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 مقدمة:

، 0202يشكل صندوق المرأة األفريقية، الذي أطلقه رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في يناير 
ظلت أة األفريقية. ومنذ ذلك الحين آلية لتنفيذ وتعبئة الموارد للبرامج والمشاريع المخصصة لعقد المر

بتعبئة الموارد للصندوق، وتتطلع إلى مزيد من الدعم من الشركاء باإلضافة إلى تقوم مفوضية ال
. وفي كل ة ومستدامةمستمرموارد مالية  ٪0فر مساهمتها بنسبة تومساهمات الدول األعضاء التي 

في المائة من مواردها للمشاريع  2.0 يقل عن عام تخصص الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي ما ال
لصندوق المرأة ق التشغيلية في إطار صندوق المرأة األفريقية. وحتى اآلن، وطبقا للطرالممولة 
لتقديم مقترحات تمثل كل منها موضوعا دعوات ( 02( من أصل عشر )7سبع )ت وجه االفريقية،

 سنويا. وتنسب المقترحات على النحو التالي:

 

 دعوة المقترحات من قبل

مديرية المرأة ومسائل 

وع مناقشة مشر الجنسين؛

 اإلدارات؛الدعوة مع 

دعوة الوزراء      اعتماد

      

 السعادة،موافقة صاحب 

 التعميم على النداء؛رئيس 

 الدول ألعضاء، تقديماالدول 

 األعضاء للطلبات 

من  التقييم األول للطلب

ة قبل اللجنة التوجيهي

د صندوق االتحالخبير 

 أةالمراالفريقي لشؤون 

ومسائل الجنسين 

 والخبراء المستقلين 

بات من التقييم الثاني للطل

قبل رئيس مفوضية 

قي عن فرياالتحاد اال

 منحطريق التوقيع على ال

من خالل مكتب 

 المستشار القانوني من

األموال أجل صرف   
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 :يليموزعة كما  مريكيأدوالر  06.176.00611ع بتكلفة قدرها يرامش 021، تم تنفيذ 0202منذ 

 

 

 
    

 

 

 
 نتائج الصندوق. 3

و، وكوت جإلى تو ميدانية ياراتبزوالتنمية مديرية المرأة ومسائل الجنسين  قامت، 0202في عام  
زيادة فرص  ،من بين أمور أخرى ،مبابوي. وأظهرت النتائجييا، وأوغندا، وزديفوار، وموريتان

الحصول على الرعاية بعد الوالدة، والتوعية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعمليات 
 اإلجهاض غير القانوني والممارسات الزراعية المحسنة. وترد تفاصيل ذلك في التقرير الميداني.

 التاليةت الخطوا. 4
بتقييم هذا والتنمية المرأة ومسائل الجنسين  مديرية ستقوم، 0222 أجندةسعيا إلى مواءمة السياسات مع 

وتتمثل األهداف الرئيسية أيضا  المفوضية.ورؤية رئيس  الصندوق لمعالجة أولويات االتحاد األفريقي
مزيدا من المرونة وتعبئة أموال إضافية بهدف تنفيذ برامج  في استعراض آلية إدارته من أجل منحه

 قابلة للتطوير. أكبر ومشاريعذات تأثير 

 تحديثات للوزراء. 0

 يرجى من الوزراء اإلحاطة علما بهذه التحديثات 

 الغرب 

 8260022022المبالغ: 

 مريكي، أدوالر 

 008ريع :المشا

 الوسط

 دوالر أمريكي 0620222022المبالغ: 

 01 المشاريع:

 الجنوب:

 0000222022المبالغ: 

 دوالر أمريكي 

 02 المشاريع:

 الشمال:

 0800222022 المبالغ:

 دوالر أمريكي،

 02 المشاريع:

 الجنوب:

دوالر أمريكي 0000222022  

02المشاريع:  

 

 الشرق:

دوالر  1000111022المبالغ: 

 أمريكي،

60المشاريع:   


