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 مقرر
 مسائل الجنسين والمرأة:بشأن تقرير مؤتمر الوزراء المسؤولين عن 

 ،2011نوفمبر  3-2أديس أبابا، إثيوبيا، 
 EX.CL/723(XXI) الوثيقة

 
 :المجمس التنفيذي إن  

مسائل مده مؤتمر الوزراء المسؤولين عن اإلعالن الذي اعت يجيزو بالتقرير  يحيط عمما .1
 لمرأة؛الجنسين وا

 الميجرفي  مكانات الواسعةرف واإلاالميارات والمعالحاجة إلى استخدام  ؤكد من جديدي .2
 من أجل تعزيز التنمية الشاممة في القارة؛

الوطنية صنع القرار عمى المستويات  ةعمميعمى الحاجة إلى إشراك المرأة في  شددي .3
 ية والقارية؛واإلقميم

خرى األعممية الطرق اللمعايير و امدول األعضاء لمن المفوضية أن تقدم  يطمب .4
، بما في ذلك داخل مقر 2020-2010الستضافة أمانة عقد المرأة في أفريقيا 

 ؛مفوضيةال

من المفوضية تحسين الترتيبات التحضيرية لضمان المشاركة الكاممة لمدول  يطمب أيضا .5
الجنسين  مسائلى المناسب في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن األعضاء عمى المستو 

لنظر في السبل من المفوضية ولجنة الممثمين الدائمين ا طمبيفي ىذا الصدد، . و المرأةو 
عمى المستوى المطموب في االجتماعات الوزارية  الكافي ضمان التمثيلالكفيمة بوالوسائل 

 القطاعية بشكل عام؛
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لنظر في االممثمين الدائمين  ليياكل التابعة لمجنةصالح اإل الفرعية نةمجال من يطمب .6
التنمية لتمكينيا من تحقيق مسائل الجنسين و المرأة و مديرية سبل ووسائل تعزيز قدرة 

البرامج مواءمة ضمان و ، 2020-2010األىداف المحددة في عقد المرأة األفريقية 
دارة وكالة الت فريقي، بما في ذلكداخل وخارج االتحاد األ خطيط والتنسيق لمنيباد وا 

البنك األمانة المشتركة بين و  المعني بالمرأة المتحدةمكتب األمم االجتماعية و  الشؤون
 ؛ألفريقيا المجنة االقتصاديةومفوضية االتحاد األفريقي و  األفريقي لمتنمية

 ع الموضوع السنوي لمؤتمرموضوع عقد المرأة األفريقية مواءمة ممن المفوضية  يطمب .7
 االتحاد؛

التدريجي  التنفيذإلى طرق لمرأة األفريقية اعمى أن تستند المساىمة في صندوق  يوافق .8
فريقي وفقا في ميزانية االتحاد األدرة من مساىمات الدول األعضاء المق% 1المتمثل في 

المجمس التنفيذي ومقرر   (ASSEMBLY/AU/DEC.277(XVI))مقرر المؤتمرل
(EX.CL/DEC.539(XVI))؛ 

 لصالح صندوق المرأة األفريقية؛األموال تعبئة عمى الحاجة إلى دعم  ددشي .9

التقدم المحرز في تنفيذ عقد المرأة تقديم تقارير منتظمة عن  من المفوضية يطمب .10
 .قلصندو وضع ا، بما في ذلك 2020-2010األفريقية 

- 
 


