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 بيان صحفي رقم    /القمة التاسعة والعشرين لالتحاد االفريقي
 

إلى يدعو المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة رفيع المستوى التحاد األفريقي افريق 

 العائد الديمغرافي بأجندةتوسيع نطاق تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة 
 

 

 أقرررر : 9102يونيسسسسو  92أديسسسسا أبابسسسسا ا إ يوبيسسسسا ا 

للعائرررر   المحوريرررر باقهميرررر   ا  القررررادة اقةارقرررر   رررر ار

، لتنميرررر  التحويليرررر  ةرررر  أة يقيررررا ةرررر  االرررر يمي اة  

علررررل أعلررررل المفررررتويار وةرررر  المنرررراب  الو اريرررر  

قررررر  الررررراا االالتمرررررا  ال ابررررر  ولرررررفل ، ة .ال ئيفررررري 

المعنرررر  رةيرررر  المفررررتو  التحرررراد اقة يقرررر  لف يرررر  ا

 تماشرررريا  بالمفرررراواة بررررين المنفررررين وتم ررررين المرررر أة 

: 7102االتحررررررراد اقة يقررررررر  لعرررررررام   ررررررر  شرررررررعار

لرررررررررر يموال اة   ررررررررررن  ررررررررررالل العائ  ا"تفرررررررررر ي 

وسرررريرح   االسررررتامارار ةرررر  العررررراي"،  رررر  الت  يررررن بوالرررر   ررررات علررررل "تم ررررين العررررابار والفتيررررار " 

 العائرررر  تفرررر ي ال  ررررائن اقربرررر  ل ار رررر    يرررر  ، رةيرررر  المفررررتو  الررررف  برررر أ اليرررروم الف يرررر  االتمررررا  

 ،الصرررررح  وال ةاهيررررر ،  التعلررررريم وتنميررررر  الم رررررارار،  العمالررررر  وريرررررادة اقعمرررررال: ، وهررررر  الررررر يموال اة 

 .الحو م ، وتم ين العرايوالحقوق و

 

رئررري  الفررري  تو ررراي  ويفررر   ررروارت ،  ائررر  القرررل 

بالنيابررر   فوضررري  االتحررراد االة يقررر ، الريرررا  االةتترررا   

 حمررررر ، رئررررري  ةقررررر  الفررررري   وسرررررل   عرررررال  عرررررن

ةيررررر  بوةرررررود االالتمرررررا  ال ابررررر  ر ررررر  ،  مفوضررررري ال

رةيرررررر  المفررررررتو  المعنرررررر  بالمفرررررراواة بررررررين  للف يرررررر 

وقررررال "يعرررر ةن   ايرررر ا أ   تم ررررين المرررر أة المنفررررين و

توليررررررر  أ   نرررررررف ، ألقرررررررل  رررررررراب  ال ئيفررررررر  اقول 

أ رررام ، االتحررراد اقة يقررر   لمفوضررري  نصرررر   ررر ئي  

الف يرررررر  رةيرررررر  المفررررررتو  المعنرررررر  بالمفرررررراواة بررررررين 

   وسررا ا ا دال ينرر   و ررا، الترر  أرسررالمنفررين وتم ررين المرر أة  وأ ررا أقررف علررل أ تررار سررلف ، الرر  تورة  

 التحررراد اقة يقررر ا أالنررر ةلررر   رررن  رررالل العررري المفررراواة برررين المنفرررين وتم رررين المررر أة  حرررور  قويرررا  أساسرررا 

فل  علرررل أ  "المفررراواة برررين المنفرررين والتم رررين ال يم رررن تحقيق مرررا دو  وشررر د الفررري   ررروارت   ررر"  التنميررر 

  "المفتويار  اة المعار   ال ا ل  والمت ا ل  والفعال  للم أة والعراي علل 
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ةررر   لمت رررا ةررر  ذ ررر ر الفررري ة  اهررراوا  ابرررا ويلررر ،  ررر ي ة شررراو  المررر أة والنرررو  االالتمررراع  والتنميررر ، 

