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جعل أنظمة الحماية االجتماعية تعمل لصالح المرأة والفتيات في أفريقيا نحو تنفيذ يستجيب
للنوع االجتماعي ألجندة  9102وأهداف التنمية المستدامة
أديسسأ أبابسسسا –  2ابريسسسل  :9102نظمتتمفوضيةتتتتحفد األتتتقيفدالتعاتت فعقهيئتتتقممفوتتتحفةت تتحفداوتتت فدهميألتتت ف
تتتتتحفدهمئةتتتتتتحفعقهيةمتتتتتتحف
هلمتتتتتتث ف تتتتت قفجقنبتتتتتتقفالتتتتتوفةتتتتتقوةفدهتتتتت من فدهلقهلتتتتتحفهليةتتتتتحفدهضةتتتتتتحفدهمي
د جيمقاتتتتحفمدهئمتتتشفمدهيحتتتعتشفاألتتتمف تتتئقنف جعسسسل أنظمسسسة الحمايسسسة االجتماعيسسسة تعمسسسل لصسسسالح النسسسسا
والفتيسسسات فسسسي إفريقيسسسا :نحسسسو التنفيسسسذ المسسسستجيب للنسسسوع االجتمسسساعي لجسسسدول أعمسسسال  9102وأهسسسداف
التنمية المستدامة".
كتتتقمفده تتت ذفوتتتدفةتتتيدفدهألتتت تفائقعتتتقفدامهيعتتتقمفدهاقنعتتتحفدهت تيتتتتحفدهميئلاتتتحفعقهميتتتقمد فعتتتتدفدهيةيتتتتدف
مامكتتتتتدفدهمتتتتتث ففمعتتتتخبفدجيمتتتتقجفده بتتتتتدةفعحتتتتعمفثجةتتتت دمفدهألمقعتتتتحفد جيمقاتتتتتحفمدهئمتتتتشفمدهيي تتتتت ف
مدهيةمتحفد جيمقاتحفهخاألقيفدالتعا فمده ملفدااضقة .ف
ف
ثعتتتتتحفدهألتتتت تفدهيتتتتقنب فنيتتتتق فوي تتتت ف دهليةتتتتحفدهيحدنعتتتتحفدملتعاتتتتتحفدهمئةتتتتتحفعيةتتتتحفدهمتتتتتث فعحتتتتعمف
د ستتتيةيقجقمفدهميضتتتافالت تتتقفحفكمتتتقفثاتتتقتفلت تتتحفهيبتتتقيلفنيتتتق فيندستتتحف لتمتتتتحف تتتيلف وةتتتقة فوبيكتتتت ف
لتت فاتتيلتتفدهألمقعتتتحفد جيمقاتتتحفمدهأل تتيلفالتتتوفده تت وقمفدهئقوتتتحفهلمتتتث فلتت فدهقنداتتتحفمدها تتقجف تتتتتف
دهتسم فمدهأل يلفالوفو خخمفودف عن قفثمفاييت فده ندسحفماي تقا ق .ف
ف
ثاتتتمفوملتتشفوضيةتتتحفد األتتقيفدالتعاتت فدهيتتت فستتقعتليفوبيكتتقحنفحفلتت فكلميتتةفحفاتتدفااتت عت فهلحتتتدكحف
وتتتحفةت تتتحفداوتتت فدهميألتتت فهلمتتتتث فم كيوتتتحفلةلةتتت دفمثعتتتتحفثةمتتتتحفدهة تتتي فعقهميتتتقمد فعتتتتدفدهيةيتتتتدفلتتت ف
دهألمقعتتتتتحفد جيمقاتتتتتتحفعمتتتتتقفعيمق تتتتتوفوتتتتتحفعتمايكتتتتتيلفوتتتتتقعيايفعحتتتتتعمف اتتتتتييفدهمتتتتتتث فلتتتتت فثلتعاتتتتتتقفحف
