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سيعقد بمقر االتحاد االفريقي ماقبل قمة االتحاد االفريقي حول مسائل الجنسين االجتماع العاشر 

  في اديس أبابا 
 

تحتتتتتر  تتتتت ار : 8002ينسسسسساير  08 –أديسسسسسس أبابسسسسسا 

 مستتتتتت ام نهتتتتت  الفستتتتتاد  مكافحتتتتت  فتتتتت  االنتصتتتتتار"

 فتتتتتت  المتتتتتت اة وتمكتتتتتت   الجنستتتتتت   بتتتتتت   للمستتتتتتاواة

 قمتتتت  قبتتت  متتتتا ال ا تتت  االجتمتتتتا  ستتت  ق  ،"أف يق تتتا

 ختتتتالل الجنستتتت   مستتتتا   حتتتت ل االف يقتتتت  االتحتتتتاد

 ينتتتتتتاي  71 الخمتتتتتت   إلتتتتتت  71 االرب تتتتتتا  يتتتتتت م 

 ، ابابتتتا بتتتسدي  االف يقتتت  االتحتتتاد مقتتت  فتتت  ، 8171

  إث  ب ا.

 

 االجتماعتتتتتتتتا  قاعتتتتتتتت  فتتتتتتتت  جتمتتتتتتتتا اال ستتتتتتتت  ق 

 الج يتتت  المتتترتم ا  بم كتتت  ، (4) رقتتت  ،الصتتت   

 االف يق . االتحاد مف ض   ر    محم  فق  م س  م ال  ب  اس  ف يق ،األ لالتحاد التابع

 

 ومستتتتا   المتتتت أة إدارة، الجنستتتت   مستتتتا   حتتتت ل االف يقتتتت  االتحتتتتاد قمتتتت  قبتتتت  متتتتا ال ا تتتت  االجتمتتتتا  يتتتتن  

 والمجلتتتت  الس استتتت  ، الشتتتترو  إدارة متتتتع بالت تتتتاو  االف يقتتتت ، االتحتتتتاد لمف ضتتتت   التاب تتتت  والتنم تتتت  الجنستتتت  

 متتت  بتتت ع  المتحتتت ة، واألمتتت  المتتت ن  المجتمتتتع متتتع باال تتتت ا  بالفستتتاد، الم نتتت  األف يقتتت  لالتحتتتاد االستشتتتار 

 .ال ول    التنم     كا 

 

 واقتتتت ا  ، المتتت أة وتمكتتت   الجنستتت   بتتت   المستتتاواة تحق تتت  علتتت  الفستتتاد ثتتت أ مناقشتتت  تشتتتم  االجتمتتتا  أهتتت ا 

 ستتت ح د كمتتتا .الفستتتادب المت لقتتت  وخاصتتت  بالجنستتت   المتصتتتل  ضتتتاياالق بمكافحتتت  للت ج تتت  ملم ستتت  إجتتت ا ا 

 الجنستتتت   ومستتتتا   المتتتت أة بتتتتةدارة المت تتتت دي  المصتتتتلح  أصتتتتحا  س استتتتا  لمنصتتتتا  االستتتتت ات ج   الم اقتتتتع

 االستتتتتتت  ادو ، الجنستتتتتت   واستتتتتتت ات ج   األف يقتتتتتت  لالتحتتتتتتاد الج يتتتتتت ة اإلصتتتتتتالحا  إطتتتتتتار فتتتتتت  ، والتنم تتتتتت 

 الجنس  . مسا   ح ل االف يق  االتحاد قم  ماقب  الجتما  ال ا  ة بالذك   لالحتفاال 

 

 وستتت  ف  ،8171 عتتتام  تتت ار متتتع الجنستتت   مستتتا   حتتت ل االف يقتتت  االتحتتتاد قمتتت  ماقبتتت  اجتمتتتا  متتت  م ا تمتتتر

 أيضتتتا جتمتتتا اال   ك ستتت المتتت أة. وتمكتتت   الجنستتت   بتتت   المستتتاواة علتتت  الفستتتاد أثتتت  لمناقشتتت  منبتتت ا   االجتمتتتا 

 األف يقتتتت  االتحتتتتاد فتتتت  الجنستتتت   بمستتتتا   الخاصتتتت  الس استتتتا  لمناقشتتتت  االطتتتت ا  مت تتتت دة لمنصتتتتا ا علتتتت 
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 االتحتتتاد إصتتتالحا  تق يتتت  فتتت  التتت اردة والمقت حتتتا  ،8102 أجنتتت ة ألول يتتتا  وفقتتتا   ت  يفهتتتا إعتتتادة بهتتت  

