
 

 

 
 

 إدارة االعالم واالتصال 
 

 0202/ 20  /20التاريخ:      XXXX/0202بيان صحفي رقم:

 إثيوبيا  –المكان: أديس أبابا 

 سد الهوة في دور المرأة في أجندة السلم واألمن 

 

،  0202 األفريقييييي عييييام االتحيييياد فييييي  يكييييرس اليييي   الوقيييي  فييييي إثيو ياااا   –أديااااا أ   اااا   -0202يناااا ي   4

 النيييو  علييي  القيييا م والعنييي  األهليييي  والنزاعيييا  الحيييرو  كافييي  إلنهيييا  المب ولييي  والجهيييود العميييل لتسيييري 

 يتجيييزأ ال كجيييز  األفريقييييا  والفتييييا  النسيييا  دور علييي  التأكييييد تيييم ، الجماعيييي  اإلبيييادة ومنييي  االجتمييياعي

 فيييي والفتييييا  النسيييا  استعرضييي قيييد أفريقييييا  و فيييي البنييياد  إلسيييكا  الر يسيييي  الطريييي  خارطييي  تنفيييي  مييين

 فييييي النزاعيييا  ، حاليييي  االجتمييياعي النييييو  حيييول اإلفريقييييي قميييي  االتحييياد مييييا قبيييل اجتميييا  خييييالل،  أفريقييييا

 كعنصيييير الجنسييييين بييييين المسيييياواة تعميييييم بشييييأن توصيييييا  ، وقييييدمن والناشيييي   الحالييييي  والتهديييييدا  القييييارة

 الطري    خريط  تنفي  في ر يسي

 

، فيييي كلمتهيييا خيييالل اجتميييا  ميييا قبيييل  سيسيييوما سييياما  ميناتيييا ، األفريقيييي باالتحييياد السياسيييي  الشييي ون مفييو 

 النسيييا  دور وابيييراز تقيييديرج شيييعار القمييي  حيييول حملييي  جالنيييو  االجتمييياعي هيييو أجنيييدتيج، والييي   عقيييد تحييي 

 أفريقييييا فيييي المتمثيييل الهيييد  لتحقيييي  االتحييياد االفريقيييي أكيييد  التيييزام ،جأفريقييييا فيييي البنييياد  إلسيييكا  والفتييييا 

 النسيييا  مشيييارك  زييييادة إلييي  الحاجييي  علييي  وأكيييد   للجميييي  واقعييي  حقيقييي  السيييالم وجعيييل الصيييرا  مييين خاليييي 

 وأشيييار   الصييرا  بعييد اإلعمييار إعييادة وجهييود السييالم بنييا  أجييل ميين والتييدخل الوقاييي  آليييا  فييي والفتيييا 

، إفريقييييا فيييي البنييياد  إلسيييكا  العمليييي  للخطيييوا  ر يسيييي  طريييي  خريطييي  وضييي  األفريقيييي االتحيييادج أن إلييي 

 التييييي والقانونييييي  والبي ييييي  واالجتماعييييي  واالقتصييييادي  السياسييييي  الجوانيييي  عيييين كبييييير بشييييكل تتحييييد  والتييييي
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 كبيييير بشيييكل النسيييا  نسيييب  زييييادةاالهميييي  بمكيييان  مييينو  القيييارة فيييي األمنيييي  التحيييديا  مواجهييي  عليهيييا تنطيييو 

 ج السالم جهود في وفعالي  بنشاط المساهم  من لتمكينهن المجاال  ه ه كاف  في

 

 المفوضيييي  أضيييياف  ، والحييييرو  النزاعييييا  ميييين تضيييررا األكثيييير هيييين والفتيييييا  النسييييا  لحقيقيييي  أن وإدراكيييا  

 ، مميييييا يسيييييتوج  بييييي ل الرمزيييييي  األدوار علييييي  تقتصييييير أن يمكييييين ال مسييييياهماتهن ومشييييياركتهن أن سييييياميتا

 علييي  المسيييتويا  ، المجتمييي  فيييي واألمييين السيييلم أجنيييدة فيييي والفتييييا  النسيييا  مشيييارك  لتعزييييز هادفييي  جهيييود

 بي ييي  تهي ييي : البنييياد  إسيييكا ج 0202 عيييام شيييعار هختيييياربإ أنييي  إلييي  وأشيييار  والقاريييي   واإلقليميييي  الوطنيييي 

 مسيييتقرة لقيييارة الناشييي   والتحيييديا  الحاليييي  القضيييايا بمعالجييي  التزامييي  االتحييياد أظهييير ،ج أفريقييييا لتنميييي  مواتيييي 

 بيييالنو  االجتمييياعي المتعلقييي  األخييير  األفريقيييي االتحييياد أدوا  تنفيييي  ايضيييا   الشيييعار هييي ا وسييييتمم  وسيييلمي 

  مابوتو بروتوكول مثل

 

 األمينييي  أشيييار ، حيييي  خيييالل اجتميييا  ميييا قبيييل القمييي  المفيييو  رأ  اآلخيييرين الر يسييييون المتحيييدثون وردد

 فييييي تسييييتمر البنيييياد  أن ، سييييونجو  فيييييرا ، المتحييييدة لألمييييم التابعيييي  ألفريقيييييا االقتصييييادي  للجنيييي  التنفي ييييي 

