األصعدة الوطنية  -10
البروتوكول عمى بمدًا  30ق إلى يومنا ىذا بمغت ذروتيا. وقد صد   قد واإلقمميية والقارية

عن تنفيذ  ررياتق 34 ان والشعوب في أفريقيا بينما قدممتعمق بميثاق حقوق اإلنسال



Mtg. Min./Draft/Rpt.(I)  

Page 4 
 

حممة التعجيل  28 لجنسين في أفريقيا، بينما أطمقاإلعالن الرسمي حول المساواة بين ا
 عمى تشجعت المفوضية بالبمدان التي وقعت وقد بالحد من وفيات األميات في أفريقيا.

اء التي اقتدت بمبدأ التكافؤ بين الجنسين لالتحاد االتحاد بروتوكول سادك والدول األعض
 األفريقي، وتتطمع إلى العمل مع الحكومات في ىذا الصدد.

أكدت المفوضة جاواناس أنو عالوة عمى المنظومة الجنسانية المذكورة أعاله،  -11
تتوفر لدى االتحاد األفريقي رؤية واضحة جدًا لمسنوات العشر المقبمة. وقد أعممت 

ىذا داء لمفوضية ُنيجًا مالئمة وآليات مالية ومنيجية عممية وىيكاًل موثوقًا لمحكم ألا
العقد. ثم استحضرت قائمة أنيا أيضًا سعيدة لتأكدىا من أن صندوق المرأة األفريقية بدأ 

ىذه األداة التي أطمقيا مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يناير  تالعمل. وقد أثبت
نت المفوضية دعوة الدول عبئة الموارد لتنفيذ أنشطة العقد حيث تمكفعاليتيا لت 2010

األعضاء والمجتمع المدني إلى تقديم مقترحات تحت الموضوع الثالث لمعقد. ثم فصمت 
الخطوات المختمفة في خارطة الطريق في معاممة المشاريع المقدمة لضمان استيفائيا 

 .متمويلل لشروط صندوق المرأة األفريقية

مونو لدعم الذي ال يزالون يقدعمى ارت المفوضة الشركاء اإلنمائيين كشثم  -12
مساىمتيا لصندوق المرأة األفريقية والذي من شأنو أن عمى لممفوضية؛ والدول األعضاء 

يدعم، من بين جممة أمور أخرى، المبادرات القاعدية، لضمان عدم كون عقد المرأة 
 األفريقية عقد كالم.

 :األعمال لمج العمل ومشروع جدورابعًا: اعتماد برنا

قدمت رئيسة االجتماع مشروع برنامج العمل ومشروع جدول األعمال لبحثيما.  -13
مشاركي الخبراء والوزراء، والتي عدد أثار المشاركون أسئمة واىتمامات بشأن تدني 
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االجتماع. ثم تم اعتماد مشروع جدول شعار باإلتأخر أشاروا إلى أنيا كانت بسبب 
 تعديالت. ثم انصرف المشاركون اللتقاط صورة جماعية.الوبرنامج العمل مع األعمال 

 خامسا: انتخاب ىيئة المكتب:

 انتخبت ىيئة المكتب التالية: -14

 غينيا االستوائية –وسط أفريقيا  :    الرئيس )أ (

 موريتانيا –شمال أفريقيا  :  النائب األول لمرئيس )ب (

 زامبيا –نوب األفريقي الج :  النائب الثاني لمرئيس )ج (

 نيجيريا –غرب أفريقيا  :  النائب الثالث لمرئيس )د (

 أوغندا –شرق أفريقيا  :   المقرر  )ه(

وفوضت الرئيسة، معالي السيدة إيوالليا إنفو بيال، وزيرة الشؤون االجتماعية  -15
التنمية  وتعزيز شؤون المرأة في غينيا االستوائية، الوزير المكمف بشؤون الجنسين والعمل

 االجتماعية معالي السيد إسانغا روكيا نكاداما، برئاسة جزء من االجتماع نيابة عنيا.

