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 إدارة االعالم واالتصال 

 2222يوليو  20التاريخ:      142/2222: بيان صحفي رقم

     إثيوبيا -أديس أبابا المكان: 

 

 لتكريم المرأة والفتيات االفريقيات بيوم أفريقيا للمرأة االحتفاليةاألنشطة إنطالق 

 

ظمااام وهاااي اول منمنظمااام عماااوم ا ريمياااا ل ماااراة  الاااىكرل الناااتين لت ناااي   2222يصاااادا عاااام 

والممااا  اااال تحرياار المااارة ماان االناات مار ناااهمف  ااي النمااال ماان نناااةيم اماعياام  ااي إ ريميااا  

الظ اااام مااااد الاننااااين والتميياااا  و المناااااواة بااااين غيااااا ع ااااف الفصاااال ال نصاااارى والممااااا  ع ااااف 

 . المراة

 

وحاااادة ن ت نااااي  منظماااام ال  قباااال عااااام ماااا ااااي دار النااااالم   تن انيااااا 2692ام منااااى إنااااااة ا  ااااي عاااا

مااامان دمااا    اااي منظمااام عماااوم ا ريمياااا ل ماااراةم مااام  تمث اااف  اآلن( االتحااااد األ ريماااي األ ريميااام    

ة وبااااكل كامااال ع اااف قااادم المنااااواة  اااي اانااادة تحريااار إ ريمياااا وماااااركم الماااراة  اهتمامااااف المااارا

  وهااي المنظماامل بااف قااد و ااي الحياااة النياناايم واالقتصاااديم واالاتماعياام والثما ياام ل مااارة. و  ااال  

النناااا  األ ريميااااف  اااي الماااارة  حاااادا  اااي صااام تاب ااام لالتحااااد األ ريماااي   دورا هاماااوكالااام مت ص

 .اعيم من اال إ ريميا حرة وم دهرةالنماالف الام لدعم والم ار

 

يوليااو ماان كاال عااام لالحتفااا   12 ااي هااىا الصاادد   تحتفاال إ ريميااا باااليوم األ ريمااي ل مااراة  بتاااريخ 

بااادا وقاااد ا ريمياااا ال اااواتي نامااا ن بااااااعم مااان ااااال تحريااار هاااى  الماااارة وتنميت اااا.  وتمااادير ام ااااف

يولياااو بالت ااااون مااام منظمااام عماااوم ا ريمياااا  12الحتفاااال باااىكرل   ل2222االتحااااد األ ريماااي اناااا م 

نحاااو عماااد الماااراة األ ريميااام: تحميااا  اااا ار : االحتفااااالف التاااي تناااتمر لمااادة اااا ر وتحمااال ل ماااراة. 

آ ااام  وم الاااامل ماااراة مااان  اااالل التنميااام االاتماعيااام واالقتصااااديم المتناااارعم    را  الماااال الباااارى

 .ىيم الايدة  ي المارة األ ريميم ال نا وان دام األمن الغىاةي والتغ

 

مراا ااام ن ايااام المرح ااام ل ماااد الماااراة األ ريميااام األول حاااول الااان    األناااا م إ اااالر تمرياااروتمااام 

. يومااال التمريااار بالتفصااايل 2222يولياااو  7الماااراة  اااي  الاااا بي ل منااااواة باااين الانناااين وتمكاااين

التمااادم المحااار  عبااار الماااارة األ ريميااام   كماااا ا اااادف الااادول األعماااا  المناااتايبم حاااول الموماااوعاف 

. وينااا   الماااو  ع اااف 2222و  2222ال اااارة ل ماااد الماااراة األ ريميااام األول  المنفاااى باااين عاااامي 

ألعماااا    وكاااىلا اقتراحاااات م ل   اااواف التاليااام اإلنااااا اف والتحااادياف المحاااددة  اااي ردود الااادول ا

 .ل ممي إلف األمام

 

ال اااب ب مااد المااراة األ ريمياام  الااىى تاام وماا   عاان  التحاادين نصااا المرح ااييتباام التمرياار نتاااة  

( ويماااادم توصااااياف ل حفاااااظ والبنااااا  ع ااااف مكاناااا  عمااااد المااااراة األ ريمياااام 2222-2222الفتاااارة  
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(. يمكااان اال اااالا ع اااف التمريااار هناااا: 2212-2222دى  الثااااني حاااول الاااامول الماااالي واالقتصاااا
2020-2010-report-decade-womens-https://au.int/en/documents/20220707/african 

 

بااااروديني  باإلناباااام بمفوماااايم االتحاااااد األ ريمااااي مااااديرة إدارة المااااراة واااااوون الاننااااين والااااابا  

انااات دادا   رناااميا ل ماااد الماااراة األ ريميااام األول اإ اااالر هاااىا التمريااار يمثااال  تاماااإن  نغويناااا  قالاااف: 

. ومااام ىلاااا   (2212-2222الاااامول الماااالي واالقتصاااادى   حاااول ل ماااد الماااراة األ ريميااام الثااااني 

  ل منااااواة باااين الانناااين وتمكاااين الماااراة  اتمااامااااد وب نااا  ال ت نبيااا انااامحوا لاااي ان اناااارا إلاااف الت

وت اااد الموماااوعاف ال اااارة ل ماااد الماااراة األ ريميااام ىاف صاااا م الياااوم  كماااا كاناااف ع يااا   اااي عااااام 

  عنااادما تااام إعاااالن ال ماااد ألول مااارة. وننواصااال إع اااا  األولويااام ل مماااايا  والنااايما تناااريم 2222

 اإلارا اف لممان تحمي  اهداا ال مد األول . 

 

  ىكااارف  اثناااا  االحتفاااال ب  اااواف النااايدة ياااوني  ليبينااااينااام منظمااام عماااوم ا ريمياااا ل ماااراة رةي

  بينماااا ننفاااى عماااد الماااراة دياف التاااي تااام تحديااادها  اااي التمريااارإدراا التحااا   نواصااالال ماااد الماماااي   

 ( .2212 - 2222  األ ريميم حول الامول المالي واالقتصادى

 

يولياااو   نتتمااامن بميااام االحتفااااالف  7أل ريميااام  بتااااريخ  اااي اعماااا  ا اااالر تمريااار عماااد الماااراة ا

 :ع ف مدار الا ر الف الياف التاليم

    المصااادقم ع ااف وإ ااالر برنااام  عماال ب اال المناااواة بااين الاننااين  ااي االتحاااد األ ريمااي

 ادو رةي  ام وريم غانا. -  امم نانا ادو دانكوا اكو و

   الماااالي واالقتصاااادى ل ماااراة  ل اااامولعماااد الماااراة األ ريميااام الثااااني إ اااالر  ار ااام  ريااا

الماااالي واالقتصاااادى  التاااي  ل اااامولاأل ريميااام وبرناماااا  الراةاااد   مباااادرة النناااا  والاااابا  

 .تمودها ناةبم رةي  مفوميم االتحاد األ ريمي د. مونيا ننان اباغوانا

 م ااااابكم حم اااام  النااااوا مااااوتمر الماتماااام الماااادني حااااول النااااوا االاتماااااعي تحااااف رعاياااا

 االاتماعي هو ااندتي .

  عبااااار   بااااااكل م ااااات    2222يولياااااو  12إقامااااام احتفااااااالف ر ي ااااام المناااااتول   بتااااااريخ

  ي ويندهوا   ناميبيا.حموريا  االنترنف و

 
 

 ، يرجى االتصال:  لالستفسارات اإلعالمية
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 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 
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