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112/2017بيیانن صحفي   
 

ااالفريیقي تحيیي االيیومم ااالفريیقي للمرأأةةمفوضيیة ااالتحادد   
 

 
–كوناكريي –جمهھورريیة غيینيیا   ٬، بالتعاوونن مع  ااحتفلت مفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي :2017يیوليیو  31 

لمرأأةة ااألفريیقيیة لمنظمة االتحت شعارر " 2017حكومة جمهھورريیة غيینيیا٬، باليیومم ااألفريیقي للمرأأةة لعامم 
االذكرىى االخامسة وواالخمسيین  ووتحتفلاالرؤؤيیة وواالرسالة".  بوصفهھا ووكالة متخصصة لالتحادد ااألفريیقي:

لسيیدةة هھھھاجا جيین ٬، بامفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي ووحكومة جمهھورريیة غيینيیا  عقدتهھامنظمة ٬، االتي لل
.لمنظمة ااالفريیقيیة للمرأأةة٬، ووأأوولل أأميین عامم لاتت ماررتن سيیس٬، ووهھھھي إإحدىى ااألمهھاتت االمؤسس  

 
ررحبت ي٬، في جمهھورريیة غيینيیا٬، االسيیدةة سانابا كابا٬، ووززيیرةة شؤوونن االمرأأةة وواالطفل وواالعمل ااالجتماع

االحدثث  ااالحتفالل بهھذااااالنضمامم إإلى غيینيیا في ووأأعربت عن شكرهھھھا على بوفد ااالتحادد ااألفريیقي 
-االتارريیخي. ووترأأسس ووفد مفوضيیة ااالتحادد ااألفريیقي االسيیدةة ماهھھھاوواا كابا  مرأأةة وويیلر٬، مديیرةة شؤوونن اال 

االدكتورر بيیلوني نهھامن ناتامبن نهھاسس٬، ٬، ثليین عن االمنظمة ممبحضورر وووواالنوعع ااالجتماعي وواالتنميیة ٬، 
وواالعقيید ثيیوفيیلي شانيیكا٬، مستشارر ااألمن ٬، غيینيیا بيیساوو لعامم لالتحادد االديیمقرااططي للمرأأةة بااألميین اا

م ووااألمندد ااألفريیقي االمعني بالمرأأةة وواالسلللمبعوثث االخاصص لالتحا  
 

ااألفريیقي٬، أأشارر في االبيیانن االذيي قرأأتهھ نيیابة معالي االسيید موسى فقي محمد٬، ررئيیس مفوضيیة ااالتحادد 
اارر  االقر ناءااً على  االعامم جاءتت ب أأةة في هھھھذاا  إإلى أأنن "ااالحتفاالتت باليیومم ااالفريیقي للمر االسيیدةة مهھاوواا٬،  عنهھ 
االتارريیخي االصاددرر عن ررؤؤساء االدوولل وواالحكوماتت باالتحادد ااالفريیقي ٬، خاللل االقمة االثامنة وواالعشريین 

مة ااالفريیقيیة للمرأأةة صفة ووكالة متخصصة تابعة لالتحادد ااالفريیقى. لالتحادد ااالفريیقي ٬، لمنح االمنظ
وولالحتفالل بهھذاا االقراارر االتارريیخي وواالتأكيید على ددوورر االمرأأةة في تنميیة أأفريیقيیا٬، كشفت مفوضيیة ااالتحادد 
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ااالفريیقي عن صوررةة لألمهھاتت االمؤسسيین للمنظمة 
لحديیقة ووأأططلقت مشرووعا تارريیخيیا ٬،  ااالفريیقيیة للمرأأةة
ةة ااالفريیقيیة.تماثيیل االمرأأ  

 
ووأأشارر ررئيیس االمفوضيیة إإلى أأنن هھھھذاا االيیومم ااالحتفالي 

مهھم٬، ليیس فقط لالحتفالل باإلنجاززااتت٬، بل لحشد االنساء 
اء  االمهھجر ٬، لبن ةة ووفي  ارر لق ددااً في اا ااألفريیقيیاتت مجد

ططاقة جماعيیة حولل االتطلعاتت االمشتركة للنساء 
وواالفتيیاتت. ووأأضافف "إإنهھا فرصة لتحديید أأجندةة هھھھذهه 

دةة لضمانن صلتهھا باالحتيیاجاتت ااإلنمائيیة للنساء وواالفتيیاتت ااألفريیقيیاتت ٬، على االنحو االمحددد االوكالة االجديی
".2030ووأأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة  2063في أأجندةة   

 
ااالحتفالل بإعالنن عامم ووأأضافف "إإذذ توااصل أأفريیقيیا 

من خاللل  2017 اافي  ديیموغر ائد اال لع يیر اا لتسخ عاماً "
الفريیقي للمرأأةة االيیومم ااااالستثمارر في االشبابب "٬، يیتيیح 

االفرصة للشبابب لتحديید ددووررهھھھم في تعزيیز االمثل االعليیا 
ووخطة  2063للوحدةة ااالفريیقيیة االشاملة في إإططارر أأجندةة 

هھھھداافف االتنميیة االمستداامة.أل 2030  
 

فخامة االبرووفسورر أألفا كونديي٬، ررئيیس جمهھورريیة غيینيیا 
وواالقى  ووررئيیس ااالتحادد ااألفريیقي٬، حضر ااالحتفالل ٬،

أأنن "االمرأأةة هھھھي مستقبل فيیهھا أأمامم االمشارركيین كلمة أأكد 
ووأأضاففبحاجة إإلى ضم فإنناأأفريیقيیا٬، ووبالتالي   ،٬ " يینهھا ااقتصادديیا ووااجتماعيیاً "تحتاجج االمرأأةة إإلى  انن تمك

".عالناتتإإ٬، أأبعد من مجردد قرااررااتت وو حلولل ووأأفعالل حقيیقيیة  
 

يیوليیو من كل عامم ٬، إإحيیاء للمؤتمر  31في  جديیر بالذكر أأنهھ يیجريي ااالحتفالل باليیومم ااالفريیقي للمرأأةة
. 1962ااألوولل للمنظمة ااالفريیقيیة للمرأأةة االذيي عقد في دداارر االسالمم ٬، في عامم   

 
 

  للمزيید من االمعلوماتت ٬، يیرجى ااالتصالل على:
 

موقع   union.org-DIC@africanبريید االكترووني:  –مفوضيیة ااالتحادد ااالفريیقي  –إإددااررةة ااالعالمم ووااالتصالل 
إإثيیوبيیا. –أأدديیس أأبابا   www.au.intاالكترووني:   

تابعونا على:  
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفيیس بوكك:   
  https://twitter.com/_AfricanUnionتويیتر:
  https://www.youtube.com/AUCommissionيیوتيیوبب:

  http://www.au.int :  للمزيید على