  :21مؤتمر األطراف الـتقرير عن سادسًا: 

قدمت ممثمة سفارة جنوب أفريقيا لدى إثيوبيا اإلعالن الذى تم إعداده خالل  -64
مل الستثارة األفكار التي اجتماع منظمة المرأة األفريقية. وأطمعت الوزراء عمى ورشة الع

تم تنظيميا عمى نحو مشترك بين االتحاد األفريقي وسفارة جنوب أفريقيا لدى إثيوبيا حول 
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منظمة المرأة األفريقية تحت موضوع "االحتفال بشير المرأة )جميورية جنوب أفريقيا(: 
 التركيز عمى االحتفال بالذكرى الخمسين لمنظمة المرأة األفريقية.

بدورىا قدمت السيدة ليثا موسييني أوجانا، مديرة إدارة المرأة ومسائل الجنسين  -65
والتنمية في مفوضية االتحاد األفريقي إحاطة موجزة حول البعد الجنساني لمدورة السابعة 
عشرة المقبمة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ والتي 

في جنوب أفريقيا. وفي عرضيا قدمت أيضا توصيات اجتماع مؤتمر سوف تعقد قريبًا 
 األطراف، عمى النحو التالي:

  تحتاج النساء إلى خمق الوعي عمى نحو جماعي من خالل كسب التأييد والدعوة
قامة البنية التحتية الالزمة  لمحصول عمى دعم مالي إضافي لدى الحكومات وا 

 العضوية؛ والوصول إلى أسواق المواد الغذائية 

 تناول مسألة مكافحة اآلفات من خالل الدراسات واألبحاث والتسييل؛ 

  التشجيع عمى حماية األشجار واالستفادة من الممارسات الجيدة لرواندا في ىذا
 الصدد؛

  وضع الصكوك التي توصي ببعض الشبكات العاممة في مجال مسائل الجنسين
 وتغير المناخ؛

 ؛إقامة آليات لتقديم التقارير 

  حماية األعشاب واألشجار مثل أشجار خشب التك )المزروعة في جنوب
 السودان( المتجية نحو اإلنقراض؛

 .يتعين عمى النساء األفريقيات شن حممة ضد استخدام المواد البالستيكية 
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قدمت سعادة السيدة توموسيني، مفوضة الزراعة واالقتصاد الريفي معمومات  -66
دورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف. واستعرضت إضافية وتكميمية حول اجتماع ال

المفوضة السياق التاريخي لمدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف ووضعتيا في السياق 
األفريقي باإلشارة إلى اإلجراءات األفريقية المتخذة لمكافحة اآلثار السيئة لتغير المناخ 

تغير المناخ وفقًا إلعالن كيوتو في أفريقيا وكذلك الموقف األفريقي الموحد تجاه مسألة 
وأبرزت أىمية الموقف الموحد الذي ينبغي لألفريقيين تقديمو خالل الدورة السابعة عشرة 
لمؤتمر األطراف والذي أدي إلى ضرورة إقامة جناح أفريقي طبقًا لمقرر مؤتمر االتحاد 

األطراف في  بشأن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر ASSEMBLEE/DEC.342 (XVI))األفريقي 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ والدورة السادسة لمؤتمر األطراف في 
بروتوكول كيوتو والذي دعا مفوضية االتحاد األفريقي إلى كفالة االتصال مع جميورية 

 الحصول عمى ىذا الجناح األفريقي.جنوب أفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية من أجل 

زراء بأن إقامة ىذا الجناح األفريقي قد اقتضت تشكيل لجنة توجيو أبمغت الو  -67
تساندىا لجنة استشارية ترشدىا ثالث لجان فرعية مكونة من لجان فرعية فنية ولجنة 
فرعية لوسائل اإلعالم واالتصاالت ولجنة فرعية لوجستية. ويكون ىذا الجناح بمثابة 

كما ة خارج نطاق المفاوضات الرسمية. محور لألنشطة األفريقية والشبكات غير الرسمي
ُأنشئ موقع شبكي لكي تسجل الدول األعضاء لممشاركة مجانًا في الجناح. والموقع ىو: 

au.int/pages/cop17. 