ستتتتيتداتيتحفد األتتتتقيفدالتعاتتتت فوتتتتدفثجتتتتشفدهميتتتتقمد فعتتتتتدفدهيةيتتتتتدفمامكتتتتتدفدهمتتتتتث فحفثجةتتتت فد األتتتتقيف
دالتعاتتتتت ف3602ف مثجةتتتتت فد األتتتتتقيفدالتعاتتتتت فد جيمقاتتتتتتحفدهمايت تتتتتحفهئتتتتتق ف.3602فم تتتتتوفدهتتتتت ملف
دااضتتتتتقةفالتتتتتوفدا تتتتتق فاتتتتت دعتتفايتتتتتييتلفعحتتتتتكشف تتتتتقوشفهلألتتتتتيدجقفعتتتتتتدفدهيةيتتتتتتدفيدختتتتتشفدهألمقعتتتتتحف
د جيمقاتح .ف
ف
دهيتتت فوتتقننف تتينعي فنتت معيفحفوييحتتقن فدا تتقلفدملفلتت فةت تتحفداوتت فدهميألتت فهلمتتتث فحفث تتقنمف هتتوف
ثمفدهةيتتقةفةتتدفداكلتتتفدستتيبئقيدفدجيمقاتتتقفعحتتكشفن تيتت فوتتدفوةتتقعتفدهألمقعتتحفد جيمقاتتتحفلتت فثلتعاتتتقفحف
ومتتقفعتتإينف هتتوفحعتتقي فا متحتت دفماضتتق فويتتييعقمفدهضاتتتفهتت ع د.فمثكتت مفالتتوفدهألقجتتحف هتتوفدهيعكتت فوتتدف
دايتتتدذفكقلتتحفدهي تتييفعضتتئض قفلتت فستتتقيفدهألمقعتتحفد جيمقاتتتح.فمكتتتنمفدهيعكتتت فالتتوفثةمتتتحفدهيئتتقممف
وتتحفوضيةتتتحفد األتتقيفدالتعا ت فدهي ت فا ت ذف هتتوفائقعتتقف ت نفثكبتتتفوتتدفدهيمقس ت فل ت فدهيتقستتقمفمدابتتقجف
1

ن تتت فثكلتتتتف تتتمي فهلي تتت نفهلضاتتتتفمدهاقعلتتتتحفهليتتتع تفلتتت فدها قاتتتقمف دمفدامهيعتتتحفدهلخ تتتحفمةتتت فدهألمقعتتتحف
د جيمقاتحفمده وقمفدهئقوحفمدهبةتحفدهيأليتحفدهميي دوح.فف ف
ف
دهتتت كيينفاتمتتتيفليعبتتتتيفحفوملتتتشف كيوتتتحفلةلةتتت دفدهمئ تتت فدهتتتياة فهل تتتألحفمدهتاقعتتتحفد جيمقاتتتتحفحفثكتتت ف
التتوفثةمتتتحفخلتتافلتتتنفامتتشفهلةيتتقةفخق تتحفلتت فد ي تتقيفدهتاقعتتح.فمااتتحفدهكلتتتتفوتتدفثامتتقلفدهتاقعتتحف
التتتوفثكيتتتقذفدهةيتتتقةفكئمتتتشف تتتتتفوتتت ليجفداجتتتتفمعتتت ممف مقعتتتحفدجيمقاتتتتح.فوتتتدفختتتخلف ةتتتضقةفده تتتقعحف
دهتستتتتم فالتتتتوفثامتتتتقلفدهتاقعتتتتحفحفعمكتتتتدفهلمييمئتتتتقمفدالتعاتتتتتحفثمفاةحتتتت فدهمخعتتتتتدفوتتتتدفدهي تتتتق ف
دهتستتتمتحفلتتت فد ي تتتقيفدهتاقعتتتحفحفوتتتحفاتتتيلتتفدهمئتتتقمفم جتتتقح فداويوتتتحفمدهيتتتعوتدفده تتتأل فهلئتتتقولتدفلتتت ف