وأضييياف    مسيييبوق  غيييير مسيييتويا  علييي  اإلنسييياني  الكرامييي  مييين يحيييرمهن مميييا النسيييا ، أصيييوا  إسيييكا 

 يسييياعد أن لنميييوويمكييين ل،  كبيييير بشيييكل ألفريقييييا االقتصييياد  النميييو تحسيييين فيييي تسييياعد أن للميييرأة يمكييينج

 البنييياد  إسيييكا  إلييي  إننيييا بحاجييي   الجنسيييين بيييين االقتصيييادي  الفجيييوة لسيييدسيييعينا  فيييي أفريقييييا نسيييا  بيييدوره

 اآلنج 

 

 المسييييتمرة بييييالجهود استشييييهد ،  موهييييويز  حمليييي  جالنييييو  االجتميييياعي هييييو أجنييييدتيج مارثييييا  شييييبك ر يسيييي 

 والفتييييا  النسيييا  تعلييييم بشيييأن مشيييتر  أفريقيييي موقييي  تطيييوير فيييي المسييياهم  مثيييل االسيييتقرار عيييدم لمعالجييي 

 الشيييراكا  تعزييييز إلييي  بحاجييي  إننييياجوأضييياف   ،0202 عيييام فيييي الصيييرا  بعيييد وميييا الصيييرا  حييياال  فيييي

 المسيييا ل  مييين مزييييدل وكييي ل  والميييوارد، المعرفييي  فيييي تحيييوال  إلييي   د وتييي ، السياسيييا  تنفيييي  تسييير  التيييي

 فرصييي يشيييكل  أنيي  علييي  اجتمييا  ميييا قبييل القمييي  بعقيييد ج  وأشييياد المييرأة وتمكيييين الجنسيييين بييين المسييياواة عيين

 كيفيييي  بشيييأن االسيييتراتيجي  للمشيييارك  مسييياح  وتيييوفير التوصييييا  وتقيييديم الثغيييرا  لتحدييييد والفتييييا  للنسيييا 

 القارة   في واستعادتهما واألمن السلم عل  الحفاظ في الجنسين بين المساواة فجوة سد

 

 شيييدد ، فيييي معييير  باالتحييياد االفريقيييي، والتنميييي  وشييي ون الجنسيييين الميييرأة إدارة ميييديرة مالوكيييا، فيكتورييييا

 الر يسيييييي  األولوييييييا  بعييييي  علييييي  الجاريييييي ، اإلفريقيييييي االتحييييياد إصيييييالحا  حيييييول االجتميييييا  إحاطتهيييييا

 الصييييو  االقتصيييياد  وتعزيييييز والتكاميييل  السياسييييي  والشيييي ون واألميييين السيييلم  ليييي  فييييي بمييييا ، لإلصيييالحا 

 بمواطني    االفريقي االتحاد ربط وك ل  ألفريقيا العالمي

 

 للمركييييز التنفييييي   والمييييدير م سييييس ، جونييييدن يييييومين ، فاسييييو اسييييتمر تحييييد  ايضييييا  فييييي االجتمييييا  اليييي  

 أجيييل مييين النزاعيييا  دوافييي  معالجييي  إلييي  الملحييي  الحاجييي  علييي  أكيييد الييي   ، للنزاعيييا  البنيييا  للحيييل األفريقيييي

 التبييياط  السيييري ، التحضييير ، عميييل وفييير  صيييناعا  بيييدونج أنييي  إلييي  وأشيييار للقيييارة  اإليجيييابي التحيييول

 الليبرالييييي  الديمقراطييييي  المييييدمرة، نهاييييي  التكنولوجيييييا  المنييييا ، وتغييييير السييييل  ، أزميييي  العييييالمي االقتصيييياد 

،  للغاييييي  خطييييير طيييير  مفتيييير  عنييييد القييييارة أصييييبح  ، والسييييلطوي  والقومييييي  الشييييعوبي  صييييعود ، الجديييييدة

 التحديا ج   له ه جماعي بشكل نتصد  أن وعلينا

 

  األعضيييا  اليييدول قبيييل مييين لتنفيييي ها االقتصيييادي  الطبيعييي   ا  البيييرام  مييين العدييييد األفريقيييي االتحييياد وضييي 

 بميييا وحلهيييا، النزاعيييا  منييي  ضيييرورة علييي  باسيييتمرار، األفريقيييي لالتحييياد التييياب  واألمييين السيييلم مجليييس وأكيييد
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 منطقيييي  ، األفريقييييي االتحيييياد وضييييعها التييييي البييييرام  بييييين ميييينواالقتصييييادي    التييييدابير خييييالل ميييين  ليييي  فييييي

 البرنيييام  االفريقيييي الشيييامل ، إفريقييييا فيييي التحتيييي  البنيييي  تطيييوير، برنيييام   األفريقيييي  القاريييي  الحيييرة التجيييارة

 عييام فييي بسييرع  البييرام  هيي ه تنفيي  أن المتوقيي وميين  الحييد االدنيي  ميين التكامييل، برنييام  ، الزراعييي  لتنمييي ل

 العام   شعار تح  0202

 
 
 

 للحصول على مزيد من المعلوم ت ، ي جى االتص ل  

Twitter|  Facebook  |إثيوبيا تابعونا عل :  –أديس أبابا  – www.au.africa موق : – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  –مفوضي  االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

YouTube|  Instagram|  LinkedIn 
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