وفي نياية العروض، ُقرئ بيان تضامني عن البعد الخاص بمسائل الجنسين  -02
تماع )ترفق نسخة منو لمدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراف ثم ُاعتمد في نياية االج

 بيذه الوثيقة(.
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 :منظمة المرأة األفريقية في الذكرى الخمسينإحاطة حول  -سابعا

 منظمةمديرة مديرية المرأة ومسائل الجنسين عرضًا تاريخيًا موجزًا عن  وقدمت -06
وعن النقاط الرئيسية التي ُنوقشت والتوصيت التي ُاعتمدت خالل  أفريقيا عموم نساء

سية المخصصة لمترويج لممقررات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين الحمقة الدرا
التي  أفريقيا عموم نساء منظمةالمرأة واستثارة األفكار بشأن الذكرى الخمسين إلنشاء 

أغسطس  04إلى  02ُعقدت في مقر سفارة جنوب أفريقيا بأديس أبابا في الفترة من 
 وىي: ،0266

 ا بدعم إضفاء الصبغة المؤسسية العميقة عمى تجديد الدول األعضاء التزامي
 منظمة المرأة األفريقية في كافة أقاليميا؛

  الدعم الذي يجب أن تقدمو مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية في مفوضية
االتحاد األفريقي  إلى منظمة المرأة األفريقية بالتعاون مع عناصر فاعمة أخرى 

لالزمة لضمان النجاح في االحتفال بالذكرى الخمسين والمساندة في تعبئة الموارد ا
 لمنظمة المرأة األفريقية؛

  إمكانية منح مؤتمر االتحاد األفريقي، بالتشاور مع الدول األعضاء، منظمة المرأة
 األفريقية المكانة الالئقة بيا في ىيكل االتحاد األفريقي؛

  أة األفريقية في برامجيا الدعم الذي يمكن لمدول األعضاء تقديمو إلى منظمة المر
 وأنشطتيا التشغيمية.

 أحاط االجتماع عمما بالتقرير. -00
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 :الصندوق األسباني/النيبادتقرير عن عمميات  -ثامنا

أبمغت مديرة إدارة مسائل الجنسين في االتحاد األفريقي الوزراء بوجود الصندوق  -02
مويل المشاريع المتعمقة األسباني الذي تديره أمانة وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد لت

باستقالل المرأة األفريقية غير أنيا أشارت إلى أن ذلك يقتضي طمب الحصول عمى 
معمومات إضافية من أمانة النيباد بخصوص متابعة الصندوق مع العمم بأن اجتماعًا 

في ميدراند، جنوب  0266ثنائيًا قد عقد بين مفوضية االتحاد األفريقي والنيباد في يوليو 
وأعرب الوزراء عن قمقيم ألن مشاريع النيباد لم تكن جاىزة لمبحث وطمبوا من  ريقيا.أف

المفوضية أن تتأكد من أن ىذه المشاريع تقدم إلييم في غضون الشيرين أو األشير 
 الثالثة.

 :ولجنة التوجيو 03ولجنة ال 03بحث واعتماد قائمة عضوية لجنة ال  -تاسعا

ررات الواردة في إعالن ليمونجوي حيث عقد ذكرت المفوضية الوزراء بالمق -02
االجتماع األول لتنفيذ الصندوق والذي طمبت مفوضية االتحاد األفريقي بموجبو من 
الدول األعضاء اقتراح أعضاء لمخدمة في ىذه المجنة من ذوي الخبرة في مجال الشؤون 

مجنة قد شكمت في فقط أبمغت االجتماع بأن ىذه ال 62المالية. أما فيما يتعمق بمجنة ال 
نيروبي خالل اجتماع الوزراء المسؤولين عن مسائل الجنسين الذي عقد عمى ىامش 
االحتفال بإطالق عقد المرأة األفريقية. وقالت إن الوزراء قد قرروا خالل ىذا االجتماع أن 

وزراء حسب الترتيب األبجدي وبالتناوب لمدة سنتين مما يتيح  62يتم تكوين المجنة من 
. وصرحت بأن 0202بحمول  باالشتراك في ىذه المجنة  32صــة لمدول األعضاء ال الفر 

