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 بيان صحفي مشترك
 

 

 كافة اشكال العنف ضد المرأة والفتياتعلى  للقضاءاستجابة متعددة األطراف 

 

 

وقعت مفوضية االتحاد األفريقي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي على  :0202مايو  7 –إثيوبيا  –أديس أبابا 

كال أش كافةللقضاء على  تسليط الضوءمبادرة يتمثل في مليون دوالر أمريكي  04برنامج إقليمي تاريخي بقيمة 

 العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا.

 

تمرة في أفريقيا ، تعيق المعدالت المسوأنحاء العالم.  سائروالفتيات في كل بلد ومنطقة في  المرأةالعنف ضد  يقع

سيتناول  .والفتيات التقدم اإلقليمي نحو المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والسالم واالزدهار المرأةللعنف ضد 

هاء الممارسات إلناالستثمار العوامل األساسية التي تساهم في العنف ضد المرأة والفتيات ، وسيعزز الجهود اإلقليمية 

 الضارة مثل زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

 

. ويعطي 3424وخطة التنمية المستدامة لعام  3402يسترشد البرنامج اإلقليمي الجديد بخطة االتحاد اإلفريقي لعام 

للمساواة بين  جية االتحاد األفريقيأولوية لتعزيز االستراتيجيات والمبادرات القائمة لالتحاد األفريقي ، مثل استراتي

الجنسين ، وحملة االتحاد األفريقي إلنهاء زواج األطفال ، ومبادرة االتحاد األفريقي للقضاء على تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث ، وسيعجل بتنفيذ االلتزامات القارية بشأن حقوق المرأة. ويعتبر توقيت هذه المبادرة حاسماً بشكل 

وقت الحاضر ، حيث نشهد زيادة عالمية في العنف ضد المرأة والفتيات جنباً إلى جنب مع انتشار جائحة خاص في ال

 فيروس كورونا المستجد. 

 

ألمم الموجزة عن تقديرها ل أعربت في كلمتها-السيدة أميرة الفاضل مفوض االتحاد األفريقي للشؤون االجتماعية 

المتحدة واالتحاد األوروبي لدعمهما المستمر للقضاء على أشكال العنف ضد المرأة والفتيات. كما شددت على أنه 

"في مثل هذه األوقات ، يتم تذكيرنا بهشاشة الفئات الضعيفة والحاجة إلى نهج تحويلي لمعالجة األسباب الجذرية 

 "للظلم

 

السيدة حنا تيتيه الممثلة الخاصة لألمين العام لدى االتحاد األفريقي ورئيس مكتب األمم المتحدة  من جانبها ، أشادت

لدى االتحاد األفريقي، بالبرنامج باعتباره برنامجاً رائداً بالنظر إلى نطاقه وتأثيره المتوقع ، وأثنت على الشركاء 

اللتزام المستمر لتخليص القارة األفريقية من كافة على مشاركتهم النشطة خالل المفاوضات حول هذا البرنامج وا

 أشكال العنف ضد المرأة والفتيات. 

 

توقيع هذا عن ارتياحه لأعرب  –رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى االتحاد األفريقي  السفير رانييري ساباتوتشي

وأكد أن المرأة هي ركيزة  مستجد، جائحة فيروس كورونا الالبرنامج المشترك على الرغم من التحديات التي تسببها 

هذا البرنامج على لعب دورها بحرية وأمان ، وتشكيل عالم ، وسيساعدها مجتمعات عادلة ومنفتحة وديمقراطية 

 . والرجال والفتيات والفتيان للمرأةأفضل 

 
 

 



   

 حول االتحاد األفريقي

 

مية ييقود االتحاد األفريقي تنمية أفريقيا وتكاملها بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقل

ب عوالمواطنين األفارقة. وتتمثل رؤية االتحاد األفريقي في تسريع التقدم نحو أفريقيا متكاملة ومزدهرة وشاملة ، في سالم مع نفسها ، وتل

 . دوراً ديناميكياً في الساحة القارية والعالمية ، مدفوعة بشكل فعال من قبل مفوضية مسؤولة وفعالة ومتجاوبة

  @www.au.int للمزيد :

 

 

 تسليط الضوءحول مبادرة 
 

لنساء أشكال العنف ضد ا كافةبين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة للقضاء على  االعوامهي شراكة عالمية متعددة تسليط الضوء  مبادرة

االتحاد األوروبي ، وتمثل المبادرة جانب مليون يورو من  044تم إطالق المبادرة بالتزام تمويل أولي بقيمة . 3424والفتيات بحلول عام 

 ً يقع  .ن وتمكين المرأة كشرط مسبق ومحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامةغير مسبوق لالستثمار في المساواة بين الجنسي جهداً عالميا

، برامج قطرية  8تمت الموافقة على ومليون يورو.  304بمخصصات إجمالية تبلغ ،  تسليط الضوء االستثمار األفريقي في قلب مبادرة

ي البرامج أوغندا وزيمبابوي. سيكمل البرنامج اإلقليمي األفريقيتم تنفيذها حاليا في ليبيريا وماالوي ومالي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا و

مات المجتمع وتعزيز الحركات النسائية ومنظ، موثوقة جيدة وبيانات ، القطرية الثمانية بالتركيز على ثالث ركائز: التشريعات والسياسات

 .المدني ذات الصلة

    @https://www.spotlightinitiative.orgللمزيد:  

 

 

 
 لالستفسارات االعالمية:

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  –رئيس قسم االعالم  –السيدة استير ازا تانكو .1

 union.org-yamboue@africaبريد الكتروني:  - 911361185 (0)251+هاتف:  

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة الشؤون االجتماعية  –اآلنسة سارة عبد المحسن السيد  .3

  union.org-Elsayeds@africaبريد الكتروني: 

 

 مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  –موظف اتصال اول  –السيد جمال أحمد كرار  .2

  union.org-GamalK@africaبريد الكتروني: 

 

 بعثة االتحاد االوروبي لدى االتحاد االفريقي  –موظف الصحافة واالعالم  –السيد بروك فلقي  .0

 Biruk.FELEKE@eeas.europa.euبريد الكتروني: 

 

 

إثيوبيا تابعونا  –أديس أبابا  – www.au.africa موقع: – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  -مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 

 YouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitter|  Facebookعلى: 
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