أ   الفرري ة ويلرر  وأضرراة   التعلرريم هررو الر ايرر  لوضررعنا ةرر  الفررراق  ررن أالرري اليرر   ، أ الملفرر  االةتتا يرر 

أةضررري الرررنا إلرررل و قل رررا  يررراة المررر أة اقة يقيررر  العاديررر  أ  يييررر   يم رررنعمررري  فوضررريل ااتحررراد اقة يقررر   

 . ن  يات ا

 

رةيرررر  المفررررتو  المعنرررر  بالمفرررراواة بررررين  االالتمررررا  ال ابرررر  للف يرررر المعررررار و  ةرررر  الوةررررود وسرررريناق  

 :التالي النقا   ،  الل اللفات الم أة ينتم المنفين و

 

  ال يمي اة العائ   أالن ة االتحاد االة يق  لتف ي ة م   0

الررر يموال اة : العائررر   تفررر ي  ار ررر    يررر  ب اقولرررل يرررارار الفياسرررار ال ئيفررري  ةررر  ال  يرررنة   7

 .التوظيف وريادة اقعمال

العائرررررر   تفرررررر ي  ار رررررر    يرررررر  ب الاا يرررررر  يررررررارار الفياسررررررار ال ئيفرررررري  المتعلقرررررر  بررررررال  ينة   3

  التعليم وتنمي  الم ارار ال قمي  ال يموال اة :

 م أة اللف  إ ا   بعأ  تعليم الرنار وال  4

الررر يموال اة : العائررر   تفررر ي  ار ررر    يررر  ب يرررارار الفياسرررار ال ئيفررري  ةررر  ال  يرررنة الاالاررر    5

  الصح  وال ةاهي 

: الررر يموال اة العائررر   تفررر ي  ار ررر    يررر  ال ابعررر  ب يرررارار الفياسرررار ال ئيفررري  ةررر  ال  يرررنة   6

  الحو م ، وتم ين العرايالحقوق و

 

اسرررررت اتيميار  سيتضرررررمنتق يررررر  ةررررر  رةيررررر  المفرررررتو  االالتمرررررا  ال ابررررر  للف يررررر   ترررررائ   سررررريتم وضررررر 

 .وتوصيار للعمي وات اذ الق ارار بعأ  الاي ار المحتمل  ة  الفياسار

 

تم رررين رةيررر  المفرررتو  المعنررر  بالمفررراواة برررين المنفرررين واالتحررراد اقة يقررر   لف يررر ال ابررر   يعقررر  االالتمرررا 

، وتنظمررر  إدارة المررر أة االتحررراد اقة يقررر   لمررراتم هرررا   الررر ورة العاديررر  التاسرررع  والععررر ين  المررر أة، علرررل

بالتعرررراو   رررر  إدارة المرررروارد الرعرررر ي  ، والتنميرررر  التابعرررر  لمفوضرررري  االتحرررراد اقة يقرررر  و فررررائي المنفررررين 

لعلرررروم والت نولواليررررا، وإدارة العرررراو  االالتماعيرررر ، وإدارة الفررررلم واق ررررن، و  ترررر  المرعررررو  ال ررررات وا

القررررا  ال رررات،  رررن شرر  اا ق رررم المتحرر ة والممتمررر  المررر    و رر  و ررراالر ا ، باالشرررت ا المعنرر  برررالم أة 

 .ااعالم وسائيةضال عن 

 

 

 للمزيد من المعلومات ا يرجى االتصال: 

 وقرررررررررر  ال ت و رررررررررر :  - union.org-DIC@africanب يرررررررررر  ال ت و رررررررررر :  – فوضرررررررررري  االتحرررررررررراد االة يقرررررررررر   –التصررررررررررال إدارة االعررررررررررالم وا

http://www.au.int  -  إثيوبيا  –ادي  أبابا 

 

 تابعونا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionةي  بو : 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتويت :

  https://www.youtube.com/AUCommissionيوتيوي:

 http://www.au.int للمزيد:
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