مفوضية االتحاد األفريقي لم تتمق أي اعتراض بخصوص تشكيل ىذه القائمة وطمب من 
 الوزراء تقديم أي تعميقات حول تشكيل ىذه القائمة خالل ىذا االجتماع. 
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شرة أعضاء. ومع ذلك، فقد أرجاؤا وافق الوزراء عمى تشكيمة المجنة المكونة من ع -03
توجيو صندوق المرأة ثالثين عضوًا وكذلك تشكيمة لجنة من بحث تشكيمة المجنة المكونة 

إلى اجتماعيم المقبل. وُيطمب من الدول األعضاء تقديم مقترحات بشأن عضوية ىذه 
 ىذه المجان إلى الدول األعضاء. سُترسل وثائق التسجيل في المجان و 

، سوف تستمر المفوضية في العمل مع ىذه المجان المؤقتة إلى ثناءىذه األفي  -04
 تشكيل المجان الجديدة.يتم ن أ

 :استضافة أمانة عقد المرأة األفريقيةالمقرر بشأن بحث واعتماد  -عاشرا

عقد المرأة األفريقية أمانة قدمت المفوضية لموزراء ىذا البند المتعمق باستضافة  -05
تزويد عمى المفوضية وافقت ول عمى معايير االستضافة. و وطمب الوزراء الحصلبحثو 

 الدول األعضاء بالمعمومات الالزمة. 

 عقد المرأة األفريقية:ل 2302عام بحث واعتماد موضوع  -حادي عشر

ذكرت المفوضية بأنو خالل إطالق عقد المرأة األفريقية في نيروبي، اتفق الوزراء  -06
الزراعة  0262العمم والتكنولوجيا وموضوع ىو التعميم و  0260عمى أن يكون موضوع 

 واألمن الغذائي.

أكد الوزراء عمى ضرورة منح األولوية لموضوع الزراعة واألمن الغذائي بالنظر  -07
مسمع الغذائية وبالنظر إلى تعرض المرأة األفريقية ة لوالدولي ةاألفريقياألسواق إلى وضع 

الزراعة واألمن الغذائي كموضوع تم اعتماد موضوع لذلك إلنعدام األمن الغذائي. و 
  لعقد المرأة األفريقية. 0260
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 :بحث تقرير لجنة العشرة الوزاية واعتماده -ثاني عشر
 بحث الوزاراء تقرير لجنة العشرة الوزارية واعتمدوه. -22

 ماع الوزاري:اعتماد تقرير االجت -ثالث عشر
 

 جميورية رواندا. اقترحت جيبوتي اعتماد التقرير بتعديالتو وساندتيا في ذلك -26

 :االختتام مراسم -رابع عشر

ىنأت الرئيسة، معالي السيدة إيوالليا إنفو بيال، وزيرة الشؤون االجتماعية وتعزيز  -32
شؤون المرأة في غينيا االستوائية، خالل كممتيا الختامية المديرة عمى ما بذلتو ىي 

فيعة جدًا. وأعربت مضن، وخاصة ما تعمق بالعمل ذي النوعية الر ومديريتيا من عمل 
عن أمميا بأن تكون المديرية قد أحاطت عممًا بالشواغل المتعمقة باالتصاالت فيما بين 
الوزارات والعواصم والسفارات، مؤكدًة أن عمى الدول األعضاء الحصول عمى الوثائق 
بمغات عمل االتحاد األفريقي. وتمنت أال تظل التحديات المتعمقة بالترجمة تحديات 

 وأوصت بأن تُرسل نسخ الكترونية من كافة الوثائق إلى المشاركين.  مزمنة،

وشكرت المقرر عمى ما بذلو من جيود دؤوبة ومضنية وما قدمو من دعم لييئة  -22
المكتب. وىنأت الوزراء عمى مساىماتيم في االجتماع وتمنت لمجميع عودة ميمونة إلى 

 من عمل جيد. ديارىم. ثم بعد ذلك شكرت المديرية عمى ما قامت بو 
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 مشروع إعالن

 ألفريقيالجنسين وشؤون المرأة لالتحاد ا وزراء مسائل
ن في أديس أبابا، المجتمعيريقي، ، وزراء مسائل الجنسين وشؤون المرأة لالتحاد األفنحن

 :2011نوفمبر  3إلى  2إثيوبيا، من 

إعالن  ماهضمنت نذيمداكار وبيجين العمل  يجامنهل 2009استعراض  حضرنستإذ 
بانجول، الذي أوصى بتقويم أوجه التفاوت بين الجنسين، وأكد عمى الحاجة إلى استراتيجيات 