 .كاجام  ب ل ال وان   ال     قب  م  األف يق 
 

 ووضتتتع المتتت أة وتمكتتت   الجنستتت   بتتت   المستتتاواة علتتت  الفستتتاد أثتتت  دراستتت   لالجتمتتتا  المت ق تتت  النتتتتا   تشتتتم 

 س استتتتتا  لمنصتتتتتا  االستتتتتت ات ج   الم اقتتتتتع تح يتتتتت و ، الفستتتتتاد بمكافحتتتتت  للت ج تتتتت  ملم ستتتتت  استتتتتت ات ج ا 

  يتتتتت الط خارطتتتتت  ووضتتتتتع ،والتنم تتتتت  الجنستتتتت   ومستتتتتا   المتتتتت أة بتتتتتةدارة المت تتتتت دي  المصتتتتتلح  أصتتتتتحا 

 الجنس  . مسا   ح ل االف يق  االتحاد قم  ماقب  الجتما  ال ا  ة بالذك   لالحتفاال 
 

 االتحتتتاد قمتتت  قبتتت  متتتا الجتمتتتا  ال ا تتت ة الستتتن ي  التتتذك   أيضتتتا 8171 عتتتام يصتتتاد  ، ذلتتت  إلتتت  باإلضتتتاف 

 األف يقتتت  االتحتتتاد س استتتا  وصتتت ا   علتتت  التتتتسث   فتتت  هامتتتا دورا ل تتت  والتتتذ  ، الجنستتت   لمستتتا   األف يقتتت 

 ن  هتتتا ووجهتتتا  للمتتت أة الهامتتت  األصتتت ا  إدراج وضتتتما  المتتت أة، وتمكتتت   الجنستتت   بتتت   المستتتاواة بشتتتس 

 .8171 ماي  ف  عق ه المق ر لالحتفال االست  ادا  بشس  االجتما  وس ت اول األف يق . االتحاد ف 
 

 التتت ول متتت   كتتت  الجنستتت   مستتتا   حتتت ل االف يقتتت  االتحتتتاد قمتتت  قبتتت  متتتا اجتمتتتا  فتتت  شتتتارك  الم س شتتتم 

 ستتتتف  ا  ، الجنستتتت   مستتتتا   حتتتت ل المتخصصتتتت  الفن تتتت  اللجنتتتت  اجتمتتتتا  ممثلتتتت  األف يقتتتت ، االتحتتتتاد أعضتتتتا 

 ا والمجم عتتت  ، االتصتتتال ومكاتتتت  التمث ل تتت  المكاتتتت  ممثلتتت  االف يقتتت ، االتحتتتاد أجهتتت ة ، االف يقتتت  االتحتتتاد

 األمتتت  و تتت كا  ، المهجتتت  ومن متتتا  المتتت ن  المجتمتتتع من متتتا  ، اإلقل م تتت  واآلل تتتا  اإلقل م تتت  االقتصتتتادي 

 .ال ول   التنم   و  كا  المتح ة

 

 السسسس   ، الجنسسسسسين مسسسسسائل حسسسسول القمسسسسة قبسسسسل مسسسسا اجتمسسسساع لتغطيسسسسة للصسسسسحفيين موجهسسسسة السسسسد و 

 االتحسسسساد بمقسسسسر 01:00 إلسسسس  0:00 السسسسسا ة مسسسسن ، 8002 ينسسسساير 02 إلسسسس  01  يسسسسومي سسسسسيعقد

   االفريقي.

 

 

 توجه االستفسارات اال المية إل  العنوان التالي: 

 

 union.org-yamboue@africaب ي  الكت ون     - 911361185 251+: هاتف –ر    قس  االعالم  –استيرا ازا تانكو 

 

  االتصال: يرج  ، المعلومات من مزيد  ل  للحصول

 

م قع الكت ون    – union.org-DIC@africanب ي  الكت ون    –مف ض   االتحاد االف يق   –إدارة االعالم واالتصال 

www.au.int  إث  ب ا -أدي  أبابا 

 

 تاب  نا عل  

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف   ب    

  https://twitter.com/_AfricanUnionت يت  

  https://www.youtube.com/AUCommissionي ت    

 

 http://www.au.int للم ي  عل   
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