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 اللخ أفريقيا في واألمن والسلم المرأة أجندة تنفيذ حول تقرير اول يطلق األفريقي االتحاد

 األفريقي لالتحاد والعشرين السابعة القمة
 

 

 الستتتت     القمتتتت  هتتتت م  علتتتت  ، األفريقتتتت  االتحتتتت   مفوضتتتت   أطلقتتتت  :1122 يوليسسسسو 12 – أبابسسسسا أديسسسس 

 فتتت  واألمتتت  موالستتتل المتتترأ  أجنتتت   تنف تتت " حتتتول تقريتتتر أول ك غتتت ل ، فتتت  االفريقتتت  التحتتت  ل وال شتتتري 

 االفريقتتتت  التحتتتت  ا نقتتتت   حلقتتتت  ختتتتالل ،6102 يول تتتتو 9 فتتتت  أطلتتتت  التتتت   ، التقريتتتتر ويستتتت   ".أفريق تتتت 

 حتتتوار لت زيتتتز األستتت   شتتتك ل  المتتترأ ، وتمكتتت   الجنستتت    تتت   المستتت وا   شتتت   المستتتتو   رف  تتت  الث لثتتت

 و المتتت ن ، والمجتمتتت  اإلقل م تتت ، االقتصتتت  ي  والمجموعتتت   األفريقتتت  االتحتتت   أعضتتت   التتت ول ك مشتتت رو

 حتتتول افضتتت   شتتتك  االعتتتال  عتتت  فضتتتالا  التنف تتت ، تستتتري  فتتت  اآلختتتري  الرئ ستتت    المصتتتلح  أصتتتح  

 فتتت  واألمتتت  والستتتلم المتتترأ  أجنتتت    شتتت   التتت ول    والشتتترك   المحتتت وري  متتت  األفريقتتت  االتحتتت   مشتتت رك 

 .فريق  أ

 

 لتتتت عم المستتتتتوي   ك فتتتت  علتتتت  وضتتتت   التتتتت  واآلل تتتت   ، واإل اريتتتت  التشتتتتري    اآلل تتتت   التقريتتتتر يغطتتتت 

 تتتتتوفر ح تتت  األ ا  فتتت  المحتتتر  التقتتت   عتتت  فضتتتال أفريق تتت ، فتتت  األمتتت و والستتتلم المتتترأ   جنتتت    النهتتتو 

 التتتت ول فتتتت  المشتتتت رك  مجتتتت ل فتتتت  اإلنجتتتت  ا  حتتتتول مختلفتتتت   راستتتت   شتتتتم وي .والم لومتتتت   الب  نتتتت  

 فتتت   متتت  ، 0261 رقتتتم األمتتت  مجلتتت  قتتترارل الوطن تتت  ال متتت  خطتتت  تبنتتت  التتتت  عشتتتر التستتت   األعضتتت  

 فتتت  المشتتت رك  ، التتتو ار  المستتتتو  علتتت  التمث تتت  الخ صتتت : والتتتت ا  ر والق تتت   ، البرلمتتت ن ، التمث تتت  ذلتتت 

 تتتت   رال ذا  الرئ ستتت  ، التتتت خ  مجتتت ال  تح يتتت   التقريتتتر ويختتتتتم .الستتتال  اتف قتتت   وفتتت  ، الستتتال  حفتتت 

 فتتت   متتت  والتتتت   ر، التنف تتت  لتستتتري  وال ول تتت  والق ريتتت  واإلقل م تتت  الوطن تتت /المحل تتت  المستتتتوي   علتتت  كب تتترال

 .األ ل  عل  المبن   والمراقب  التموي  قض ي   يت ل  ف م  ذل 

 

ذكتتتتر  فتتتت    يتتتو ،   ن تتتتت  الستتت    واألمتتتت ، والستتتلم المتتتترأ  حتتتول االفريقتتتت  لالتحتتت   الختتتت   المب تتتو 

وتنف تت ه ،  الس  ستت    تت   الهتتو  ستت  إلتت  الح جتت  عتت  الكث تتر ق تت  كلمتهتت  فتت  مراستتم اطتتالر التقريتتر، "لقتت 

والستتتلم  لقتتت  وضتتت   أجنتتت   المتتترأ  الواقتتت ، فتتت . واألمتتت  والستتتلم المتتترأ  مجتتت ل فتتت  ذلتتت  متتت  أكثتتتر وهتتت ا

فتت  مجتت ل وضتت   التقتت   أنتتو ولفستت ، واإلقل م تت . إال والق ريتت  ال  لم تت  المستتتوي   واألمتت ، هتت كالا علتت 

 صتتت     متتت  األفريقتتت  االتحتتت   ومتتت  توجتتتو مفوضتتت  . اله كتتت  هتتت ا يواكتتت  لتتتم الواقتتت  أر  علتتت  المتتترأ 
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 إلتتت  االلتزامتتت   تحويتتت  فتتت  اإلقل م تتت  االقتصتتت  ي  والمجموعتتت   األعضتتت   التتت ول إلتتت   عتتتم الس  ستتت  

ورفتتتت  التقتتتت رير  للرصتتتت  الال متتتت  األ وا  استتتتتخ ا    هم تتتت  االعتتتتترا  ينبغتتتت  تنف تتتت  ملمتتتتو  ومستتتتت ا ،

 ت ج   التنف  ".  م  أج  ال ف  نحو

 

 أر  م ئتتتت  متتتت  أكثتتتتر ، روانتتتت ا جمهوريتتتت   رلمتتتت   فتتتت  جتتتتر  التتتتت  ، التقريتتتتر إطتتتتالر مراستتتتم وحضتتتتر

 كبتتتتت ر متتتتت  و  تتتتترهم والبرلمتتتتت ن    ، المتتتتترأ  وتمكتتتتت   الجنستتتتت   شتتتتت و  و را    تتتتتنهم متتتتت  شتتتتتخ 

 الم سستتتت   متتتت  الس  ستتتت   وصتتتت ن   الشتتتت ب  ، والحركتتتت   المتتتت ن  المجتمتتتت  فتتتت  النستتتت   الس  ستتتت   ،

  رلمتتتت   ، التقريتتتتر اطتتتتالر مراستتتتم عقتتتت  مكتتتت   أ    لتتتت كر الجتتتت ير ومتتتت  .ال ول تتتت  والمنظمتتتت   الوطن تتتت 

 المتتترأ  تشتتتك  ح تتت  ريتتت     تمث تتت  وال تتت لم، أفريق تتت  فتتت  المتتترأ  لتمكتتت   رائ تتت  رمتتتزا يتتتزال ال روانتتت ا،

  .البرلم   اعض   م  ٪26 نسب 

 

 

 عل : االتص ل يرج  ، الم لوم   م  للمزي 

 

   النغه  – تش م   سك ل الس  

  اتص ل موظ 

  واألم  والسلم للمرأ  الخ   المب و  مكت 

  االفريق  االتح   مفوض  

 union.org-LangheeP@africa-Chem الكترون :  ري 
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