ين والتشاركية وكذلك تعزيز وحماية حقوق اإلنسان الحد من الفقر المراعية لمفوارق بين الجنس
 ؛وتطويرها وتنفيذها عمى تعريف األطر القانونية والسياسية التأكيدلممرأة مع 

ذ نستحضر أيضا  و  اإلعالن الرسمي لالتحاد األفريقي حول المساواة بين الجنسين في  ا 
دول والحكومات، كأداة أفريقية أفريقيا، المعتمد خالل الدورة العادية الثالثة لمؤتمر رؤساء ال

 مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

ذ نضع في اعتبارناو  /اجتماع األطراف 17التقرير عن "اإلحاطة حول مؤتمر األطراف الـ ا 
 نظمتهاالسابع فور انتهاء ورشة عمل استثارة األفكار حول منظمة المرأة األفريقية"، التي 

ألفريقي باالشتراك مع سفارة جمهورية جنوب أفريقيا في إثيوبيا، والتي مفوضية االتحاد ا
 :2011أغسطس  25في انعقدت 

أن نعمن تضامننا مع زمالئنا، وزراء االتحاد األفريقي لمبيئة بخصوص مؤتمر  نود .1
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ؛في  17األطراف الـ

ممتزمين بحزم باألطر العالمية واإلقميمية اللتزامات المساواة بين الجنسين  نبقى .2
التي قدمتها اتفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأة، واألهداف  وتمكين المرأة
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اإلنمائية لأللفية، والسياسة الجنسانية لالتحاد األفريقي، وكذلك االستراتيجيات التي 
 اإلقميمية؛ استحدثتها المجموعات االقتصادية

أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يظالن غير قابمين لمتفاوض  نؤكد مجددا   .3
 ويشكالن مكونات رئيسية ألدوات حقوق اإلنسان لمقارة؛

نظل بأن آثار تغير المناخ تترتب عميها آثار بعيدة المدى لنمو أفريقيا و  نحيط عمما   .4
 ؛هذا األثر عمى المرأةإزاء بوجه خاص قمقين 

بأنه يظل من المهم ضمان أن قسوة آثار تغير المناخ  نحيط عمما  وفي هذا الصدد،  .5
وحجمها عمى المجموعات السكانية المختمفة، والسيما المجموعات المستضعفة، 

 المنظور الجنساني؛ وجهة أيضًا من تتحدد
عمى المجموعات  مواصمة التوعية حول أثر تغير المناخعمى  نحث أيضا   .6

 بمن فيها المرأة؛ المستضعفة،
 مبكر وآليات التكيف معهاالنذار اإلبأهمية توفير معمومات  نحيط عمما  أيضا   .7

 ؛خصوصًا لمنساء
أنه من المهم تخصيص موارد كافية في الوقت المناسب لمعالجة قضايا تغير  نعتقد .8

المناخ واألمن الغذائي وآثارها الناجمة عن اختالف نوع الجنس، ومن ثم ندعو أيضًا 
ومع ذلك، ال يمكن تحسين تعبئة الموارد المحمية. إلى السعي للدول األعضاء ا

لوفاء ا إلى فريقيا وحدها مواجهة التحديات ومن ثم ندعو أيضًا المجتمع الدوليأل
تغير المناخ والتنمية ل معالجةً  وتعزيزها بالتزاماته المالية لتكميل الجهود المحمية

 الجنسانية؛
تخدام مهارات المرأة الواسعة ومعرفتها وطاقتها لتعزيز النمو أهمية اس نؤكد مجددا   .9

العام والتنمية المستدامة في القارة. وفي هذا الصدد، يظل من المهم إدراج المرأة في 
 صنع القرار الوطنية واإلقميمية والقارية؛ عمميات
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أن قضايا المرأة بشكون زمالءنا، وزراء البيئة لالتحاد األفريقي عمى ضمان  نحث .10
/اجتماع 17جدول أعمال مؤتمر األطراف الـ ة عالية عمىأولويتحظى بتغير المناخ 

 األطراف السابع.
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