دهتاقعتتتح.فملتتت فدهي تتتمفنضيتتتةفحفعمكتتتدفثمفايميتتتحفوخعتتتتدفدهةيتتتقةفعمقعتتت فوتتتدفدهألتعتتتحفلتتت فدهئمتتتشفعتتت مد ف
كقوتتتتشفلتتتت فثستتتتيديفدهئمتتتتشفمنعتتتتقي فداامتتتتقلفختتتتقنوفدهمةتتتتقلفحفومتتتتقفعيئتتتتشفوتتتتيدةب دفموتتتت خخا دف
دمنيقجتتتتحفوضتتتت فهخ ي تتتقيدمفدهياةتتتتح.فمثكتتت فالتتتوفثمفدهألمقعتتتحفد جيمقاتتتتحف تتتافلتتتتينفهكقلتتتحفدهةيتتتقةف
مدهتجقل.فكمقفثنةفثوتفوة ا فهخ ي قيفدهيت  .ف
ف
ختتخلفدهمةق حتتقمفدهئقوتتحفحفث تتتمفدهتت ملفدااضتتقةفعتتعمفدهألمقعتتحفد جيمقاتتتحفةتت فثوتتتفثسقستت فعقهةيتتبحف
هلمتتتتتث فاتتتتيدلفيمن ف تقا تتتتقفحفمهكتتتتدفدهيتكتتتتتقفعحتتتتكشفختتتتقنفالتتتتوفدهميتتتتةقمفمدهةيتتتتقةفلتتتت فويتتتتقلف
دهقنداتتتحفمدهئمتتتشفدهمةقهتتت فدهخ تتت فعيجتتت فوئظم تتتدفلتتت فدها تتتقجف تتتتتفدهتستتتم فمعيتتتع تمفعحتتتكشف تتتتتف
ويةقستتلفعم تتقاتفو يلضتتحفعمتتقفلتت ف هتت فدهكتتيدنتفده بتئتتتحفمدهئةتت فمدهيمتتتتق.فمثعتتتحمدفكتتيه فدهألقجتتحف
هتتوفدايمتتقيفا ت دعتتفا ت ذف هتتوفدهأل ت فوتتدفط تتقنفةتتي فدهم تتقاتفمايةب تتقفوتتدفختتخلفدستتيتداتيتقمفدهألمقعتتحف
د جيمقاتحفدهمتداتحفهلةيجفد جيمقا فمطهتقمفدهيميعش .ف
ف
كمتتتتقف ياتتتتقفده بتتتتتدةف هتتتتوفحعتتتتقي فدهحتتتتتدكحفهتتتت ا فاةمتتتتتحف تتتت ندمفدهمإسيتتتتقمفدهياةتتتتتحفماحتتتتيتحفدهتتتتيئل ف
دهميبتتقيلفعتتتدفدهتت ملفثاضتتقةفد األتتقيفدالتعاتت فعحتتعمفدهممقنستتقمفدهمبيكتتت فولتتشفدهألتت فداينتتوفه جتتينف
م تتتتمذفدهئتتتقولتدفلتتت فدهمةتتتقحلفوتتتدفثجتتتشفاكتتتتدنفدهيتتتتقيفلتتت فو يلتتت فدهبلتتت دم.فكمتتتقفثكتتت مفدهتتت ملف
دااضتتقةفالتت وفدهألقجتتحف هتتوف ابتتقجفن تت فوبيكتتت فهييستتتحفن تتقيفدهألمقعتتحفد جيمقاتتتحفهيحتتمشفدهةيتتقةفلتت ف
دها تتتقجف تتتتتفدهتستتتم فوييحتتت فععوللتتتحفوتتتدفثم ةتتت دف تتتتوفوكتتتدفدهةظتتتق فدهتستتتم فهلألمقعتتتحفد جيمقاتتتتحف
هلئتتتتقولتدفلتتتت فدها تتتتقجف تتتتتتفدهتستتتتم فوتتتتدفااتتتت ع فويتتتتقةمقمفاياتتتتتحفلتتتت ف اتتتتقنفخ تتتت فدهميتتتتقةمحف
دهتسمتح .ف
ف
ملتتت فةتتتيدفده تتت يفحفالتتتلفوتتتدفةت تتتحفداوتتت فدهميألتتت فهلمتتتتث فااتتت ع فدهتتت ا فدهياةتتت فمدهمتتتقه فهيئقعتتتقفنظتتت ف
