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 إدارة االعالم واالتصال
 

 مذكرة إعالمية 

 االعالمدعوة لممثلي وسائل 
 

 الجنسين مسائل حول األفريقي االتحاد قمة قبل التاسع االجتماع
 

 

االجتمااااع التاساااع قبااال قماااة االتحااااد االفريقاااي حاااول مساااائل الجنساااين ساااي قد تحااا   الحدث: 

 ش ار "تسخير ال ائد الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب".

 

  .  2102يناير  22-22         التاريخ: 

 

  إثيوبيا -أديس أبابا  -مفوضية االتحاد األفريقي             المكان:

 

إدارة المررررأة جالين رررين جالبنميرررة بمفوضرررية االتحررراد االفريقررري ة بالب ررراج  مررر  إدارة  : ةمنظماااال جهاااةال

باالشررربرا  جالمررروارد اليةررررية جال ترررل جالب،نولوايرررا ة جإدارة الةررر ج  االابما يرررة ة 

  .جالةركاء المبحدةاألمل جم  الميبم  المدني 

 

اابمررررال ايرررر  القمررررة جرررروف م رررراا  الين ررررين فر ررررة لتةرررريا  ل ن رررررا  مرررر   يةرررر،  الغرض:

ب ررررردأ البرررررلثير  تررررر  ال ياتررررراش ة  رررررنال ال ياتررررراش لبقاترررررل مةرررررا ت ل ج راا رررررل 

جالقرررراراش البررري ترررببل ترامب رررا إلررر  اتررربفماراش اتررربراتييية فررري الةررريا  مرررن أاررر  

   ت  ير ال ااد الديمو رافي في أفريقيا. 

 

يبمفررر  ال ررردأ ال رررا  ل ابمرررال الباتررر  ايررر  القمرررة جررروف م ررراا  الين رررين فررري تحديرررد  : فاهداأل

أانررردة ت ررر ير ال اارررد  فررري (4رارررل  زة ميررراالش ال مررر  االتررربراتييية لبحقيررر  الركيررر

الرررديمو رافي بلفريقيرررا جررروف سجقرررول االن رررا  ة الحوكمرررة ة جتم،رررين الةررريا س ة مررر  

 تركيز خاص  ت  تم،ين الةيا  ة جالتيما الفبياش لتقيادة جالمةاركة المدنية. 

 

 :األهداف المحددة هي

 

  .تحديد المياالش ذاش االجلوية ال امة ل تبفمار في الةيا  جخا ة الفبياش  

  .ت  ير ال ااد الديمو رافي بلفريقيا من خ ف القيادة جالمةاركة المدنية 

  تحديررد اترربراتييياش متموتررة بمررا فرري ذلرر  البرردخ ش فرري ال ياترراش لبم،ررين الةرريا  جخا ررة

 .2102أا  أاندة الفبياش لتقيادة جالمةاركة المدنية من 

  تينرررري سد رررروة لت مرررر س مررررن أارررر  مةرررراركة أكيررررر مررررن اانرررر  الةرررريا  جخا ررررة المةرررراركة

 المب،افئة لتمرأة في القيادة جالحياة المدنية. 
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 خلفية: 

( الصرررادر XXVI) Assembly/AU/Dec.591.كررررر اررررار مررر تمر االتحررراد االفريقررري رارررل  

تساااخير ال ائاااد الاااديموغرافي مااان خاااالل االساااتثمار لي،رررو  س 2102ة ال رررا   2100فررري ينررراير 

جلبحقيررر   رررهم الم مرررة ال امرررة ة اامرررت المفوضرررية جبالب ررراج  مررر  الم ت ررراش فاااي الشاااباب". 

المررررهكورة أ رررر م ة بررررماراء  متيررررة مةرررراجرة مب رررردد األ ررررراأ مررررن أارررر  اال ررررداد ل ار ررررة 

االتررربفمار  جررروف ست ررر ير ال اارررد الرررديمو رافي مرررن خررر ف 2102 ريررر  االتحررراد االفريقررري 

فرررري الةرررريا س ة جالبرررري ت ،ررررس م ررررا ماش جتصت رررراش اصررررال جاترررر  مررررن أ ررررحا  المصررررتحة 

الراي ررررررررين. تركررررررررز خار ررررررررة الصريرررررررر  البرررررررري ا بمررررررررد ا الميتررررررررس البنفيرررررررره  بقرررررررررارم 

 EX/Dec.921 (XXIX) )ي ية  ررررري: البوريررررر  جريرررررادة  تررررر  أرب رررررة ركرررررااز مواضررررر

ة الحقررررول جالحوكمررررة جتم،ررررين  ة الب ترررريل جتنميررررة الم رررراراش ة الصررررحة جالرفا يررررةاال مرررراف

 الةيا . 

( ج ررري جقرررول االن رررا  جالحوكمرررة 4يركرررز االابمرررال الباتررر  ايررر  القمرررة  تررر  الركيرررزة رارررل  

جتم،ررين الةرريا  مرر  تركيررز خرراص  تررر  تم،ررين الةرريا  جخا ررة الفبيرراش لتقيررادة جالمةررراركة 

 2140مفررر   ررروش المدنيرررة. ي برشرررد ذلررر  باالتررربييا  الررره  ترررل إاررررام ال،برجنيرررا  مررر خرا   ة جي

مرررن الةررريا  مرررن تررراار اراررراء افريقيرررا. ج تررر  مرررن الةررريا  ت يئرررة  اتررربييا  جررروف الميررراالش 

البررري يررررج  إ صاا رررا االجلويرررة ل تررربفمار فررري الةررريا  فررري إ رررار شررر ار االتحررراد االفريقررري 

مرررن الفبيرررا   %02.0فررري الماارررة مرررن االاابررراش   04.6س. جأر ررررش النبررراا  أ  2102لت رررا  

( 4بيرررراش( أج رررروا االتحرررراد االفريقرررري با صرررراء االجلويررررة لتركيررررزة راررررل  مررررن الف %22.6ج 

 ب ار ة  ري  االتحاد االفريقي. 

 

 .الحدث الدعوة موجهه للصحفيين لتغطية

 يرا  االتصاف:اال  مية ة ل تبف اراش 

 

بريرررررررد ال،برجنررررررري:  -مفوضرررررررية االتحررررررراد االفريقررررررري  -مورررررررر  اتصررررررراف ج  اررررررراش  امرررررررة  - فيااااااام ادهياااااااامبو

union.org-ochiengj@african -  بريرررررد ال،برجنررررري:  -مفوضرررررية االتحررررراد االفريقررررري  -إدارة اال ررررر   جاالتصررررراف

union.org-DIC@african -  :موا  ال،برجنيwww.au.int -  إثيوبيا  -أديس أبابا 

 

 ال،برجني: موا  – union.org-dic@african ال،برجني: بريد – األفريقي االتحاد مفوضية – جاالتصاف اإل    إدارة

www.au.int  إثيوبيا. – أبابا أديس 

 

 على: تاب ونا

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission بو : فيس

 https://twitter.com/_AfricanUnionتويبر:

 https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيو :

 http://www.au.int :على للمزيد
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