دهألمقعتتتتحفد جيمقاتتتتتحف تتتتتتفدهتستتتتمتحفمدهمييمئتتتتتحفهلمتتتتتث فهضتتتتمقمفدنياقه تتتتقفاتتتت نعيتقفنألتتتتيفدهيع تتتتتحف
عميجلفنظ فدهألمقعحفد جيمقاتحفدهتسمتحفهضمقمفد سي دوحفمحعقي فدهيع تحفل فثلتعاتق .ف
ف
ملتتتت فده يتتتتق فحف ن بتتتتمفوضيةتتتتتحفد األتتتتقيفدالتعاتتتت فمةت تتتتحفداوتتتت فدهميألتتتت فهلمتتتتتث فمدهمئ تتتت فدهتتتتياة ف
هلتاقعتتتحفمدهألمقعتتتحفد جيمقاتتتتحفدهيتتتقعحفهألكيوتتتحفلةلةتتت دفعقهيئلتاتتتقمفمدهمتتت خخمفدهيتتت ف تتت وي قفمثاتعتتتمف
اتتتتدفااتتتت عتةقفهلتتتت ملفثاضتتتتقةفد األتتتتقيفدالتعاتتتت فالتتتتوفوحتتتتقنكي قفمويتتتتقةمقا قفدهاتمتتتتحفمياتتتتمف هتتتتوف
دهيتتتتقد فويقدعتتتت فوتتتتدف دهتتتت ملفثاضتتتتقةفد األتتتتقيفدالتعاتتتت فعقايمتتتتقيفماةضتتتتتيفعيتتتتييتلفهلةتتتتيجفد جيمتتتتقا ف
انظمحفدهألمقعحفل فثلتعاتقفعمقفعيمق وفوحفثجة ف3602فمثة دذفدهيةمتحفدهميي دوح .ف
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ف
اتتت فياتتت فدهألتتت تفدهيتتتقنب فااةتتتتقفموقهتتتتقفوتتتدف حبتتتشفدهمئ تتت فدهتتتياة فهل تتتألحفمدهتاقعتتتحفد جيمقاتتتتحفدهيتتتقعحف
هألكيوحفلةلة دفدهي فا عتفعتنقو فد األقيفدامنمع فانظمحفدهألمقعحفد جيمقاتح.
ف
ف
للحصول على مزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال:

توجه االستفسارات اإلعالمية إلى:
السيد جمال احمد كرار -فوي فدا قلفدملف-ف يدن فد اخ فمد ا قلف-فوضيةتحفد األقيفد لتعا ف ف
بريد الكتروني GamalK@africa-union.org :ف
للحصول على مزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال:
يدن فد اتتتتخ فمد ا تتتتقلف–فوضيةتتتتتحفد األتتتتقيفد لتعاتتتت ف–فعتعتتتت فدهكيتمنتتتت فDIC@african-union.orgففوي تتتتحف
دهكيتمن فwww.au.intفف-فثيعسفثعقعقف–ف تيعتق ف
تابعونا على:
ف
لتسفعيك ف https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionف
ايعيت https://twitter.com/_AfricanUnion
عياتيم https://www.youtube.com/AUCommission
ف
ف
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